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APRESENTAÇÃO  
  

O livro ALEGRIA, ALEGRIA: LITERATURA E  
CULTURA NA CONTRAMÃO organizado por   Marisa  
Corrêa Silva e Acir Dias da Silva surgiu a partir de um 
simpósio ofertado no V CIELLI – COLÓQUIO  
INTERNACIONAL DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS E  
LITERÁRIOS  na Universidade Estadual de Maringá .  
Inicialmente o título foi inspirado na canção tropicalista 
de  
Caetano Veloso, cuja proposta à época de seu 
lançamento não foi totalmente compreendida, chegou-se 
à surpreendente afirmação de Žižek sobre a 
contemporaneidade: a necessidade de agir, de estar 
sempre em movimento, carrega o perigo de trazer ao 
sujeito uma falsa sensação de bem-estar consigo 
mesmo. Para o pensador esloveno, a atividade pode 
tornar-se rapidamente pseudoatividade, cuja metáfora 
mais clara é a corrida da Rainha de Copas, de Lewis 
Carrol, na qual é necessário correr o mais que se possa a 
fim de permanecer nos mesmos  lugares.   

Desse modo, a verdadeira atividade de 
resistência é a pausa na atividade frenética: o 
recolhimento e a reflexão ponderada sobre os temas 
abordados, num esforço de escapar à maré 
embriagadora das opiniões dominantes e do senso 
comum. Tal atitude se traduz, em Žižek, na fórmula “but 
what if the opposite were true?” (mas e se o contrário for 
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verdade?). Em suas inversões silogísticas que, muitas 
vezes, parecem boutades, o filósofo expõe os riscos de 
falácia que abundam nas “verdades” consagradas, 
especialmente a partir do momento em que se deixa de 
interpretá-las de forma dialética e passa-se a adotá-las 
com excessiva reverência. Em termos acadêmicos, a 
pseudoatividade pode se traduzir numa pressa de 
absorver e de repetir as visões já consagradas; em 
produzir textos previamente aceitáveis por veículos 
prestigiosos, mas que, de fato, não acrescentem, 
contradigam ou problematizem nada no estado da 
questão.   

Por outro lado, Adam Potkay, em História da 
Alegria (2008), busca, no modelo inaugurado por 
Nietzsche em Genealogia da moral, o qual contrapõe os 
conceitos de bem e de mal pagãos aos mesmos conceitos 
em sua versão cristã, trabalhar o tema da alegria em suas 
metamorfoses ao longo da história ocidental. Se não há 
sentimento separado de um conceito, e se não há 
conceito separado de uma palavra, Adam Potkay faz a 
história de um sentimento que também é um conceito e 
uma palavra, em suas várias dimensões culturais, 
estéticas e comportamentais. Este livro tem como 
objetivo reunir e dar espaço a pesquisas, completas ou 
em andamento, que remetam à postura de resistência a 
e questionamento de: leituras consagradas, críticas 
mainstream, aplicação automática de referencial teórico 
padrão etc. Em tempos de dificuldades, é importante 
estimular a criatividade e o repensar de “verdades” que 
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já nos chegam prontas e intocáveis. Tal repensar não 
precisa ser despido de alegria, uma vez que o foco dos 
trabalhos não deve ser necessariamente o embate ou a 
demolição do passado e sim a consciência da 
necessidade de, a partir do mesmo passado e/ou de seus 
objetos culturais, repensá-lo de forma original, abrindo 
novas perspectivas para o estudo e para a análise crítica 
do texto polissêmico (literário, fílmico, pictórico), bem 
como da encenação teatral, da fotografia, dos jogos etc.   

O livro reúne textos e ensaios que tratam  dos 
objetos escolhidos feitos com humor, irreverência, 
distanciamento irônico e/ou afetos polêmicos, desde que 
respeitado o caráter cientifico e o rigor da pesquisa, uma 
vez que tais facetas não são, em nosso entender, 
mutuamente exclusivas.  O conjunto de artigos e ensaios 
tem como base a literatura,  a cultura e sociedade de 
massas , o cinema e televisão, o teatro e fotografia  e os 
conceituais estruturadores da percepção científica nossa 
área de conhecimento.  O livro ALEGRIA, ALEGRIA: 
LITERATURA E CULTURA NA CONTRAMÃO está 
dividido em três partes didáticas para organização da  

leitura.   
 A  primeira  parte  denominada  PRIMEIRA   
SEQUÊNCIA  –  ALEGRIA EM CENAS  E IMAGENS DO  
CINEMA com as contribuições dos pesquisadores   
Gabriela Kvacek Betella, Adriana Goreti de Oliveira Lopes  
e  Josiane Valcarenghi Ribeiro Nantes. Em ECOS DE  
ITALO CALVINO NO CINEMA DE NANNI MORETTI,  
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Gabriela Kvacek Betella    oferece ao leitor um ótimo 
comparativo no plano dos conteúdos, do romance 
Palomar de Italo Calvino (1983) e o filme Caro diario 
(Nanni Moretti, 1993). Observa as coincidências no modo 
de reagir às imposições, na vivacidade e na mobilidade 
da inteligência que conduzem histórias e ideias 
mergulhadas em reflexões contra a situação do homem 
contemporâneo, dirigidas ao conformismo cultural, à 
política, à intelectualidade e à classe média. Ressalt a 
capacidade de tais reflexões permanecerem em nossa 
memória sobretudo com a leveza das imagens, a mesma 
leveza cara às lições sobre a permanência da literatura 
que Calvino iria ensinar na prestigiada universidade 
americana de Harvard, durante as Norton Lectures de 
1985. Em O EMBATE ENTRE DIONÍSIO E APOLO EM  
BAGDAD CAFÉ de Adriana Goreti de Oliveira Lopes  e  
Acir Dias da Silva há pontes entre a linguagem 
cinematográfica e a mitologia. Com base no filme 
“Bagdad Café”, dirigido por Percy Adlon e lançado na 
Alemanha em 1987, se pode observar que a sociedade 
ocidental é direcionada por uma estrutura arquetípica 
que favorece o masculino em detrimento do feminino, o 
forte se opondo ao fraco. Esta estrutura de consciência 
tem sido nomeada pela psicologia analítica como 
“apolínea” em detrimento a “dionisíaca”, termos estes, 
advindos da mitologia grega, referentes aos deuses 
Apolo e Dionísio, representando uma estrutura 
arquetípica de consciência, com características 
antagônicas. Dessa forma, se pode observar que os mitos 
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representam per se temas universais, arquetípicos, do 
inconsciente coletivo, presentes em todas as épocas da 
humanidade e se pode encontrar na literatura, música, 
cinema e artes em geral, desde os primórdios. Este filme 
traz à tona o mito de transformação e enfatiza um 
emaranhado de sentimentos humanos, principalmente o 
da alegria, tema ainda pouco estudado, chegando a 
quase um tabu, que inconscientemente não pode ser 
expresso, pois muitas vezes provoca uma sensação de 
culpa por estar alegre em um momento em que o mundo 
se encontra em crise social, política e econômica. 
Implicitamente estar alegre pode nos causar a sensação 
de estar à contramão da cultura. Assim sendo, os 
conteúdos dionisíacos como alegria, o êxtase e o belo 
que o arquétipo “Dionísio” nos apresenta, pode ser 
distorcido pela sociedade patriarcal a tal ponto que 
provoca a sensação de serem inferiores, histéricos e até 
mesmo perigosos. Bagdad Café enfatiza e traz alegorias 
do contraste entre as protagonistas, uma imagem 
arquetípica do embate entre Dionísio e Apolo.   
Em A REPRESENTAÇÃO ESPACIAL NO 
LONGAMETRAGEM - LA CIÉNAGA (2001) DE 
LUCRECIA  
MARTEL, Josiane Valcarenghi Ribeiro Nantes mostra 
que, La ciénaga (2001), primeiro longa-metragem de 
Lucrécia Martel, é um filme marcado por características 
narrativas do novo cinema argentino dos anos noventa, 
trazendo em sua diegese inovações na construção das 
personagens. A inovação na configuração destes 
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elementos apresenta a renovação e o fortalecimento dos 
diretores cinematográficos latino-americanos inseridos 
no momento de transfiguração do início dos anos dois 
mil, também chamado de Pós-moderno, apresentando 
um panorama social marcado por fluidez, fragmentação 
e urgência, tanto social quanto dos seus sujeitos. No 
mundo pós-moderno não há mais possibilidade de se 
pensar de forma isolada, o espaço e o tempo, pois eles 
não se dissociam. Dessa forma, deve-se considerar tudo 
o que acontece no lugar e no período temporal para a 
formação do espaço retratado. Além disso, pode-se 
associar sua constituição às emoções, ao vivido pelo 
homem e à construção dos significados que os mesmos 
fazem a partir dessas transformações. Martel, em sua 
primeira narrativa fílmica de longa duração, apresenta os 
elementos apontados, sinalizando a transfiguração que 
sua ficção cinematográfica exibiria dali em diante. La 
ciénaga propõe uma experiência sensorial em que não 
somente o visual é marcante, mas os outros sentidos em 
si, elegendo-se, dessa forma, a construção espacial como 
uma das muitas singularidades presentes para análise. 
Para orientar a reflexão proposta, faz-se uso de uma 
abordagem teórica dialética, no domínio da Literatura 
Comparada, caracterizando-se por qualitativa, 
interpretativa e básica, a partir de uma leitura orientada 
pelos conceitos apresentados por David Harvey ([1989] 
2008), Gaston Bachelard ([1957] 1993), Jean Baudrillard 
([1981] 1991) e Milton Santos (2008). Para, dessa forma, 
expor possibilidades interpretativas quanto o uso do 
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espaço cênico na representação da condição emocional 
e psicológica das personagens, que, em vários momentos 
puderam ser verificados.  

A SEGUNDA SEQUÊNCIA – ALEGRIA, HUMOR, 
IRREVERÊNCIA E DISTANCIAMENTO IRÔNICO com 
textos de Marisa Corrêa Silva, João Gabriel P.N.de Paula, 
Marcia Geralda de Almeida e Rafael Lucas Santos da 
Silva.  Em  A DESNARRATIVA DE HELDER MACEDO E  
TÃO LONGO AMOR, TÃO CURTA A VIDA, Marisa  
Corrêa SILVA, faz uma breve revisão do estatuto do 
narrador nos seis romances do escritor português Helder 
Macedo, publicados entre 1991 e 2013, para mostrar de 
que maneira o recém-publicado Tão Longo Amor, Tão 
Curta a Vida (MACEDO, 2013) a um só tempo retoma 
certas características marcantes da obra macediana e 
reelabora essas características, configurando um 
narrador bastante peculiar, de maneira a responder o 
paradoxo enunciado por Theodor Adorno em 1954 a 
respeito do gênero romanesco, que ainda define em boa 
parte os desafios impostos a esse gênero literário. A 
criação do “autor”- narrador, um narrador que se 
assemelha bastante ao Helder Macedo biográfico e que 
chama para si a autoria da história, mas que não é, de 
fato, o autor textual, uma vez que o autor comanda a 
trama, enquanto o narrador, perplexo, admite suas 
dúvidas e recusa julgar as outras personagens, abre um 
espaço labiríntico, no qual o texto se torna sempre mise 
en abyme e as narrativas se tornam desnarrativas: 
histórias não contadas, não elucidadas, eternamente em 
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aberto, desafiando o leitor e impelindo-o para fora de sua 
zona de conforto.  Em IDENTIDADE E SONHO: UMA 
LEITURA ZIZEKIANA DE O VENDEDOR DE PASSADOS, 
DE JOSÉ AGUALUSA de João Gabriel P.N.de Paula, olha 
para a configuração do axioma de que a literatura como  
instância artística representativa do mundo humano 
expressa os valores de seu tempo. Consonante a isso, há 
determinados temas que, carregando consigo um caráter 
de atemporalidade, permitem sofrer algumas 
flexibilizações de acordo com os séculos. Entre estes, nos 
parecem figurar a identidade e o sonho. Assim, o 
presente trabalho tem por objetivo propor uma análise da 
obra O vendedor de Passados, do escritor angolano José 
Eduardo Agualusa, buscando identificar de que modo as 
temáticas de identidade e sonho são abordadas na 
construção romanesca, dando ênfase a uma 
apresentação zizekiana de tais conceitos.  Em um 
primeiro momento, a construção de um breve panorama 
do modo pelo qual os conceitos supracitados foram 
entendidos pelo homem ao longo do tempo. De posse de 
tais informações, nossas considerações terão por 
sequência a apresentação do enredo escolhido como 
objeto de análise, bem como certo olhar crítico a respeito 
de trechos que se fazem significativos acerca das 
temáticas escolhidas.  Em A COMPOSIÇÃO ESTÉTICA  
DA COMÉDIA DE COSTUMES DE MARTINS PENA:  
UMA  PROPOSTA  DE  LEITURA  DA  PEÇA  O  
NAMORADOR OU A NOITE DE SÃO JOÃO de Marcia  
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Geralda de Almeida desfrutamos de reflexões acerca das 
comédias de costumes, de Martins Pena, produzidas no 
século XIX. Tendo em vista os diversos pontos de vista  
(positivos e negativos) sobre esse gênero teatral, bem 
como sobre o comediógrafo brasileiro, propõe-se um 
olhar desconfiado, para o que nas peças de Pena era 
considerado inferior e comum, mas justamente por isso 
era essencial. Da mesma forma que já fizeram alguns 
outros autores como Vilma Arêas, Iná Camargo Costa, 
Antonio Candido, verifica-se, a partir de uma perspectiva 
distinta da crítica oitocentista, em que medida o que é 
aparentemente comum, simples e menor na obra de 
Martins Pena, o é de maneira proposital; assim, suas 
peças desafiam o leitor a sair de sua zona de conforto e 
enxergar além das aparências e dos padrões 
préestabelecidos.   A comédia de costumes é um gênero 
teatral do século XIX, no Brasil, e tem como principal 
representante o dramaturgo Luíz Carlos Martins Pena 
(1815-1848), que escreveu poucas peças (22 peças 
cômicas), devido sua morte precoce, com apenas 33 
anos de idade, em dezembro de 1848, em razão da 
tuberculose. Além das comédias, escreveu alguns 
dramas, gênero no qual não obteve sucesso e foi 
rejeitado pela crítica.  No ultimo capítulo desta seção,  
AS  
VICISSITUDES DO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA 
POSTURA INTERPASSIVA EM “O PAÍS DO 
CARNAVAL” (JORGE AMADO): UMA PROPOSTA DE 
LEITURA A PARTIR DO MATERIALISMO LACANIANO  
de Rafael Lucas Santos da Silva trás um belo estudo  
sobre a novela intitulada Lenita em 1929,  escrita em 
coautoria com Edison Carreiro e Dias da Costa, de Jorge  
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Amado, autor que  marca presença  no cenário literário 
brasileiro a partir  1931, com a publicação de O País do 
Carnaval, quando tinha apenas 19 anos.    

  
   
A TERCEIRA SEQUÊNCIA –  ALEGRIA E 

HUMOR COMO TESTEMUNO ARTÍSTICO LITERÁRIO  
CULTURAL com textos de Maricélia Nunes dos Santos,   
Camylla Galante, Carla Denize Moraes,  Silvia Maria  
Soares do Prado  e Acir Dias da Silva. Em A  
CONSTITUIÇÃO  DAS  PERSONAGENS  EM  AS  
AVENTURAS DE UM BARNABÉ  - Maricélia Nunes dos 
Santos faz leitura interpretativa de As aventuras de um 
Barnabé (2001), dirigida por Moacyr Góes, com roteiro e 
adaptação para a televisão de Marcílio de Moraes. O 
intuito é compreender a constituição das personagens do 
referido texto artístico, tomando em consideração as 
relações entre literatura, teatro e cinema. Nessa 
empreitada, nos amparamos nos estudos de Brait 
(2006), Campos (2007), Candido (1995; 1970), Prado 
(1995) e Gomes (1995), entre outros pesquisadores que 
tecem considerações imprescindíveis para a análise da 
personagem e de sua representatividade na construção 
da narrativa. Em O GROTESCO CONTEMPORÂNEO NO 
TEATRO DE MATÉI VIȘNIEC De Camylla Galante, a 
autora fala sobre o riso, que, segundo Bergson, refere-se 
sobre à inteligência. Por ser um fenômeno puramente 
humano, para que o riso aconteça, é preciso que haja a 
percepção do efeito cômico e a sua compreensão.  
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Algumas vezes aquilo que é insólito também causa o riso, 
porém pelo efeito de estranhamento que produz e leva 
muitas vezes à reflexão, como as manifestações do 
grotesco, presentes em diferentes expressões artísticas 
e midiáticas. No teatro do contemporâneo Matéi Vișniec, 
o qual possui um forte caráter político, o grotesco é 
frequentemente a fonte do riso suscitado pela obra, mas 
também aquilo que guia o leitor/espectador ao 
entendimento da problemática levantada pelo autor. 
Sendo o dramaturgo um adepto declarado do Teatro do 
Absurdo, ele recorre com frequência a desfechos 
inusitados, no qual o grotesco se sobressai, dando a 
tônica das obras. É possível encontrar diferentes 
expressões do grotesco em seus escritos, como no texto 
Teatro Decomposto ou O homem-lixo (1994/2012). O 
presente capítulo, assentado nas proposições de Cabral 
e Soares (2002), Kayser (1986) entre outros teóricos, 
busca compreender as imagens do grotesco na obra 
dramática do escritor romeno e os efeitos de sentido 
advindos do emprego da categoria estética em questão, 
por meio da reflexão proporcionada por esta.  Em A 
LITERATURA À BEIRA DO ABISMO: ADEUS, 
ROBINSON, DE JULIO  
CORTÁZAR de Carla Denize Moraes e  Acir Dias da Silva 
, há um incurso analítico sobre a peça Adeus, Robinson 
(1994), de Julio Cortázar, que,  discute de forma 
bemhumorada a questão das identidades que se 
formaram, e se transformaram, no contato das culturas 
americana e europeia. A identidade é entendida por 
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Stuart Hall (2003) como o lugar que se assume dentro de 
uma complexidade de relações, que são determinadas 
por posições e contextos sociais, históricos e culturais, 
que por sua vez não são estáticos e por isso estão em 
constante deslizamento. A identidade latino-americana 
tem por excelência caráter híbrido, principalmente se 
considerados os vários processos pelos quais passou 
desde a chegada do homem branco europeu. Tomando 
como ponto de partida essa discussão, pretende-se 
analisar o roteiro radiofônico escrito pelo autor argentino, 
que se constitui em uma re-criação, e por isso 
reelaboração, dos paradigmas contidos no romance 
consagrado pelo cânone, As aventuras de Robinson 
Crusoé (1719), de Daniel Defoe. Lançando mão da ironia 
como recurso estilístico central, Cortázar promove um 
deslocamento das certezas do discurso imperialista, 
principalmente no que diz respeito ao arquétipo 
colonizador do “bom selvagem”, evidenciando a 
hipocrisia presente no discurso civilizatório imperialista, 
bem como sua falência no mundo atual. Este recurso tem 
como principal função fazer emergir, por meio do 
discurso de Sexta-feira, a representação da assimilação 
híbrida da cultura, ao mesmo tempo em que discute 
literariamente o conceito de sly civility. Ao retornar a ilha, 
Robinson vê seu ideal civilizador desmoronar diante de 
seus olhos; o desenvolvimento do roteiro desestrutura 
aos poucos as suas idealizações sobre o novo mundo ao 
passo que propicia que Sexta-feira assuma o controle do 
discurso, trazendo à luz os elementos de resistência 
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cultural presentes no texto pós-colonial. Dessa forma, 
Cortázar materializa com sua escrita o que Silviano 
Santiago afirmou ser “a maior contribuição da América 
Latina para a cultura ocidental”, qual seja, “a destruição 
sistemática dos conceitos de unidade e pureza”. 
(SANTIAGO, 2000). Com este estudo, espera-se 
demonstrar a densidade da discussão pós-colonial 
presente na peça teatral de Julio Cortázar, que traz 
consigo questões caras para a pauta da identidade pós-
colonial no século XXI. No último capítulo, A 
FOTOGRAFIA COMO TESTEMUNHO DA  
ALEGRIA, Silvia Maria Soares do Prado  e Acir Dias da 
Silva   analisam fotografias como testemunho e fonte de 
pesquisa, observam que os contextos sociais se 
entrelaçam com o imaginário e a realidade, ao captar a 
essência da alegria nos momentos registrados pelas 
imagens flagradas sob o ponto de vista analítico 
comparado. Percebe-se que a alegria é estilizada, no viés 
da memória enquanto registro testemunhal, demonstra 
cenas de lazer nas atitudes dos personagens e traduz ao 
espectador a sensação de que os “atores” agem e 
interpretam através das imagens, ou seja, engendram 
por sua presença interpretada. As recordações e 
lembranças de famílias são perpetuadas por serem 
registros fotográficos da colonização da cidade em 
museus. A temática alegria, expressada nas fotos 
escolhidas, no sentido lúdico, representam de forma 
denotativa e conotativa a mensagem do contexto social 
da época.  No intuito da observação, de forma analítica 
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as fotografias e a arte como expressão do registro 
testemunhal compreendem e relacionam o conteúdo das 
imagens como a forma de ser feliz, a alegria do ser 
humano que o sentimento, dedutivo e comparativo do 
campo visual, seja inusitado e espontâneo.  Ao 
contextualizar as imagens em questão, podemos citar os 
referentes teóricos como (SONTAG, 2007), dizendo que 
as fotografias recriam realidades e auxiliam na 
construção de sentidos e imaginários, ou seja, as fotos 
fornecem um testemunho.  Podemos entender que a 
imagem tem a mensagem não verbal, mas o conteúdo 
subentendido na expressão dos interlocutores. O 
universo imagético traz alegria dos amigos retratados no 
cotidiano, mesmo que de maneira paradoxal, a cena da 
simplicidade das casas de madeira da época que 
corrobora com o escritor, sociólogo, crítico literário 
(BARTHES, 2012), afirmando que a fotografia se 
aproxima da arte não pela pintura, mas pelo teatro. Na 
perspectiva do autor, nos transportamos para o mundo 
das artes, onde a fotografia é acima de tudo uma 
contextualização da realidade e da testemunha 
eternizada por meio da figura. Outro escritor que aborda 
a temática diz que “ela é a semelhança originária, a 
semelhança que não fornece a réplica de uma realidade, 
mas o testemunho imediato de alteridade que nossos 
contemporâneos nos reivindicam a imagem ou deploram 
que se tenha esvaído junto com ela” (RACIERE, 2012.), 
abstraindo o testemunho revelado na imagem por meio 
do imaginário e por registros desses momentos de 
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alegria expressados pelo sorriso.  Ao dialogar com a 
perspectiva comparativa das imagens aqui pontuadas 
podemos citar  
Benjamin (1999), onde “as imagens do passado são, 
assim, retratos objetivos do que passou tanto quanto são 
o resultado da relação entre o passado e o presente, 
estecá visto como o tempo quando os eventos já 
transcorridos voltam a tomar nossa atenção”.  

  
Neste livro, os artigos e ensaios traduzem o 

potencial das forças e vozes do mundo,   também os  
modos e formas como essas forças se organizam  na  
vida e produção cultural simbólica da humanidade.  
Diante disso,  essa publicação se propõe a compreender 
o estado alegre e suas múltiplas facetas na cultura, seus   
incômodos  numa sociedade  neurótica e reprimida.  
Alegria é criação e seu tempo  é o instante. Por assim 
dize,  é um estado  vital que perto dela a felicidade é uma 
anemia. Um vazio  pleno  que suaviza o corpo, o rosto e 
o  movimento, onde todos somos bailarinos,  poetizando 
e movimentando  moléculas,  sopros de delícia doce 
amarga,  saltando pela pele, endoidecendo as noites e os 
tempos. Desejamos a todos uma leitura alegre e na 
contramão.  

  
Marisa Corrêa Silva e  Acir Dias da Silva  
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I - ECOS DE ITALO CALVINO NO 
CINEMA DE NANNI MORETTI  
  

Gabriela Kvacek Betella (UNESP)  

  

  

1. A LEVEZA NÃO É O CONTRÁRIO DE SERIEDADE, É 

O CONTRÁRIO DE PESO  

  

No plano dos conteúdos, o romance Palomar de  
Italo Calvino (1983) e o filme Caro diario (Nanni Moretti, 
1993) trazem coincidências no modo de reagir às 
imposições, na vivacidade e na mobilidade da inteligência 
que conduzem histórias e ideias mergulhadas em 
reflexões contra a situação do homem contemporâneo, 
dirigidas ao conformismo cultural, à política, à 
intelectualidade e à classe média. O que mais nos 
interessa nesta intervenção, porém, é ressaltar a 
capacidade de tais reflexões permanecerem em nossa 
memória sobretudo com a leveza das imagens, a mesma 
leveza cara às lições sobre a permanência da literatura 
que Calvino iria ensinar na prestigiada universidade 
americana de Harvard, durante as Norton Lectures de 
1985.   
  O  escritor  faleceu  antes  de 
 atender  ao compromisso, mas o resultado das 
conferências foi além de uma obra póstuma. Quando 
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Italo Calvino escreve as Lezioni americane (no Brasil 
traduzidas como Seis propostas para o próximo milênio, 
subtítulo da obra original), elabora uma síntese 
inesquecível de sua maneira de conceber a obra literária, 
ou seja, ali estão demonstrados como os procedimentos 
narrativos acompanham uma estética. Leveza, Rapidez, 
Exatidão, Visibilidade, Multiplicidade e Consistência 
seriam os seis temas desenvolvidos, dos quais o autor 
terminou apenas cinco. Todos poderiam auxiliar na 
análise da obra de ficção escrita pelo próprio Calvino e 
nesta nossa proposta. Dada a concisão necessária, 
ficamos com a Leveza, que muito nos auxilia a 
desvendar uma visão profundamente crítica, porém sem 
o peso das camadas teóricas. Afinal, o respeito à rapidez 
e à exatidão fazem do que seria um tratado uma 
verdadeira lição definitiva de estética da arte de Calvino 
para seus leitores.  

Calvino (2010) argumenta que durante toda a 
sua vida de escritor sua tarefa essencial era a de tirar o 
excesso de peso de suas narrativas, numa preocupação 
com o efeito da obra, um cuidado equivalente às escolhas 
que outros artistas também possuem, voltado para o que 
precisa prender a atenção do leitor/espectador e de que 
maneira impactante poderá aderir à memória e atuar no 
destino, ainda que somente um destino na experiência de 
leitor. Para Calvino, as camadas de peso com as quais 
alguns artistas se preocupam desviam a atenção do 
leitor/espectador.   

Calvino destaca que para vivenciar a leveza na 
linguagem é necessário ter experiência do valor do peso. 
E assim, a certa altura do texto, mencionando “o poeta da 
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leveza” Guido Cavalcanti que viveu no século XIII e uma 
história sobre ele retirada do Decameron (1353) de 
Boccaccio, analisa aspectos da obra do poeta, 
presumindo a partir dela três interpretações diferentes 
para a leveza:   

  
1) um despojamento da 
linguagem por meio do qual os 
significados são canalizados por um 
tecido verbal quase imponderável até 
assumirem essa  
mesma rarefeita consistência. (...)  
2) a narração de um raciocínio ou 
de um processo psicológico no qual 
interferem elementos sutis e 
imperceptíveis, ou qualquer descrição 
que comporte um alto grau de  
abstração. (...)  
3) uma imagem figurativa da 
leveza que assuma um valor 
emblemático, como, na historia de 
Boccaccio, Cavalcanti volteando com 
suas pernas esguias por sobre a pedra 
tumular.  
(CALVINO, 1990, p. 28-30)  

  

Pelo menos um desses três elementos está 
presente em fragmentos que podemos buscar ao acaso 
nas duas obras que analisamos. É possível dizer, nos 
adiantando, que as três definições se revezam ao longo 
da narrativa literária de Calvino e da narrativa fílmica de 
Moretti.   

Calvino elegeu a leveza como o primeiro dos 
valores da literatura a se conservar para o futuro. 
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Procuramos ressaltar nessa aproximação entre a 
literatura e o cinema, além do humor, o despojamento 
das linguagens, as abstrações para as quais leitores e 
espectadores são conduzidos e as imagens 
emblemáticas da leveza – como Palomar mergulhando 
nas imagens dos telhados de Roma ou Moretti 
reafirmando o caráter de resistência de seu cinema e de 
seu ponto de vista, na mesma Roma, em Caro diário. As 
duas obras exemplificam como a arte contemporânea 
pode estabelecer um elo com as características antigas, 
tornando-as mais claras aos receptores. Se a leveza é 
algo desejado nas situações em que a existência se torna 
precária, o imaginário popular, o humor, a 
espontaneidade, podem alcançar a verticalização que 
coincide com a relativização dos planos, dos pontos de 
vista. Para Calvino,  

  

Assim como a melancolia é a tristeza 
que se tornou leve, o humor é o cômico 
que perdeu peso corpóreo (aquela 
dimensão da carnalidade humana que 
no entanto faz a grandeza de  
Boccaccio e Rabelais) e põe em dúvida 
o eu e o mundo, com toda a rede de 
relações que os constituem.  
(CALVINO, 2010, p. 32)  

  
Ainda que as coisas consideradas mais 
leves em nossas escolhas possam se 
tornar insustentáveis um dia, as 
formas de representação escolhidas 
pelo escritor e pelo cineasta 
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examinados tratam de uma realidade 
opressora, da qual é possível escapar 
com o enfrentamento adequado, seja a 
mudança de ponto de observação ou 
uma nova ótica, outra lógica de 
consideração do mundo para 
conhecêlo. O escritor e o cineasta 
praticam ao mesmo tempo, para 
utilizar expressões de Henry James, 
“um mergulho do prumo” e “uma 
sondagem do abismo” (JAMES apud 
CALVINO, 2010, p. 29) para 
sobrelevar o peso do mundo e 
demonstrar que mesmo a crítica grave 
pode conter o segredo da leveza.  

  

  

2. NARRANDO IMAGENS  

  

Nanni Moretti é um dos mais importantes 
cineastas italianos contemporâneos em atividade, cujo 
trabalho se desenvolve dos anos de 1970 ao presente. 
Talvez uma definição breve para seu cinema seja a 
prática da crítica afiada ao seu universo mais imediato e 
exercícios criativos de focalização aproveitamento a 
estrutura da linguagem audiovisual. Ao mesmo tempo, 
seus temas partem de acontecimentos aparentemente 
banais.   

Entre 1992 e 1993, Moretti escreve, dirige e 
interpreta Caro diário (Caro diario, Nanni Moretti, 1993), 
um longa em três partes, inicialmente idealizado como 
um documentário. O filme se torna uma espécie de ícone, 
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mesmo sem considerar o fascínio que exerce até hoje em 
públicos diversos, pelo menos para duas gerações: a de 
Moretti, que atravessou a década de 1970 ao redor dos 
vinte anos de idade, enfrentando a responsabilidade da 
herança do papel da geração atuante em 1968, e os 
“vintanistas” dos anos de 1990, a geração que foi 
apresentada ao cinema de Moretti por meio de Caro 
diário.   

Em depoimentos públicos, Moretti faz questão de 
dizer que Caro diário não representa um desejo de 
colocar-se na tela, mas de interpretar-se na tela, ou seja, 
o filme manifesta a vontade do ator e roteirista Moretti de 
representar o personagem Nanni Moretti. O percurso da 
filmografia até então contava com o que a crítica 
consagrou como alter ego do diretor na forma de seus 
seis protagonistas de várias profissões, incluindo 
professor, diretor de cinema e um padre: Michele em dois 
longas, Michele Apicella em três, Don Giulio em um dos 
filmes anteriores. Caro diário e o filme seguinte, Aprile, 
terão como protagonista Nanni Moretti, diretor de 
cinema. Vale dizer que desde 1989 Moretti produz os 
seus filmes, o que representa uma mudança significativa 
no contexto de seu processo criativo. Em poucas 
palavras, guardando as devidas proporções, Caro diário 
pode ser considerado uma espécie de 8 ½ para a 
filmografia do diretor romano, e é possível apontar 
algumas razões.   

Em primeiro lugar, o filme coroa (e laureia o 
diretor em Cannes com seu primeiro grande prêmio no 



 

~ 31 ~  
  

festival francês) uma filmografia já consolidada em seu 
país1 pelo seu conteúdo crítico e pela sua renovação do 
formato de cinema de autor. Em segundo lugar, Caro 
diário reafirma as múltiplas direções da obra de Moretti, 
confirmando sua vocação para o ensaísmo no audiovisual 
e transgredindo os limites das teorias que tentaram 
analisar os filmes numa única proposta, seja de 
autobiografia, autoficção, testemunho e conflito de 
geração, intervenção política, análise social, radiografia 
familiar, crítica aos modos de se fazer cinema.  

  
Italo Calvino começa a escrever certos relatos 

curtos com o mesmo protagonista nos anos de 1970, 
terminando de reunir vinte e sete histórias no que 
chamou de romance em 1983, dois anos antes de 
morrer 2 . O livro, com aparência de uma coletânea de 
contos, é portanto da última fase da produção de Calvino, 
e recebe o título do nome do protagonista das histórias: 
Palomar3, também nome da montanha californiana onde 

 
1 Desde 1976 até a produção de Caro diário, Nanni Moretti já havia 
escrito, dirigido e protagonizado os seguintes longas: Io sono un 
autarchico (1976), Ecce bombo (1978), Sogni d’oro (1981), Bianca 
(1984), La messa è finita (1985), Palombella rossa (1989).   
2  Entre 1979, ano da publicação de Se una notte d’inverno un 
viaggiatore (Se um viajante numa noite de inverno), e 1983 Calvino não 
escreveu nenhum romance, tendo se dedicado aos jornais Corriere della 
Sera e La Repubblica. Nesses periódicos nascem os primeiros relatos 
com Palomar como protagonista, alguns na coluna L’osservatorio del 
signor Palomar. O personagem passa de uma espécie de alter ego de 
Italo Calvino diante da crise italiana dos anos de 1970 e 1980 para uma 
figura filosófica representando a impossibilidade de fornecer 
explicações racionais ou modelos de consciência das coisas. 
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foi instalado o telescópio Hale. A imagem dessa fonte 
para batizar o personagem é poderosa, pois dela vêm as 
suas características: um homem pacato, com certas 
dificuldades para entender o seu mundo, que observa 
detalhes minúsculos e instantes muito particulares.   

A metáfora calviniana não termina aí, pois o projeto do 
livro incluía um interlocutor para Palomar, o sr. Mohole3, 
nome que faz referência a um ambicioso projeto de 
perfuração da crosta terrestre, idealizado e abandonado 
nos anos de 1960, destinado a atingir as maiores 
profundidades e obter uma amostra do manto. Na 
introdução do romance, Calvino explica que, enquanto 
Palomar tenta encontrar harmonia no mundo caótico, 
expandido, Mohole procura o escuro dos abismos 
interiores. O primeiro possui uma mirada cósmica para os 
detalhes do cotidiano, o segundo objetiva o sentido 
profundo das coisas sob um enfoque duro e pessimista, 
dizendo “somente verdades desagradáveis” (CALVINO, 
2002, p. v). Assim como o projeto americano, a figura de 
Mohole foi abandonada por Calvino. O escritor concluiu 

 
3 O nome Mohole tem origem no projeto cujo objetivo era perfurar a 
crosta terrestre na descontinuidade de Mohorovičić e fornecer um 
complemento da ciência da Terra à corrida espacial. A descontinuidade 
de Mohorovičić, ou simplesmente Moho, é o limite entre a crosta 
terrestre e o manto. Recebeu o nome do sismologista croata Andrija 
Mohorovičić, que identificou o fenômeno em 1909. A descontinuidade 
de Mohorovičić é de 5 a 10 km abaixo do leito oceânico e de 20 a 90 km 
abaixo das crostas continentais típicas, com uma média de 35 km.  
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que era desnecessário criar um interlocutor para dialogar 
com Palomar, porque este já trazia em si o próprio  
Mohole, com seu lado escuro e desencantado (CALVINO,  
2002, p. vii).  

Se examinamos um fragmento de cada exemplar 
de análise, será possível ilustrar melhor tanto o 
significado na produção de seus autores quanto suas 
razões comunicantes, a saber, a relação estrutural 
estabelecida entre o longa e o livro, assim como as 
coincidências no plano dos conteúdos.  

 

  
3 A escolha do título é oportuna, mesmo porque evita qualquer distorção 
de tradução. A palavra da língua espanhola significa colombaia em 
italiano e “pombal” em português. Ainda que não exista ligação com o 
nome do personagem, não se pode deixar de ter em mente a imagem 
de múltiplos voos partindo e retornando, como um potente símbolo 
visual do raciocínio demonstrado na obra. Além disso, não se pode evitar 
a associação com outra palavra italiana, palombaro, que significa 
mergulhador.   

 

  
3. MERGULHO DO PRUMO E SONDAGEM DO ABISMO   

  

No início de Caro diário, logo após a abertura 
(com a página do diário ocupando o plano inteiro, com a 
escrita de uma nova entrada) e planos iniciais embalados 
pela música beninense de Angélique Kidjo, o 
protagonista parece explicar a razão de perambular em 
sua Vespa pelas ruas de Roma, porém nos deparamos 
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com a descrição de um frequentador de cinemas. 
Segundo a voz over de Nanni Moretti, supostamente 
lendo o que escreve em seu diário, no verão, a maioria 
das salas de exibição da cidade estão fechadas, algumas 
exibem filmes intragáveis, outras passam alguns filmes 
italianos. O protagonista percorre Viale Bruno Buozzi 
quase vazia, e passamos a ouvir o diálogo de uma cena, 
antes de vermos “o filme dentro do filme” e o 
protagonista na plateia do cinema. O efeito pode levar o 
espectador a concluir que o condutor da Vespa 
interrompeu seu percurso e entrou num cinema. Ali, ele 
discorda do que está sendo dito pelas personagens na 
tela, que indagam sobre o fracasso no percurso de 
maturidade. Todas têm por volta de quarenta anos, e 
permanecem nostálgicas quanto ao passado, 
lamentando o envelhecimento e a covardia, com falas 
que comparam a situação deprimente do presente com 
um passado não mais animador.   

As personagens são mostradas em sofás de uma 
sala, em planos fechados, com expressões desanimadas, 
figurinos corporativos em tons neutros, e as falas 
descrevem a limitação em que suas vidas chegaram. As 
profissões mencionadas (publicitários, arquitetos, 
corretores da bolsa, deputados, assessores, jornalistas) 
demarcam um sucesso material, porém a frustração 
pessoal e ideológica fica evidente. Um dos personagens 
ressalta que todos pioraram. Da plateia do cinema, o 
protagonista Moretti protesta contra a exaltação do 
pronome “todos”: “Mas por que todos? Esta fixação, 
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todos iguais, todos comprometidos, somos todos 
cúmplices...” (CARO DIARIO, 1993, tradução nossa)4   

Mas a reação mais combativa de Moretti virá 
após a fala da personagem Sebastiano, que define o 
grupo da seguinte forma: “Envelhecemos, nos tornamos 
amargos, somos desonestos no nosso trabalho. 
Gritávamos coisas horrendas, violentíssimas nas nossas 
passeatas, e veja agora como todos enfeamos.” (CARO 
DIARIO, 1993, tradução nossa) 5  O corte é brusco e 
vemos Moretti na rua, em primeiro plano, com o capacete 
branco e óculos escuros, exatamente como estava antes 
da inserção da cena vista na sala de cinema. A voz over 
do protagonista exclama: “Vocês gritavam coisas 
horrendas e violentíssimas, e vocês enfearam. Eu gritava 
coisas justas, e agora sou um esplêndido quarentão.” 
(CARO DIARIO, 1993, tradução nossa)6  

Neste momento, o espectador é levado a duvidar 
da temporalidade das cenas anteriores, e é possível 
considerar três planos temporais e três níveis da 
narrativa. Do início da sequência, quando as falas do 
“filme dentro do filme” invadem a imagem da Vespa na 
Viale Buozzi, tínhamos a voz over que se sobrepunha à 
imagem, portanto, essa voz já se constituía como uma 

 
4 MORETTI: Ma perché tutti? Questa fissazione, tutti uguali,tutti 
compromessi, siamo tutti complici.  
5 SEBASTIANO: Siamo invecchiati, siamo inaciditi, siamo disonesti nel 
nostro lavoro. Gridavamo cose orrende, violentissime, nei nostri cortei, 
e ora guarda come siamo tutti imbruttiti.  
6  MORETTI: Voi gridavate cose orrende e violentissime, e voi siete 
imbruttiti. Io gridavo cose giuste, e ora sono uno splendido quarantenne.  
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narrativa posterior ao percurso na avenida deserta, 
enquanto os diálogos invasores e as imagens de dentro 
do cinema parecem anteriores ao tempo do condutor da 
Vespa. Assim, o filme da geração em depressão pode ter 
sido uma recordação do diarista que “escreve narrando” 
por meio do protagonista que deambula guiando a 
Vespa. Imediatamente após a fala que expressa 
convicção dos ideais e autoestima, o filme é invadido pela 
poderosa canção I’m your man, de Leonard Cohen. O 
passeio por Roma segue para Garbatella.  

Num dos bairros mais antigos e festivos da Roma 
moderna, o protagonista segue pela Via delle Sette 
Chiese, passando pelo famoso portal da Piazza di 
Sant’Eurosia, e seguindo por Via Rubino, com suas casas 
e pequenos prédios cor de terra. As locações não são 
escolhidas por acaso, são logradouros importantes para 
a cidade e para a memória de Moretti. Se Garbatella é o 
bairro popular, operário por tradição, e talvez por isso 
guarde a preferência, as cenas que o diretor insere ao 
relatar sua visita ao interior das casas alternam voz over 
e diálogo em presença para compor a ideia de um outro 
filme - um musical sobre um confeiteiro trotskista numa 
Roma conservadora dos anos de 1950 - que vai aparecer 
em Aprile como realização do diretor quase em meio a 
uma crise.   

A forma encontrada para preservar a memória do 
bairro estaria numa definição de filme aparentemente 
delirante, sob mudanças bruscas de foco ou pontos de 
vista. No contexto específico, porém, é a substância de 
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resistência, esta sim, característica daquele ambiente que 
acolheu partigiani, tornou-se uma zona de esquerda, 
para nos anos de 1990 expressar nas votações uma 
tendência mais conservadora, ao ajudar a eleger 
representantes do partido berlusconista Forza Italia. Por 
fim, tendo passado ao Gianicolo e seus elevados preços, 
em seguida pelo Lungotevere até a ponte, parte 
significativa da cidade já estava irregularmente mapeada 
pelo filme, provavelmente seguindo o itinerário das 
lembranças ou das preferências do diretor.  

  
Na mesma cidade, o personagem de Italo Calvino 

está num terraço, observando e refletindo sobre “uma 
progênie degenerada” da espécie pombo, assim como 
refaz o seu território enquanto propriedade, jardim e 
pequena horta a ser defendida, no texto que abre o 
segundo capítulo, 2. Palomar na cidade, e seu primeiro 
tópico, 2.1. Palomar no terraço, como subtópico 2.1.1. Do 
terraço. O narrador onisciente intruso descreve o espaço, 
num percurso quase imaginário, a partir de um ponto de 
vista real:  

  
O terraço está disposto em dois níveis: 
um mirante ou belvedere sobranceia a 
confusão de tetos pelos quais o senhor 
Palomar perpassa um olhar de 
pássaro. Procura pensar o mundo 
como é visto pelos voláteis; à diferença 
dele os pássaros têm o vazio que se 
abre sob  
eles, mas talvez nunca olhem para 
baixo, veem apenas dos lados, 
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equilibrando-se obliquamente nas 
asas, e seu olhar, como o dele, para 
onde quer que se dirija só encontra 
tetos mais altos ou mais baixos, 
construções mais ou menos elevadas 
mas tão cerradas que não lhes 
permitem descer mais que isto. Que lá 
embaixo, encaixadas, existam ruas e 
praças, que o verdadeiro solo seja 
aquele no nível do solo, ele o sabe com 
base em outras experiências; por 
agora, com o que vê daqui de cima, não 
poderia suspeitá-lo.  
A verdadeira forma da cidade está 
neste sobe e desce de tetos, telhas 
velhas e novas, arqueadas ou planas, 
chaminés estreitas ou corpulentas, 
latadas de cânulas e varandas de 
eternit ondulado, gradis, balaustradas, 
pequenas pilastras amparando vasos, 
reservatórios de água metálicos, 
águas-furtadas, claraboias de vidro, e 
sobre tudo isto se ergue a mastreação 
das antenas televisivas, retas ou tortas, 
esmaltadas ou enferrujadas, em 
modelos de gerações sucessivas, 
variadamente ramificadas em chifres 
ou esgrimas, mas todas magras como 
esqueletos e inquietantes como totens. 
Separados por golfos de vazios 
irregulares e retalhados, defrontam-se 
terraços proletários com varais de 
secar roupa e tomateiros plantados em 
baldes de zinco; terraços residenciais 
com espaldares de trepadeiras em 
treliças de madeira, móveis de jardim 
em ferro batido pintados de branco, 
toldos enroláveis; campanários com as 
torres campanárias campanantes;  
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frontões de prédios públicos de frente 
e de perfil; áticos e sobreáticos, 
acréscimos abusivos e impuníveis; 
andaimes de tubos metálicos de 
construções em curso ou que ficaram 
pelo meio; janelões com reposteiros e 
basculantes de banheiros; muros ocres 
e muros azuis; muros cor de mofo dos 
quais crespos céspedes de ervas 
deixam tombar seu folhame pêndulo; 
colunas de elevadores; torres com 
bífores e trífores; zimbórios de igrejas 
com madonas; estátuas de cavalos e 
quadrigas; mansões decadentes 
transformadas em tugúrios, tugúrios 
reestruturados em garçonnières; e 
cúpulas que se arredondam no céu em 
todas as direções e a todas as 
distâncias como que confirmando a 
essência feminina, junonal da cidade: 
cúpulas brancas e róseas ou violáceas 
conforme a hora e a luz, estriadas de 
nervuras, terminadas em lanternas 
encimadas por altas cúpulas menores. 
Nada disto pode ser observado por 
quem move seus pés ou suas rodas 
sobre o pavimento da cidade. E, 
inversamente, daqui de baixo tem-se a 
impressão de que a verdadeira crosta 
terrestre é esta, desigual mas 
compacta, mesmo quando sulcada de 
fraturas não se sabe de que 
profundidade, gretas ou poços ou 
crateras, cujas bordas em perspectiva 
aparecem agregadas como as 
escamas de uma pinha, e não nos 
ocorre ao menos perguntar o que 
escondem em seu fundo, porque a 
vista já é tanta e tão rica e variada na 
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superfície que basta e quase chega a 
saturar a mente de informações e de 
significados. Assim pensam os 
pássaros, pelo menos assim pensa o 
senhor Palomar imaginando-se 
pássaro. “Só depois de haver 
conhecido a superfície das coisas”, 
conclui, “é que se pode proceder à 
busca daquilo que está embaixo. Mas a 
superfície das coisas é inexaurível.” 
(CALVINO, 1994, p. 33- 
34)  

  

Algumas relações estruturais são óbvias ao 
levarmos em conta as duas obras integralmente, a 
começar da visualidade incorporada visceralmente na 
narrativa de Calvino e a escrita do diário que alinhava os 
episódios no filme de Moretti. Há ainda a deambulação 
dos protagonistas observadores, com raras trocas com 
seus concidadãos. Quando existem contatos entre os 
protagonistas e outros indivíduos, são apenas 
unilateralmente comunicativos, dando a impressão de 
planos diferentes, no limite de uma crise, seja de 
linguagem ou de costumes.   

Reajustando um pouco o foco, consideramos a 
composição ternária em ambas as obras, assim como a 
fixação dos protagonistas no detalhe observado para 
uma digressão existencial. Conforme já mencionado, 
Caro diário se divide em três “capítulos”: In Vespa, Isole 
e Medici (Na Vespa, Ilhas e Médicos). Palomar tem uma 
divisão mais elaborada, a partir de três capítulos: Le 
vacanze di Palomar (As férias de Palomar), Palomar in 
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città (Palomar na cidade) e I silenzi di Palomar (Os 
silêncios de Palomar), cada um deles dividido em três 
itens que, por sua vez, são subdivididos em três subitens 
cada. A organização é ainda mais complexa se levamos 
em conta as explicações do autor, numa breve nota antes 
do índice do volume. Se o romance possui três partes e 
três áreas temáticas, as subdivisões resultam nos 
seguintes tópicos: 1. As férias de Palomar / 1.1. Palomar 
na praia / 1.1.1. Leitura de uma onda / 1.1.2. O seio nu / 
1.1.3. A espada do sol / 1.2. Palomar no jardim / 1.2.1. Os 
amores das tartarugas / 1.2.2. O assovio do melro / 1.2.3. 
O gramado infinito / 1.3. Palomar contempla o céu / 1.3.1. 
Lua do entardecer / 1.3.2. O olho e os planetas / 1.3.3. A 
contemplação das estrelas / 2. Palomar na cidade / 2.1. 
Palomar no terraço / 2.1.1. Do terraço / 2.1.2. A barriga 
do camaleão / 2.1.3. A invasão dos estorninhos / 2.2 
Palomar vai às compras / 2.2.1. Um quilo e meio de confit 
de canard / 2.2.2. O museu dos queijos / 2.2.3. O 
mármore e o sangue / 2.3. Palomar no zoo / 2.3.1. A 
corrida das girafas / 2.3.2 O gorila albino / 2.3.3. A ordem 
dos escamados / 3. Os silêncios de Palomar / 3.1 As 
viagens de Palomar / 3.1.1. O canteiro de areia / 3.1.2. 
Serpentes e caveiras / 3.1.3. A pantufa desparelhada / 
3.2. Palomar em sociedade / 3.2.1. Do morder a língua / 
3.2.2. Do relacionar-se com os jovens / 3.2.3. O modelo 
dos modelos / 3.3. As meditações de Palomar / 3.3.1. O 
mundo contempla o mundo / 3.3.2. O universo como 
espelho / 3.3.3. Como aprender a estar morto (CALVINO, 
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1994, p. 82-83) Calvino explica os significados da 
numeração:   

  
As cifras 1, 2, 3 que numeram os títulos 
do índice, estejam elas em primeira, 
segunda ou terceira posição, não têm 
apenas um valor ordinal, mas 
correspondem a três áreas temáticas, 
a três tipos de experiência e de 
interrogação que, em diferentes 
proporções, estão presentes em cada 
parte do livro. Os 1 correspondem 
geralmente a uma experiência visiva, 
que quase sempre tem por objeto 
formas da natureza; o texto tende a 
configurar-se como uma descrição. 
Nos 2 estão presentes elementos 
antropológicos, culturais em sentido 
amplo, e a experiência envolve, além 
dos dados visivos, também a 
linguagem, os significados, os 
símbolos. O texto tende a 
desenvolverse em narrativa. Os 3 dão 
conta das experiências de tipo mais 
especulativo, respeitantes ao cosmo, 
ao tempo, ao infinito, às relações entre 
o eu e o mundo, às dimensões da 
mente. Do âmbito da descrição e da 
narrativa se passa ao da meditação. 
(CALVINO,  
1994, p. 81)  

  

É possível dizer que a montagem do filme segue 
uma lógica de observador em processo de introspecção, 
com afinidades gritantes com essa estrutura lógica 
pensada por Italo Calvino. Se a primeira parte do longa 
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de Moretti mostra o protagonista pelas ruas de Roma, a 
se cruzar com suas manias e fraquezas, na segunda parte 
ele está com um amigo, o intelectual isolado, a visitar as 
ilhas Eólias e a explorar alguns costumes estranhos das 
pessoas que vivem ou visitam esses pontos, enquanto a 
terceira parte conta sua saga pessoal na descoberta de 
um linfoma de Hodgkin e sua cura. No romance, as 
experiências da personagem a cada capítulo ou tópico 
direcionam o leitor para um cunho mais introspectivo, 
para o âmbito da reflexão e da especulação. Contudo, 
como se pode observar no fragmento acima, a cada 
passo do romance (ou a cada experiência de Palomar) o 
modo de narrar assimila o fio condutor de um 
pensamento que organiza o texto como um todo. E, 
assim como a narrativa de Moretti pode se compor em 
três planos, conforme demonstramos, o texto de Calvino 
incorpora níveis de espaço e tempo diferentes, na mesma 
descrição, como se a onisciência do narrador desse conta 
de uma imagem quase holográfica e de uma história de 
milhares de anos.  

Perpassando o filme e o romance, descrições não 
acabadas em si mesmas, como assuntos que saltam de 
um para outro, porém dispostos a introduzir para o 
leitor/espectador reflexões de amplo fôlego. O senhor 
Palomar e o personagem-diretor Nanni Moretti refletem 
sobre o que lhes convém e se interrogam sobre o sentido 
dessas coisas. Suas questões assumem uma perspectiva 
grandiosa (cósmica para Palomar, amplamente social 
para Moretti) e não conseguem chegar a respostas. No 
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meio do processo, o leitor já está fisgado pelo bom humor 
das narrativas, pelo seu modo de condução, e pode ser 
capaz de aplicar os mesmos métodos em deambulações 
introspectivas e investigativas.  

Ambas as narrativas trazem reflexões 
pessimistas sobre a consciência humana, ao menos 
sobre a precariedade dessa consciência, ou do grau 
provisório das conclusões a que somos levados por meio 
da consciência da realidade. Mas é preciso ressaltar 
também, antes das conclusões a que o leitor/espectador 
é levado a aceitar, os meios que o conduzem a tal. Tanto 
as histórias de Palomar quanto o percurso de Nanni 
Moretti em Caro diário formam uma incansável busca 
pelas definições exatas, com concentração nos detalhes 
e a descoberta da complexidade dos elementos que são 
levantados. Grosso modo, é possível afirmar que 
importam mais os meios que os fins nos modos de 
operação e de estar no mundo dos dois protagonistas.  

  

  

4. SALTOS E VOLTEIOS ÁGEIS DOS PONTOS DE VISTA  
  

Um desses meios é a focalização das histórias. 
No texto de Calvino, a habilidade das passagens para o 
indireto livre traduz a sensibilidade acurada do narrador 
e o olhar treinado do personagem, que se decide várias 
vezes pela mudança de perspectiva, índice importante 
para nos sinalizar manobras na forma narrativa (a 
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mudança de foco propriamente dita) e para nos indicar a 
necessidade de alterar o ângulo de visão, a profundidade, 
a entrada de luz, a sensibilidade para as cores, objetos, 
etc. etc. O texto educa o nosso olhar para dar seguimento 
à orientação crítica. No fragmento examinado, temos 
exatamente a passagem de uma a outra instância, com 
um dos exemplos mais sensíveis de conhecimento da 
forma narrativa pela própria maneira de narrar. E o texto 
não perde a habilidade em passar de uma instância 
reflexiva penosa para uma imagem facilmente aderida à 
memória do leitor – habilidade que se potencializa 
quando notamos que o contrário também é verdade, e 
que a lição crítica ganha nos dois sentidos, especialmente 
se acompanhada de uma metáfora.  

A insistência do protagonista Moretti, ainda que 
no âmbito do delírio, no confronto com os piores 
exemplos de crítica ou de civilidade, é o melhor 
complemento da sinceridade, da espontaneidade com 
que afronta os problemas de sua geração. A voz over 
narra o texto do diário, recomposição dos dias passados 
a perambular nas ruas de Roma no verão, quando os 
cinemas não trazem novidades nem bons filmes, e o 
protagonista insiste em conferir o desastroso conteúdo 
de um filme italiano qualquer. Após a cena a que assiste 
(ou recorda ter assistido) no cinema semideserto, 
inconformado com as horrendas confissões no balanço 
geracional, pensa na sua passagem dos anos. Decide 
expressar a confiança em si mesmo.  
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Na montagem, como em vários momentos do 
filme, os planos se penetram pelo som de uma cena 
invadindo outra: assim como o diálogo do filme dentro do 
filme se faz ouvir ainda durante o passeio, o que nos faz 
perceber que o plano dentro do cinema pode ser uma 
recordação, a canção de Leonard Cohen8 atravessa 
vários planos, mantendo a sensualidade sobre o passeio, 
reafirmando a potência da autoestima do esplêndido 
quarentão, mas também para provar ao espectador que 
a liberdade de divergir com sua própria geração requer 
um rompimento com algumas exigências de postura 
(intelectual, profissional) que podem se tornar 
absurdamente ridículas e opressoras se levadas a sério, 
se praticadas sem transformação ao longo dos anos.  
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8 If you want a lover/ I'll do anything you ask me to/ And if you want 
another kind of love/ I'll wear a mask for you/ If you want a partner, take 
my hand, or/ If you want to strike me down in anger/ Here I stand/ I'm 
your man/ If you want a boxer/ I will step into the ring for you/ And if you 
want a doctor/ I'll examine every inch of you/ If you want a driver, climb 
inside/ Or if you want to take me for a ride/ You know you can/ I'm your 
man/ Ah, the moon's too bright/ The chain's too tight/ The beast won't 
go to sleep/ I've been running through these promises to you/ That I 
made and I could not keep/ Ah, but a man never got a woman back/ Not 
by begging on his knees/ Or I'd crawl to you baby and I'd fall at your 
feet/ And I'd howl at your beauty like a dog in heat/ And I'd claw at your 
heart, and I'd tear at your sheet/ I'd say please (please)/ I'm your man/ 
And if you've got to sleep a moment on the road/ I will steer for you/ And 
if you want to work the street alone/ I'll disappear for you/ If you want a 
father for your child/ Or only want to walk with me a while across the 
sand/ I'm your man/ If you want a lover/ I'll do anything you ask me to/ 
And if you want another kind of love/ I'll wear a mask for you (COHEN, 
1988)  
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II - O EMBATE ENTRE DIONÍSIO E APOLO  

EM BAGDAD CAFÉ  
  

Adriana Goreti de Oliveira Lopes (UNIOESTE)   
Acir Dias da Silva (UNIOESTE) 

 Para Martin (2003) o cinema é considerado um 
tipo de linguagem por apresentar um estilo próprio de 
escrita, e assim, assume caráter de ser um meio de 
comunicação, informação e propaganda sem perder as 
características de arte. Se torna um conjunto de signos 
cuja finalidade é a comunicação. O autor (2003) chama 
atenção para o fato de que as imagens que são 
apresentadas na tela cinematográfica nunca são neutras. 
Elas adquirem significados, numa dialética 
significantesignificado e são alvo de projeções do 
expectador, de tal forma que se tornam signo de algum 
conteúdo interno. Assim, ocorre uma aproximação da 
linguagem fílmica da linguagem poética. Martin (2003) 
explica ainda que há um esquema que demonstra o papel 
da imagem. Para este, ela espelha o real, e assim pode 
afetar nossos sentimentos e adquirir uma significação 
ideológica e moral. Este movimento afetivo provocado 
pela imagem, pode chegar a uma ideia, a um aspecto 
cognitivo.   

O autor supracitado (2003) enfatiza que o 
cinema possui uma linguagem que é necessário decifrar 
para que se possa chegar ao sentido que as imagens 
possuem. Ele adverte que, para que haja uma atitude 
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estética, é necessário certo distanciamento. O  
expectador necessita, de alguma forma, se afastar 
emocionalmente da imagem, e somente assim se pode 
ser capaz de ter consciência de que se está diante de uma 
representação. A consciência é a única forma que se 
dispõe para não ser tragado pela projeção inconsciente 
que nos imanta ao objeto, impedindo a percepção da 
realidade estética. Esta imantação pode ser semelhante 
ao que o antropólogo Lévy Strauss denominava 
participação mística, em que sujeito e objeto se fundem 
psiquicamente, numa fusão que impede a compreensão 
total ou parcial do objeto a ser pesquisado, seja ele um 
ser, uma obra de arte ou um filme.           

O filme “Bagdad Café” foi um trabalho 
cinematográfico que teve como diretor Percy Adlon e 
lançado em 1987, na Alemanha Ocidental. Nesta obra 
ímpar, Adlon traz como personagens principais duas 
mulheres completamente opostas: Jasmin e Brenda. A 
cena inicial do filme se dá em uma estrada dos Estados 
Unidos. Jasmin, uma alemã e seu marido estão viajando 
em um carro e, em um dado momento ocorre uma 
discussão. Um dado significante é uma garrafa de café 
que é colocada para fora do carro pelo marido, e, assim 
como Jasmin, fica para traz. A protagonista pega sua 
mala e começa a andar pela estrada com um blazer de 
mangas longas e seu hilário chapéu com plumas. 
Caminha por todo o dia até que chega ao Bagdad Café, 
um misto de posto de combustível e quartos baratos para 
locação, um motel americano da beira da estrada. Foi 
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neste local velho, feio e sujo que Jasmin conhece a 
proprietária, Brenda. Uma mulher paradoxalmente 
oposta. Enquanto a primeira possui o nome de uma flor 
e, como tal, apresenta beleza, a segunda, é uma mulher 
irritada, rude e desorganizada. Embora extremamente 
diferentes, ambas possuem uma semelhança: as duas 
foram abandonadas pelo marido e compartilham 
sentimentos como solidão, tristeza e abandono. Cada 
qual enclausurada em sua dor, pode vivenciar e 
expressá-la de forma distinta, de acordo com as 
diferenças individuais, psicológicas, sociais e culturais.   

Gagnebin (1997), descreve o trabalho de 
Heródoto e Tucídides sobre o discurso que embasou a 
história. Para a autora, o discurso de Heródoto revela dois 
tipos de narrativas: a mítica e a história. Enquanto a 
primeira assume o aspecto lendário, não sendo possível 
traçar a cronologia do evento narrado, e se reporta ao 
longínquo tempo dos deuses, a segunda assume caráter 
cronológico, em que se pode datar e mensurar o tempo 
de forma linear. Bagdad Café, embora seja um filme que 
foi lançado em 1987, dentro de um contexto histórico 
contemporâneo, será analisado neste trabalho 
assumindo um caráter de atemporalidade por se tratar de 
um tema arquetípico, portanto, assumindo um caráter 
atemporal e, portanto, pautada na linguagem e narrativa 
mítica.    

A tensão provocada pelo encontro destas duas 
mulheres  extremamente  fortes  e 
 diametralmente opostas,  traz  o  encontro 
 de  mundos  distintos, demonstrados na cena 
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em que Jasmin fantasia estar sendo cozida em um 
grande caldeirão para ser devorada por canibais. A 
imaginação advém do choque cultural provocado pelo 
encontro de uma mulher branca, da raça alemã e 
Brenda, americana e da raça negra. Embora Jasmin 
externamente apresente uma imagem estereotipada de 
uma mulher alemã, gorda, com vestes pesadas, cuja 
frieza da cultura europeia esteja acentuada pela 
roupagem masculina, aos poucos pode demonstrar sua 
feminilidade, e doçura, tal como o significado de seu 
nome já diz, e é exatamente isso que Jasmin demonstra 
no filme: sua beleza interior, capaz de gerar magia. Para 
ela, a vida possui uma magia própria e, como possui 
características dionisíacas, acredita que cabe a cada um 
descobrir esta magia, e vive-la da melhor forma possível.   

O termo “características dionisíacas” é advindo 
da mitologia grega, e se refere ao deus Dioniso. Mircea 
Eliade (2016) esclarece que há mais de meio século, os 
mitos passaram a ser estudados de forma diferente do 
que os eruditos do século XIX o faziam. Atualmente se 
pode observar a similaridade de compreensão com as 
sociedades arcaicas, que compreendiam o mito como 
uma história verdadeira, e não mais como uma obra de 
ficção, invenção ou mesmo uma fábula. Este novo valor 
semântico que foi atribuído ao vocábulo “mito”, passa a 
adquirir o “(...) sentido de que fornece os modelos para a 
conduta humana, conferindo, por isso mesmo, 
significação e valor à existência” (ELIADE, 2016, p.8). 
Para o autor, entender a estrutura e a finalidade dos 
mitos se torna de vital importância porque permite que 
se reconheça o sentido contido nas estranhas formas de 
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conduta, e se reconheça como fenômenos humanos; 
coletivos, pois se tratam de fenômenos de cultura, 
portanto frutos da psique. Assim, se torna necessário 
explicar e justificar os mitos, conferindo a eles um valor 
religioso, como no sentido etimológico próprio do termo, 
que significa “religare”, ou seja, ligar novamente o que 
estava separado, religar o indivíduo com a origem das 
coisas, a história ancestral e reatualiza-la com suas 
particularidades.   
  

Somente quando encaradas por uma 
perspectiva histórico-religiosa é que 
formas similares de conduta poderão 
revelar-se como fenômenos de cultura, 
perdendo seu caráter aberrante ou 
monstruoso do jogo infantil ou de ato 
puramente instintivo (ELIADE, 2016, 
p.9 e 10).  

  

  

Desta forma Eliade (2016) esclarece que, 
efetivamente, os mitos não se referem apenas a origens 
- tanto do mundo, dos homens, plantas e animais – mas 
se trata de acontecimentos primordiais para proporcionar 
ao homem a tomada de consciência de sua mortalidade 
e finitude; consciência de sua sexualidade; consciência do 
seu instinto gregário que o leva a buscar a organização 
em grupos criando as sociedades; e ainda a sistematizar 
e dar importância para o seu trabalho, diferenciando de 
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todos os outros animais, o tornando o ápice da cadeia 
evolutiva, exatamente pelo uso do logos, da razão e 
capacidade racional.   

Essa vivencia permite o indivíduo sair da esfera 
do tempo cronológico, linear, finito, e entrar em contato 
com um tempo qualitativamente diferente, conhecido na 
Grécia antiga por Eon, como nos explica Wenth (2005). 
Para a autora o tempo é um arquétipo e, como tal pode 
assumir três categorias. A primeira é o tempo que 
conhecemos, estudado pela história e conhecido como 
cronológico ou linear que assume o caráter de 
irreversibilidade, rítmico, podendo parar ou acelerar 
como os ponteiros do relógio marcando um tempo 
específico. É o tempo finito cuja meta é a morte. A 
segunda categoria de tempo é Kairós, o momento 
presente, o aqui e agora que acaba sendo a intersecção 
das duas categorias de tempo: o linear e o eônico. É o 
momento oportuno. Finalmente, temos o tempo eônico 
ou infinito, que pode ser compreendido como o tempo 
perpétuo, eterno, divino, urobórico, ou seja, que assume 
a imagem da serpente que morde a própria cauda, dando 
um caráter de atemporalidade, circular, o aspecto cíclico, 
um princípio cósmico capaz de conter os pares de 
opostos como bem e mal, vida e morte, mudança e 
permanência. E é exatamente nesta categoria de tempo 
que os mitos se encontram. Estudar os mitos nos permite 
sair da linearidade da vida cotidiana e adentrar em 
aspectos mais profundos, nesta categoria de tempo que 
assume uma perspectiva de “sagrado” (Eliade, 2016, 
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p.21) e simultaneamente primordial. Este fato propicia 
uma magia que encanta todos os que tiverem acesso ao 
mito, levando o indivíduo a desbravar locais nunca 
dantes conhecidos na psique humana e esta é a real 
função do mito. Assim, a vivencia do mito, seja ele 
propiciado ao assistir um filme ou apresentado na 
narrativa literária, permite a sensação de se impregnar 
pelo poder sagrado de uma experiencia genuinamente 
religiosa, muito distinta de outras experiências ordinárias 
da vida cotidiana.   

  

O mito, quando estudado ao vivo, não 
é uma explicação destinada a 
satisfazer uma curiosidade científica, 
mas uma narrativa que faz reviver uma 
realidade primeva, que satisfaz a 
profundas necessidades religiosas, 
aspirações morais, a pressões e a 
imperativos de ordem social, e mesmo 
a exigências práticas. Nas civilizações 
primitivas, o mito desempenha uma 
função indispensável: ele exprime, 
enaltece e codifica a crença; 
salvaguarda e impõe os princípios 
morais; garante a eficácia do ritual e 
oferece regras práticas para a 
orientação do homem. O mito, 
portanto, é um ingrediente vital da 
civilização humana: longe de ser uma 
fabulação vã, ele é ao contrário uma 
realidade viva, à qual se recorre 
incessantemente; não é 
absolutamente uma teoria abstrata ou 
uma fantasia artística,  mas 
 uma  verdadeira 
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codificação da religião primitiva e da 
sabedoria prática (...). O conhecimento 
desta realidade revela ao homem o 
sentido dos atos rituais e morais, 
indicando-lhe o modo como deve 
executá-los”7 (ELIADE, 2016, p.23).       

Joseph Campbell é outro clássico em estudos 
mitológicos que não se pode deixar de citar. Para ele, não 
existe uma forma de sistematizar a análise e 
interpretação dos mitos. Para nos dar uma imagem para 
tornar esta explicação clara, compara a mitologia ao deus 
Proteu, “o ancião do mar, de palavra infalível” 
(CAMPBELL, 2013, p.367). Este deus possui a 
peculiaridade de ser fugidio, ou seja, ao ser confrontado, 
tentará escapar, de todas as maneiras possíveis. Assume 
formas infinitas, ora podendo rastejar no solo, ou se 
apresentar na fluidez das águas. Pode ainda se colocar 
como um elemento do fogo ou do ar. O autor nos 
assegura que o indivíduo que pretender extrair o 
simbolismo contido nestas imagens, deve ir além da mera 
interpretação do intelecto que a descreve apenas como 
um produto da fantasia poética das épocas pré-
históricas. Esta pessoa deve ser semelhante a um 
viajante da vida, sensível para analisar pequenos 
detalhes em sua caminhada que, talvez, passaram 
desapercebidos para os demais. Campbell (2013) cita 
algumas definições: Para o sociólogo Durkheim, a 

 
7 Malinowski, B. Myth in Primitive Psychology (1926); reproduzido no 
volume Magic, Science and Religion. Nova York, 1955. pág. 101- 108.    
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mitologia era apenas repositórios de instruções repletas 
de alegorias, cuja finalidade seria a da adaptação do 
indivíduo ao seu grupo social. Coomaraswamy 
compreendia a mitologia como um tradicional veículo das 
profundas reflexões metafísicas. Para Jung, psicanalista 
e pai da Psicologia Analítica, o mito era visto e 
profundamente analisado como se fosse um sonho 
coletivo. Enquanto o mito se refere a questões coletivas, 
presentes ao homem em todas as épocas, o sonho estaria 
a serviço da psique individual e pessoal do sonhador. E 
este será o sentido empregado na análise deste filme, 
pois, a principal função que o mito desempenha na 
psique humana, é o de fornecer uma imagem, uma face 
para que o arquétipo possa se manifestar e poder ser 
observado. Permite ainda que temas universais como 
nascimento, morte, iniciação, casamento, entre outros 
tantos que se apresentam aos indivíduos no decorrer da 
vida, possam ser ouvidos nestas histórias e o coloque 
como membro integrante da sociedade ou grupo que faz 
parte.     

A garrafa de café que aparece logo nas primeiras 
cenas de Bagdad Café que o marido de Jasmin deixa à 
margem da estrada no momento em que discutem, 
aparece misteriosamente no Bagdad Café, antes mesmo 
da chegada de Jasmin. Deixa a impressão de ter sido 
encontrada e “por acaso”, como se alguém a tivesse 
encontrada na estrada e a tivesse levado. Tal objeto traz 
à possibilidade de se pensar em um elemento de ligação 
que perpassa por toda história e conecta dois mundos 
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tão distantes. A imagem de Hermes, o deus da Mitologia 
Grega que corresponde a possibilidade de fazer pontes, 
de construir conexões e propiciar uma transformação 
pode ser utilizada para compreender e elucidar as 
modificações ocorridas entre as personagens e como 
Jasmin foi capaz de promover a transformação ocorrida 
naquela localidade. Hermes corresponde ainda a uma 
realidade interna. Segundo Kerényi (2015a), é o deus 
ladrão por excelência e somente a experiencia de um 
hábil ladrão é capaz de abrir um espaço para que a magia 
de Dionísio aja, interferindo no mundo desértico de 
Brenda. Este “roubo” visto sob este angulo traz o sentido 
da atuação divina, a verdadeira “mágica” acontecendo 
subliminar e vagarosamente, como a descrita por Jasmin. 
E esta mágica teve como meta trazer a alegria a todos 
que moravam ou frequentavam no Bagdad Café. Hermes 
leva este sentimento para aquele mundo árido, 
resinificando as vidas e relações naquela localidade.   

Tanto o objeto “garrafa de café” quanto a palavra 
“café” presente no nome da instituição “Bagdá Café” se 
referem a um mesmo elemento que liga dois mundos 
desiguais. Em dois universos distintos há a possibilidade 
de conexão e transformação, mas é necessário a magia 
da intervenção de Hermes. Outra característica atribuída 
a Hermes, ou seja, à esta realidade interna, é a atuação 
deste elemento como mensageiro; aquele que traz o 
novo, novas informações, outras possibilidades. E isso foi 
o que ocorreu quando vemos Jasmin se despir de suas 
roupas pesadas e humildemente se colocar em uma 
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postura de limpar, não apenas o seu quarto, mas também 
o escritório de Brenda. Limpar, organizar, separar, deixar 
o elemento masculino, inconsciente em cada mulher e 
conhecido na Psicologia Analítica e denominado por Carl 
Gustav Jung (2011) como “animus”, que, uma vez 
projetado na figura do marido que havia ido embora, 
provocou uma ruptura com esta estrutura interna, 
deixando-se evidenciar a desorganização, interna e 
externa que deveria ser limpa e organizada. A relação e 
o conflito vivenciado entre ambas, pode transformar suas 
vidas e gerar o sentimento de alegria. A garrafa de café 
acaba por se tornar uma metáfora para Hermes, o deus 
das ligações, graças as estreitas ligações que há entre o 
pensar mítico e o linguístico. Cassirer (2013) explica que 
por metáfora se deve entender o vínculo intelectual 
existente entre a linguagem e o mito. Para o autor:  
  

A autentica fonte da metáfora é 
procurada nas construções da 
linguagem, ora, na fantasia mítica; ora, 
é a palavra que, por seu caráter 
originalmente metafórico, deve gerar a 
metáfora mítica e prover-lhe 
constantemente novos alimentos, ora, 
ao contrário, considera-se metafórico 
nas palavras tão-somente um produto 
indireto, um patrimônio que a 
linguagem recebeu do mito e que ela 
tem como um feudo dele (CASSIRER, 
2013, p.102).  
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Com a linguagem cinematográfica não poderia 
ser diferente. A imagem da garrafa de café assume o 
valor de linguagem ao fazer o vínculo intelectual, 
metafórico, que liga e vai tecendo uma rede de relações 
entre os personagens e as cenas do filme. Para Cassirer 
(2013), o homem, no decorrer de seu desenvolvimento, 
foi quase que obrigado a pensar metaforicamente, pois 
necessitava dar forma e expressar suas necessidades 
crescentes. A metáfora assume, então, o significado da 
substituição consciente do sentido real ou literal da 
palavra, expressão ou objeto por um conteúdo de 
representação, por intermédio do nome de outro 
conteúdo que tenha algum traço de semelhança com o 
primeiro ou que possua qualquer similitude ou analogia 
indireta. Assim, o objeto “garrafa de café” não se torna 
apenas uma metáfora para dar a conotação da atuação 
de Hermes, mas repercutiu sobre a formação da 
“metáfora mítica”, ou seja, aquela assinalada por Cassirer 
(2013) como fonte de constante fertilidade, podendo 
formar em um conjunto os objetos expressos por meio 
dessa qualificação. Nesse contexto, cada palavra adquire 
uma figuração mítica concreta e o mito acolhe da 
linguagem, ininterruptamente vivificação e 
enriquecimento interior, assim como, a linguagem 
também recebe do mito, retroalimentando-se. A garrafa 
de café é um objeto que assume, metaforicamente uma 
característica de símbolo. O símbolo consiste na imagem 
enquanto tal, constituído de um valor maior e mais 
profundo. “Trata-se de uma imagem em que o diretor 



 

~ 61 ~  
  

reuniu (...) arbitrariamente dois fragmentos de realidade 
para fazer brotar de seu confronto uma significação 
maior e mais profunda que o simples conteúdo material 
(MARTIN, 2003, p.98).       

Primeiramente vamos analisar as características 
apolíneas de Brenda.  

Segundo a mitologia Grega descrita por Kerényi 
(2015b), Apolo era conhecido por todos como um deus 
incapaz de conceder perdão a quem quer que seja. Logo 
após seu nascimento, Apolo venceu alguns de seus 
inimigos, como por exemplo o gigante Títio e o dragão 
Piton que, perseguiram sua mãe Leto, que procuraram 
impedir seu nascimento. O verdadeiro inimigo de Apolo 
foi um dragão fêmea chamada Délfine, a serpente 
gigante que parecia um ventre. Sua mãe o educara para 
ser um campeão. Algumas histórias contam que Apolo 
podia se transformar em lobo para poder enganar e 
destruir seus inimigos ou para se encontrar furtivamente 
com Cirene, descrita por alguns como esposa secreta e 
por outros como sua amante, o que demonstra que Apolo 
se envolveu em inúmeras histórias de amor, indo desde a 
homens jovens, de mais idade e até moças. A grande 
maioria destes romances, terminavam tragicamente, 
graças a fama que tinha de ser um deus perigoso e hostil. 
Apolo é um deus centrado nos aspectos racionais, na 
razão, em lógus. Brenda possuía características 
apolíneas por, no decorrer de sua vida, ter que assumir 
uma postura dura e forte para poder dar conta das 
dificuldades que lhe foram apresentadas, tanto na 
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educação dos filhos e neto, quanto na administração dos 
negócios e dos hóspedes, sem perspectivas de mudança. 
Assume uma máscara, conhecida na Psicologia Analítica 
como “persona”, ou seja, a forma como se apresenta nas 
relações e se expressa socialmente, para desempenhar 
suas funções. Se coloca diante da vida de forma rígida, 
como se estivesse diante de um caos interno, em 
constante colapso para esconder a falta de perspectiva e 
vazio de sua existência. Sua fragilidade era compensada 
com o comportamento agressivo e hostil em relação a 
tudo.     

Posteriormente será descrito os aspectos 
dionisíacos, que representam as características de 
personalidade de Jasmin. Para Kerényi (2002), Dioniso 
foi a figura mitológica de maior poder de sedução que já 
houve na Grécia antiga e a que despertou maior atenção 
no Ocidente. O autor explica que este fato se deu pela 
sua postura contraditória e múltipla, suas máscaras e as 
mil faces que assume diante à diversidade na sua 
atuação. Esta variedade de personalidades lhe rendeu 
inúmeros nomes ou cognomes, como por exemplo 
Zagreu, “o caçador”; Baco, “o rebento”, entre outros.  Se 
tornou objeto de interesse entre os mitógrafos e outros 
eruditos em mitologia, exatamente por causa de sua 
ambiguidade se apresentando ora como criança, ora 
como jovem, outras vezes ainda como velho, outras como 
homem ou mulher, animal ou humano. Conserva unidas 
fenômenos como vida e morte. Se encontra em extrema 
mobilidade, se revelando como deus das epifanias, 
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aparições levando a extremos como cultos violentos que 
envolve a antropofagia, ou, opostamente, em outra 
polaridade, a extrema beatitude e transcendência. É um 
deus que induz o uso do vinho e sexo, da explosão das 
forças libidinosas, da consciência do falo; mas é 
compassivo, perdoando os inimigos. Associa a liberdade 
e a alegria com os festivais, com o vinho, tendo como 
base o abrir mão de si em detrimento das diferenças 
individuais. Desta forma ele não se apresenta sozinho, 
mas aparece sempre com um grupo ou sociedade. 
Adquire o sentido de emoção, sentimentos, a valorização 
da imaginação e da liberdade das formas e da fantasia. 
Isso é o que podemos evidenciar em Bagdad Café: Jasmin 
chega sozinha naquela localidade, mas, aos poucos vai 
se integrando ao grupo e despertando nas pessoas o que 
havia de melhor em cada um, uma vez que Dioniso 
preside as competições musicais e dramáticas, tornando-
se também o deus do teatro, dramaturgia e cultura.   

Na maioria dos contos, Dioniso é descrito como 
um menino delicado, que também, assim como o pai 
apresentava duplo aspecto. Representa as dissoluções, o 
prazer da entrega. Comumente pode ser representado 
por sátiros, os deuses da verticalidade, a inspiração do 
poeta, em polo positivo, mas, em oposição, o aspecto 
negativo carrega consigo a embriaguez, a intrusão que 
nos afasta do ego, o delírio, o transe, a mania, Assim, 
Dioniso possui a capacidade de nos afastar dos eventos 
corriqueiros do cotidiano, possibilitando o disfarce e a 
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representação. Hillman (1992) diferencia este duplo 
aspecto da natureza dionisíaca e relata que o pai da  
Psicologia Analítica – Jung, proferiu alguns seminários 
em que citava Dionísio, tanto em psiquiatria clássica, 
quanto na história das religiões. Posteriormente, outros 
estudiosos dedicaram muitos estudos a este respeito. 
Dentre eles, Rohde e Nietzsche, que utilizaram Dionísio 
sobre o viés da erudição clássica. Freud e Janet 
relacionaram-no com a histeria, baseando em estudos 
anteriores, ocorridos no século XIX. Stefan George e 
Ludwig Klages construíram a “psicologização 
filosóficoliterária” (Hillman, 1992, p. 178) que enfocavam 
um aspecto poético do irracional, em nome de Dionísio.        

Kerényi (2015b) explicita o duplo aspecto do 
deus, talvez na tentativa de explicitar a dupla polaridade 
do arquétipo: No primeiro Dioniso, ele foi o filho imortal 
mais jovem de Zeus, no mundo ctônico, conhecido 
também como Hades, um aspecto de Zeus, o “Zeus 
Subterrâneo”. Como Perséfone, a rainha venerada do 
Reino dos Mortos, fora sua mãe, o sobrenome atribuído 
a Dioniso foi “o subterrâneo” ou Zagreu. O segundo 
Dionísio, portanto, de acordo com os Livros Órficos, 
atestam que Sabázio costurou Dionísio Eiraphiótes em 
sua própria coxa até que pudesse ser conduzido à deusa 
Hipta até “o costurado” pudesse ser considerado 
“maduro” (KERÉNYI, 2015b, p.237). Hipta o acolheu 
após seu nascimento, mas posteriormente fora criado por 
Réia. Este aspecto de Dioniso é o que se encarrega de 
nos apresentar a noção de “outro”. São os deuses 
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mascarados, e a fantasia é uma forma de viver o outro em 
nós por meio das festas Dionisíacas.      

Á medida que Jasmin vai se adaptando ao 
contexto de Bagdad Café, vai adquirindo confiança de 
todos os moradores daquela localidade. Sua aparente 
fragilidade gradativamente vai cedendo lugar para que 
sua força pudesse emergir, e a interação entre ela e 
Brenda vai podendo quebrar os aspectos apolíneos de 
agressividade, transformando-os em doçura e simpatia. 
O caráter de complementariedade entre ambas começa 
a se evidenciar. Aos poucos o aspecto dionisíaco começa 
a emergir, o que se pode observar na cena em que o 
personagem Rudi Cox, interpretado por Jack Palance, 
evidencia a profunda metamorfose de Jasmin, ao solicitar 
que pose para que ele pudesse pintá-la. Inicialmente 
Jasmin inicia seu trabalho de forma rígida e vestida como 
na cena inicial do filme, com suas vestes até 
masculinizadas, típicas do folclore alemão. 
Posteriormente, ao permitir que a magia da relação 
existente entre pintor e sua obra pudesse ser vivenciada, 
à cada sessão vai se tornando mais leve e flexível, 
podendo se despir dos aspectos rígidos de sua 
personalidade. A cada modificação de sua persona, ou 
seja, ao deixar de lado todas as construções sociais de 
mulher, esposa, turista em território estrangeiro, pode se 
tornar ela própria, autora e atora de sua própria história, 
pode ficar completamente nua, sem papéis sociais que a 
compusessem e encobrissem e permitindo que aquele 
corpo rígido e estereotipado assumisse os contornos de 
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sensualidade e beleza de mulher. Se despir assume, 
simbolicamente, o retirar as projeções do que a 
sociedade esperava dela enquanto obrigatoriedade, para 
se chegar a descoberta da sensualidade de uma mulher 
madura e consciente de seu corpo e posição no mundo. 
Sua beleza, feminilidade e singularidade começa a 
encantar os demais. À medida que se despe, ela se 
reconhece e conscientiza de suas possibilidades. Foi 
como se os olhos do pintor pudessem mostrar para ela 
sua beleza e sensualidade, e descobrindo a mágica, a 
música possibilitou uma transformação, tanto de si, mas 
principalmente em Brenda, fazendo com que pudesse 
descobrir novamente a alegria em viver.    

Potkay (2010) discorre sobre a alegria, definindo 
e descrevendo a sua construção histórica. Enfatiza a 
existência de uma dificuldade muito grande em se chegar 
a uma definição satisfatória para a palavra “alegria”. Para 
que se possa aproximar mais precisamente do termo, 
teria que se retomar os sentidos dos grandes dicionários 
e enciclopédias do século XVIII. Neste período, as paixões 
foram campo de estudo da psicologia e, como tal, esta 
área de conhecimento procurava por definições precisas. 
A melhor acepção que ele encontrou sobre o vocábulo foi 
encontrada na obra Ensaio sobre o entendimento 
humano, de John Locke, datado em 1689. Para Locke “a 
alegria é um deleite da Mente diante da consideração de 
um Bem presente ou que certamente se avizinha” 
(POTKAY, 2010, p.23). Para os estoicos, as raízes da 
alegria estão muito além de um estado íntimo. Para eles, 
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se torna uma atitude intelectual, o que contraria a 
conceituação do senso comum, que seja um mero 
sentimento que não exige muito ou nenhum 
pensamento.  Potkay (2010) afirma que todas as paixões 
como alegria, tristeza, amor, ódio, esperança, medo, e 
raiva ou ira, apresentam um componente cognitivo. Este 
aspecto cognitivo é o que diferencia as paixões das 
sensações, humores dos sentimentos, em uma categoria, 
e em outra, os estados emocionais não dirigidos, como 
por exemplo a ansiedade generalizada, depressão 
crônica ou mesmo o entusiasmo exacerbado. O autor 
coloca a alegria na mesma categoria das paixões que 
envolve julgamento e crença. E é exatamente este fator 
cognitivo da alegria que o diferencia do mero prazer. O 
autor supracitado exemplifica:  

   

O prazer de uma brisa suave apenas se 
eleva ao estatuto de alegria quando ele 
se torna, na formulação de Locke, ‘um 
deleite da mente’, tal como pode se 
dar, por exemplo, se a pessoa que o 
sente o associar consciente ou 
inconscientemente, com a maravilha 
da natureza, ou com o desígnio 
benevolente de um criador cósmico, ou 
com o sentimento geral de que a vida 
(por exemplo, viver com uma 
consciência leve perto das brisas do 
mar) é satisfatória (POTKAY, 2010,  
p.28).    
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A Mitologia Grega nos presenteia ainda com o 

mito das três Graças. Estas divindades, filhas de Zeus, 
Dioniso e Hélio, formam um trio em que faz brotar as 
flores, traz o sentido da alegria e a claridade, 
representadas na pintura Renascentista dançando de 
braços dados, em círculo. Este mito, especificamente nos 
ensina que a obtenção da alegria nunca é só, necessita 
de outras variáveis que se enlaçam e dançam. A alegria 
pode ser comparada a um presente dos deuses, mas 
apenas é adquirido com o esforço próprio, o empenho de 
cada indivíduo. O próprio enfrentamento das demandas 
da vida é que permitirá desfrutar intensamente o que ela 
oferece. Tanto a busca do belo quanto o trabalho 
intelectual empregado na obtenção da consciência e do 
conhecimento de si e do mundo é que nos habilitará a 
compartilhar com as Graças do banquete da alegria.  
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III - A REPRESENTAÇÃO ESPACIAL 
NO LONGA-METRAGEM – LA 
CIÉNAGA 8  (2001) DE LUCRECIA 
MARTEL9  

Josiane Valcarenghi Ribeiro Nantes10  

  

1. INTRODUÇÃO  
  
O primeiro longa-metragem de Lucrecia Martel, 

La ciénaga (2001), ocorre em uma cidade chamada La 
ciénaga, que leva esse nome justamente porque no verão 
há muitas chuvas e surgem áreas de alagamento, e que 
fica próxima a um povoado denominado Rey Muerto. 
Este filme traz uma diegese marcada pelos dramas de 
duas famílias, uma que está, aparentemente, vivendo no 
campo, em uma fazenda de nome La Madrágora - a 
família de Mecha (Graciela Borges) - e outra que vive na 

 
8 O Pântano – tradução livre  
9 Fragmentos deste texto poderão ser encontrados na Dissertação “ 
Quem é que fala nos filmes de Lucrecia Martel? O olhar, a narrativa, o 
narrador e o ponto de vista”.  
10 – josianevalacrenghi@gmail.com - UNIOESTE – Mestre em Letras 
(Literatura - Estudos Comparados), Especialista em Estudos 
Hispânicos e Graduada em Letras  
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cidade - a família de Tali (Mercedes Morán), prima de 
Mecha.   

A estrutura da primeira família é composta pela 
matriarca Mecha, uma mulher de cinquenta anos, ao que 
tudo indica, amarga e infeliz – imagem 1, seu esposo 
(Gregorio), um homem ignorado e desprezado pelos 
filhos e esposa, quatro filhos, em especial Momi e José, 
que participam mais ativamente da narrativa, e a 
funcionária índia, Isabel. Mecha está sempre dentro de 
casa/quarto, bebendo e reclamando das coisas, se vê 
presa a essa situação de insatisfação pessoal; pois, irrita-
se profundamente quando Momi, sua filha, a compara 
com a avó materna, que morreu enclausurada em seu 
quarto. A matriarca demonstra essa clausura não 
somente pelos espaços físicos de sua moradia, mas 
também por sua condição psicológica, em que suas falas, 
muitas vezes, são ignoradas pelos interlocutores 
presentes na cena.   

Toda a família é marcada por pequenos conflitos 
que giram em torno dos problemas da mãe. Ela se 
ressente por seu marido, no passado, e seu filho (José), 
no presente, terem se envolvido com a mesma mulher 
Mercedes, uma amiga da época de faculdade, que possui 
o mesmo nome que Mecha.  

A embriaguez é constante neste núcleo, visto 
que tanto a matriarca, quanto seu esposo estão sempre 
bebendo, marcando, desta forma, a necessidade de fuga 
da realidade. Outro aspecto notável é que as 
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personagens estão sempre ocupando os mesmos 
espaços e ao mesmo tempo, junto dos cachorros e dos 
empregados, causando uma sensação de apertamento, 
uma vez que os locais estão sempre cheios e 
tumultuados. As crianças não são controladas, fazem o 
que querem e os adultos, muitas vezes, não sabem onde 
eles estão, tampouco o que estão fazendo, tanto que 
manuseiam armas de fogo.  

  

Imagem 1 - Mecha (2001 - 05’ 19”) - Fonte: La ciénaga (2001)  

 
  

No núcleo familiar de Tali (imagem 2), apesar de 
apresentar estrutura do núcleo de sua prima, um casal e 
quatro filhos, traz a ideia de família “feliz”. Contudo, Tali 
sofre das mesmas angústias de Mecha, sente-se isolada 
do mundo porque está sempre em função da casa, dos 
filhos e do esposo. Seu marido, ao contrário de Gregorio, 
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que se anula frente a força de Mecha, utiliza-se de uma 
opressão para se impor à esposa. Verifica-se isso quando  
Tali e Mecha combinam de ir à Bolívia comprar os 
materiais escolares dos filhos e estes aparecem no 
portamalas do carro, com a explicação das crianças de 
que foi o pai que comprou, evitando, assim, que ambas 
se deslocassem ao outro país.  

  

Imagem 2 - Tali (2001 - 10’ 35”) - Fonte: La ciénaga (2001)  

 
  

Ao escrever sobre o momento sócio-
históricoeconômico que envolve as produções da 
cineasta saltenha Lucrecia Martel, assim como do 
arcabouço estético que as compõem, é importante para 
o entendimento do processo criativo e produtivo da 
autora/diretora em seu primeiro longa-metragem. Por 
isso, far-se-á uma breve apresentação e 
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contextualização de alguns elementos que compõem a 
estrutura da obra a partir dos teóricos Fredric Jameson 
([1991] 1996), David Harvey ([1989] 2008), Linda 
Hutcheon ([1988] 1991) para discutir a Pós-
modernidade e o Pós-modernismo. Já para a análise da 
construção do espaço narrativo na obra de Lucrecia 
Martel usar-se-á como fontes teóricas David Harvey 
(2006), Jean Baudrillard ([1981] 1991), Gaston 
Bachelard ([1957] 1993) e Milton Santos (2008).  
  

  

2. CONTEXTUALIZANDO A OBRA, O MOMENTO 
HISTÓRICO E O ESTILO ARTÍSTICO/CULTURAL.  

  

O cinema argentino contemporâneo é conhecido 
por trazer, em suas produções, traços dos seus cineastas, 
evidências pessoais e que costumam ser ácidos nas 
críticas sócio-histórico-comportamentais de seu país. 
Esses filmes não trazem consigo os sinais característicos 
das superproduções hollywoodianas, indústria 
hegemônica e dominante no segmento fílmico. O cinema 
como produto cultural pode ser classificado como um 
sistema simbólico complexo, e segundo Pierre Bourdieu 
(1998), os sistemas simbólicos exercem um poder 
estruturante (conhecer o mundo), na medida em que são 
também estruturados. E a estruturação decorre da 
função que os sistemas simbólicos possuem de 
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integração social para um determinado consenso. O 
consenso, aqui apresentado, é o da hegemonia, ou seja, 
de dominação.  
Este distanciamento dos padrões dominantes fez do 
cinema latino-americano um dos mais notórios deste 
continente, tornando-o mundialmente conhecido e 
respeitado, incluindo-o num grupo chamado cinema 
autoral11.    

Outro elemento que marca a nova fase dos filmes 
argentinos é a mudança na composição da equipe de 
atores - casting -, dado que nessas novas produções, 
buscou-se atuações em que os gestos, a fala e o olhar 
daqueles que representam fossem descontaminados das 
atuações estereotipadas dos atores já consagrados e 
reconhecidos mundialmente, que traziam consigo 
trejeitos, marcas de oralidade, caracterizações físicas e 
psicológicas. Viu-se que essa era uma forma de fazê-los 
ficarem o mais próximo possível das pessoas comuns e 
reais.  

Uma produção cinematográfica marcada por:   
  

[...] personas que interpretan 
personajes, una narración capaz de 

 
11 Segundo Montoro; Peixoto (2009, p. 2) [...] Ainda que seja mais fácil 
pensar em cinema autoral a partir de narrativas fantasiosas, que, em 
tese, permitiriam maior liberdade criativa; realismo e autoria somente 
são contraditórios em casos extremos, quando “a realidade” é 
considerada a matéria-prima do cinema e o autor aquele que se anula 
diante do conteúdo a ser filmado, como nas teorias defendidas por 
Siegfried Kracauer e André Bazin.  
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incorporar el azar dentro de su 
construcción, un sonido indiscernible y 
constructor de imágenes y películas 
que pueden llegar a politizar a partir de 
pequeños conflictos hacen factible la 
posibilidad de reconocer los nuevos 
mundos que comienzan a enunciarse 
dentro de la cinematografía argentina 
[...]. (ALBERDI, 2008, p. 3)12.  

  

As características acima citadas fazem do 
cinema argentino contemporâneo, um cinema de ruptura 
e inovação com os padrões hegemônicos da indústria 
cinematográfica predominante; desta forma Lucrecia 
Martel engloba o grupo que se constitui como marco 
dessa quebra e seus filmes consolidam tal rompimento. 
O longa de Martel, aqui abordado por sua composição 
estrutural e temática, se enquadra, em grande proporção, 
no que foi exposto no excerto acima. A cineasta 
argentina, em mais de uma entrevista, afirma que a 
estrutura estética de seus filmes, assim como o seu 
posicionamento de câmera não podem ser incluídos no 
estilo de cinema popular, ou ainda de cunho comercial, 
como os hollywoodianos.  

 
12 [...] pessoas que interpretam personagens, uma narração capaz de 
incorporar o acaso dentro de sua construção, um som indiscernível e 
construtor de imagens e filmes que podem até politizar a partir de 
pequenos conflitos tornam factível a possibilidade de reconhecer os 
novos mundos que começam a se enunciar dentro da cinematografia 
argentina [...] (Tradução nossa).  
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Para conhecer um pouco sobre o momento 
histórico atual, citado no início deste texto, é preciso ter 
em mente que o sistema sócio-político-econômico sofreu 
transformações na pós-revolução industrial e o 
mercado 13  é elemento determinante às produções 
culturais do Pósmodernismo. Liberdade e igualdade, dois 
valores do Iluminismo muito defendidos no período pós-
moderno e demonstrados Jameson ([1991] 1996) por 
meio da ideia de que estes são os desejos de muitos, 
contudo improváveis de conseguir. Essa 
contraditoriedade acaba por demonstrar que os ideais 
provenientes do momento sucumbem a realidade:  

  

[...] o mercado como conceito 
raramente tem alguma coisa a ver com 
escolhas e com liberdade, uma vez que 
todas são já predeterminadas, quer 
estejamos falando de novos modelos 
de carro, de brinquedos ou de 
programas de televisão: selecionamos 
entre alguns, sem dúvida, mas não 
quer dizer que influímos na escolha 
real de nenhum deles. (JAMESON, 
[1991] 1996, p. 273).  

  

 
13 De acordo com o dicionário Michaelis “Mercado” na acepção 
econômica significa: “Sistema por meio do qual as pessoas compram, 
vendem ou realizam trocas, geralmente seguindo uma demanda.”.  
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As questões de liberdade e igualdade, assim 
como as questões das narrativas pós-modernas, em 
especial a cinematográfica, objeto deste estudo, 
envolvem a relação do que é considerado real com o que 
é considerado não real nas categorizações das narrativas 
escritas e orais. Estas especificações foram utilizadas 
para as análises das diegeses imagéticas, na tentativa de 
relação da atuação dos atores do cinema com a 
performance dos atores do teatro, na transformação do 
cinema sonoro; assuntos que levam a buscas constantes 
a fim de encontrar respostas que desvendem o mundo 
das imagens em movimento.  

  
Outra questão que não pode ser deixada de lado 

é a individualidade do ser humano e o novo olhar que o 
Pós-modernismo 14  coloca sob a sua subjetividade. 
Hutcheon ([1988] 1991, p. 203-204) aborda esta 
questão da subjetividade, aclarando que tanto a crítica 
quanto a arte se ocupam de discutir este assunto que 
vem frisado e determinado pelas atividades discursivas 
do “sujeito humano”. Para a autora canadense:   

  

[...] descentralizar não é negar. O 
Pósmodernismo não faz confusão, 
conforme afirma Terry Eagleton, entre 
‘a desintegração de certas ideologias 

 
14 Pós-modernidade refere-se ao momento histórico e pós-modernismo 
relaciona-se a questões estéticas de acordo com o momento histórico 
em que se manifestam.  
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tradicionais do sujeito e o 
desaparecimento final do sujeito’. 
(1985, p. 70). Sua historicização do 
sujeito e dos alicerces (centralizadores) 
habituais desse sujeito problematiza 
radicalmente toda a noção de 
subjetividade, voltando-se 
diretamente para suas contradições 
dramatizadas. (HUTCHEON [1988] 
1991, p. 203- 

204).  
   

Hutcheon ([1988] 1991), a partir de seus 
estudos sobre Derrida, apresenta a ideia de que o sujeito 
e sua subjetividade, na Pós-modernidade, são 
indispensáveis e, no Pós-modernismo, o reconhecimento 
dessa individualidade subjetiva é reconhecer e incluir as 
particularidades desse sujeito humano que a autora 
canadense nos fala nas artes. A legitimação do subjetivo 
no indivíduo, nas palavras de David Harvey ([1989] 
2008, p. 47), confirmam que “poucas dúvidas pode haver 
quanto ao alcance da mudança ocorrida na ‘estrutura do 
sentimento’ nos anos 80”. O ser humano abandona o 
conceito de homogêneo e passa a incorporar o 
heterogêneo em si e na estrutura social.  

As discussões propostas por Jameson e 
Hutcheon sobre a influência do mercado em relação ao 
comportamento de consumo e o deslocamento da visão 
de mundo, observado de forma homogênea para um 
mundo heterogêneo, respectivamente, foram abordadas 
para introduzir a questão relativa à transformação da 
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percepção da vida e, consequentemente, da arte 
apresentando, assim o que levou à constituição de 
algumas das características desse momento, de maneira 
que uma nova perspectiva sobre o conceito de espaço foi 
incorporada.  

 
 

3. A REPRESENTAÇÃO ESPACIAL NO FILME LA 
CIÉNAGA (2001) DE LUCRECIA MARTEL, SIGNOS E  
SÍMBOLOS, SIMULACROS NA CONSTRUÇÃO DA  
DIEGESE.  
  

O conceito de espaço, com a pós-modernidade, 
vem sofrendo alterações constantes. Dessa forma 
tinhase, no momento histórico anterior, a ideia fechada 
de que sua definição estava ligada ao estático, à distância 
física entre duas coisas. No mundo, em constante 
movimento, inundado pela tecnologia não se pode 
estagnar em conceitos fixos. Para Milton Santos (2008) 
“espaço” é:  
  

[...] algo dinâmico e unitário, onde se 
reúnem materialidade e ação humana. 
O espaço seria o conjunto indissociável 
de sistemas de objetos, naturais ou 
fabricados, e de sistemas de ações, 
deliberadas ou não. A cada época, 
novos objetos e novas ações vêm 
juntar-se às outras, modificando o 
todo, tanto formal quanto 
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substancialmente. (SANTOS, 2008, p. 
46).  

  

O geógrafo trabalha, ainda, com outros dois 
termos associados ao acima definido, horizontalidades e 
verticalidades, o primeiro relaciona-se às questões de 
áreas divididas, espaços que podem ser fragmentados e 
medidos, e o segundo às questões de funcionamento da 
sociedade e economia. Estas duas possibilidades 
dificultam o entendimento do que pode ser classificado 
como local e do global, uma vez que envolvem saberes e 
conhecimentos específicos voltados a questões 
geográficas e temporais. Em virtude disso e a partir da 
leitura de Santos (2004), Fábio Rodrigues da Costa 
(2014) apresenta três possibilidades de mundo, “[...] a 
globalização como fábula, a globalização como 
perversidade e o mundo como possibilidade - uma outra 
globalização[...]” (COSTA, 2014, p. 69). A primeira, fala 
do mundo como se acredita; a segunda, como ele 
realmente é e, a terceira, fala de um mundo centrado no 
humano. A partir disso não há mais possibilidade de 
pensar o espaço num mundo que não seja globalizado.  

Costa (2014, p. 72), baseado nas leituras da obra 
“A produção capitalista do espaço” de David Harvey, 
afirma que o mesmo “[...] parte do pressuposto de que 
para entender a sociedade atual e a sobrevivência do 
modo de produção capitalista é preciso atentar para as 
relações entre espaço e tempo. [...]”. Essa relação, 
posteriormente, fez com que Harvey expandisse seu 
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pensamento e apresentasse o espaço como um todo 
formado por três partes.  

Das três partes componentes dos espaços 
apresentados pelo escritor, é de interesse desta análise, 
a terceira. Esta, traz a associação do espaço físico às 
relações internas, das pessoas com seus ambientes 
familiares ou não:  
  

Um evento não pode ser 
compreendido a partir de um único 
ponto, depende de tudo que ocorre ao 
seu redor. Nesta formulação, assim 
como no caso do espaço relativo, é 
impossível separar espaço e tempo. É 
o espaço das sensações, desejos, 
frustrações, sonhos e vertigem. 
(COSTA, 2014, p.  
73)  

   

Se o espaço não se dissocia do tempo, pois 
devese considerar tudo o que acontece naquela área e 
naquele tempo para a formação do espaço retratado, 
então o espaço nas narrativas pós-modernas é 
representado seguindo as conceitualizações acima 
mencionadas. Cabe ainda trazer à discussão uma 
importante contribuição que Costa (2014), ao analisar 
Harvey, formula:   
  

Lefebvre é importante ao também 
definir o espaço de maneira tripartite: espaço  material  (o 
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 espaço  da experiência e da percepção aberto ao toque físico), a 
representação do espaço (o espaço como concebido e representado) 
 e  o  espaço  de representação (o espaço vivido, das 
sensações,  das  emoções  e significados). (COSTA, 
2014, p. 74)   

Tanto Harvey quanto Lefebvre associam uma 
parte da composição do espaço às emoções, ao que é 
vivido, experimentado pelo homem, e à construção dos 
significados que os mesmos fazem a partir dessa 
vinculação com o espaço; essa relação é a que interessa 
para a discussão que segue. As imagens dos espaços 
produzidos e mostrados no filme são carregadas de 
sentidos que vão além do olhar inocente, que somente vê 
o signo, o objeto em sua significação primeira.  

A mente humana está permeada por imagens 
construídas ao longo de sua história, carregadas por uma 
bagagem emocional e pessoal, associadas às 
experiências vividas. Gaston Bachelard em A poética do 
espaço ([1957] 1993) aborda as questões do valor que 
os humanos dão aos espaços (privado, proibido, de 
posse, amados…), e aos objetos que ocupam esses 
espaços. A memória se constitui a partir dos valores reais 
dos objetos associados aos valores imaginados, “[...] a 
seu valor de proteção, que pode ser positivo, ligam-se 
também valores imaginados, e esses valores são, em 
pouco tempo valores dominantes. [...]” (BACHELARD, 
([1957] 1993, p. 196) e assim cria-se suas imagens 
próprias. O autor traz uma discussão, no primeiro 
capítulo da obra, que aborda, especificamente, da casa, 
área de moradia e seus lugares, espaços internos, 
cômodos e objetos.   
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O estudo de Bachelard ([1957] 1993) converge 
para a associação de valor que se faz ao imaginar um 
objeto, um lugar, uma alegoria a um, possível, item real. 
A utilização da imagem da casa, que o autor descreve em 
seu trabalho, levam à reflexão de que “[...] parece que a 
imagem da casa se transforma na topografia de nosso 
ser íntimo. [...]” (BACHELARD, [1957] 1993, P. 196). A 
partir desta consideração, utilizar-se-á como base para a 
construção da análise de algumas cenas em que o 
ambiente, o espaço ou parte da casa é o centro do quadro 
apresentado.  

 
Imagem 71 - Bifurcação 1 (2001 - 12’ 46”) 

Imagem 72 - Bifurcação 2 (2001 - 27’ 29) 

Fonte: La ciénaga (2001) 
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Há, ainda, as cenas dos ambientes em que 
aparecem outras aberturas, uma porta que dá para outra 
porta (imagem 75), esses ambientes bifurcados ou com 
várias possibilidades de saída estão em locais fechados 
tais como casas e moradias, que poderiam ser 
interpretadas como a apresentação de possibilidades de 
fuga, opções de escolha para a liberdade da vida 
claustrofóbica e fechada em que as personagens se 
encontram. Bachelard ([1957] 1993, p.199) afirma que 
“[...] a casa nos fornecerá simultaneamente imagens 
dispersas e um corpo de imagens. Num e noutro caso, 
provaremos que a imaginação aumenta os valores da 
realidade. [...]”. Como dito, a significação do real, para o 
espectador, sofre alteração porque sua imaginação 
influenciará no resultado final. O espaço visto não é 
simplesmente a figuração de um local, mas sim a 
ilustração dele e de tudo o que o compõe naquele 
momento, o que se vê vai muito além de partes de uma 
casa e seus objetos, todo o ambiente está carregado 
pelas sensações e estado psíquico das personagens que 
nele estão presentes, ou ainda, quando não está habitado 
por ninguém, traz em sua “aura” as tensões, emoções e 
sensações daqueles que por ali circulam.  

Para embasar a análise da construção e relação 
dos espaços, apontados acima, Jean Baudrillard, 
sociólogo e filósofo francês, dedicou sua vida ao 
confronto de ideias. O escritor destacou-se na era 
pósmoderna após a publicação de seu livro Simulacros e 
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simulação ([1981] 1992), obra em que a discussão 
aborda a problemática do real inclinar-se ao apagamento 
quando junto do simulacro:  
  

[...] a simulação precede o real, e o 
simulacro substitui o original ao apagar 
o real, que não existe mais a seus 
olhos. Simulacros são experiências, 
formas, códigos, signos e objetos sem 
referência, que se apresentam tão 
reais como a própria realidade. O 
simulacro, segundo David Harvey, 
pode ser designado como ‘um estado 
de réplica tão próximo da perfeição 
que a diferença entre o original e a 
cópia é quase impossível de ser 
percebida’. Baudrillard sugere que o 
mundo em que vivemos foi substituído 
por um mundo-cópia, no qual vivemos 
cercados por simulacros. (MEDEIROS,  
1998, p. 144. Grifos do autor)  

  

Simulação é um termo bem apropriado para 
tratar dos assuntos ligados ao cinema. A sétima arte é 
um simulacro do real, pessoas reais encarnam 
personagens que representam histórias concretas. A 
obra de Lucrecia Martel, aqui apresentada, está muito 
próxima do pensamento de Baudrillard no que tange ao 
falso real, isso porque a cineasta tem por objetivo 
representar a sociedade argentina decadente, em 
especial a classe média, dessa forma seu trabalho é de 
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cunho realista, contudo “[...] não é o real, mas tudo é feito 
como se fosse. [...]” (MEDEIROS, 1998, p.144).  

Bachelard associa as imagens da casa ao ser 
íntimo, a figura do objeto com o componente da pessoa, 
para o autor as coisas da casa são como uma extensão 
da pessoa, um complementa o outro. Baudrillard, por sua 
vez, apresenta a ideia de que a representação e o 
simulacro exercem o mesmo papel. Tem-se, a partir de 
Medeiros (1998, p. 144), baseado nas leituras de Lacan 
e Foucault, a afirmação de que “[...] a realidade não 
significa mais o mundo natural e social, mas o contrário, 
é a linguagem que constitui o mundo real, que pode 
reduzirse à linguagem, aos signos e símbolos.”. A 
cineasta e roteirista saltenha vale-se desse artifício, do 
uso desses elementos, para influenciar o resultado final 
da estrutura narrativa do filme.  

Assim, ao posicionar sua câmera em um local que 
não condiz muito com as disposições tradicionais, Martel 
quer mostrar ao espectador algo além do que se vê, 
sugere um olhar pessoal, uma opinião sobre a cena. Para 
conseguir o resultado, Lucrecia utiliza-se de signos e 
símbolos, como o uso constante das aberturas, a cama, 
os quartos, ambientes fechados e com a presença de 
várias personagens juntas, a penumbra, móveis 
amontoados, a proximidade física das personagens, 
simulacros capazes de construir a significação objetivada 
(imagens 77, 78, 79 e 80).  
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Imagem 77 - Televisão (2001 - ) - Fonte: La ciénaga (2001)  

  

Por exemplo, José, filho mais velho de Mecha, 
está deitado com sua mãe, na cama dela, enquanto a 
mesma se recupera do acidente ocorrido no início do 
filme, em que embriagada cai sobre copos e se corta. Eles 
assistem a uma reportagem que fala da aparição da 
Virgen em uma caixa d’água. Está quente, a percepção 
disso se dá pela pele reluzente; José está só de shorts e 
Mecha de camisola. Esse ângulo de visão faz com que o 
espectador se sinta deitado com eles, em meio a 
desordem da cama, que nunca está arrumada, e próximo 
dos corpos pegajosos e suados.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pós-modernidade não se findou, a História 
ainda está em curso, a produção cinematográfica atual 
também, dessa forma afirma-se que Lucrecia Martel é 
pós-moderna, assim como sua narrativa, portanto, ela 
deixa por conta da mente daqueles que assistem seu 
filme tirar suas próprias conclusões a respeito do 
desfecho diegético. Ela não facilita o entendimento, mas 
dá as possibilidades interpretativas por meio de seus 
recursos narrativos. Toda a análise proposta e realizada 
somente foi possível a partir da análise do filme, do 
momento histórico de sua produção e também pelo 
escopo teórico que serviu de suporte para embasar os 
questionamentos levantados.  

Utilizar-se dos teóricos Fredric Jameson ([1991] 
1996), Linda Hutcheon ([1988] 1991), David Harvey 
([1989] 2008), Gaston Bachelard ([1957] 1993), Jean 
Baudrillard ([1981] 1991) e Milton Santos (2008) foi o 
que possibilitou as análises ; dessa forma percebeu-se 
que os autores são essenciais ao entendimento da 
problemática inicial apresentada neste trabalho e que, 
sem a leitura dos mesmos,  o estudo não teria sido 
possível; ainda, foi por meio deles que se confirmaram os 
questionamentos propostos. Não se exclui, em hipótese 
alguma, a possibilidade de uso de outros autores para o 
enriquecimento das análises, na verdade, seriam muito 
bem-vindos novos olhares às questões pós-modernas, 
ao cinema argentino, e à representação espacial no 
cinema, assuntos que ainda não se esgotaram e que, a 
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todo momento, levantam indagações, fomentando novas 
pesquisas sobre esses conceitos.  
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IV - A DESNARRATIVA DE HELDER 
MACEDO E TÃO LONGO AMOR, TÃO 
CURTA A VIDA.  

Marisa Corrêa SILVA (UEM)  

  
O sexto romance do escritor português radicado 

em Londres, lançado no Brasil no início de Setembro de 
2013 pela Rocco, cristaliza a refinadíssima técnica do 
autor, que pode ser entendida como uma resposta 
artística ao paradoxo formulado por Theodor Adorno: 
“não se pode mais narrar, embora a forma do romance 
exija a narração” (2003). Publicado originalmente em 
1954, o ensaio de Adorno possui uma atualidade 
contundente, uma vez que discute a tensão inerente 
entre a pretensão “realista” do gênero e a falsidade 
ideológica resultante desse realismo, que facilmente 
naturaliza, escamoteia ou didatiza as relações profundas 
nas sociedades capitalistas. Segundo Adorno, Joyce, 
Proust ou Kafka são exemplos de soluções possíveis, 
uma vez que, ao romperem a forma tradicional do grande 
romance do século XIX, demandam uma diferente 
subjetividade por parte de seus leitores, rompendo a 
ilusão de que “tudo está bem” e “tudo pode ser narrado” 
(o que equivale, até certo ponto a “ser 
explicado/compreendido”).  

Dentre os romancistas contemporâneos, 
nenhum foi tão bem sucedido quanto Macedo ao dar 
forma aos dilemas da narrativa do século XXI. Saramago 
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era o neocomunista, solicitando ao leitor, via afetos, que 
busque novas utopias.   

Autores como Clarice Lispector e Guimarães 
Rosa, mais familiares ao estudante brasileiro, fazem 
parte dessa mudança formal reclamada por Adorno. 
Muito mais do que textos conteudisticamente engajados, 
que podem tomar formas conservadoras que anulem, 
numa prática de leitura, a “mensagem” libertária neles 
contida, os textos de Lispector trazem, via monólogo 
interior e fluxo de consciência, uma interiorização do 
mundo exterior que desnuda aos poucos o absurdo da 
existência, ao mesmo tempo em que rompe a expectativa 
do leitor de encontrar uma história pronta, dada, com 
“mensagem” clara de pacificação ou mesmo de revolta a 
ser “compreendida”. O leitor de Lispector se debate com 
o enigma formal dos textos dela, reproduzindo o embate 
com um mundo tornado incompreensível. Da mesma 
forma, a experimentação linguística de Rosa empurra o 
leitor em direção a uma experiência concreta de devir: a 
linguagem se desfaz e se reorganiza a cada frase, numa 
riqueza de sentidos ao mesmo tempo bela e assustadora. 
Tais experiências, para pensarmos nos termos de Adorno 
(2013), destroem a “tranquilidade contemplativa” do 
leitor perante a coisa lida, provocando uma reflexão 
posterior que ecoará a experiência do já-lido. Ao 
processo que resulta nesse choque o teórico alemão 
nomeia “encurtamento da distância estética”, numa 
perspectiva desenvolvida pela dramaturgia de Brecht.  
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O mais conhecido dos romancistas portugueses 
contemporâneos, José Saramago, recria o encurtamento 
da distância estética ao romper certos preceitos do “bem 
escrever” laboriosamente ensinados ao longo do século 
XX nas escolas: seus parágrafos são longos e sua 
pontuação, bastante característica, tem novas regras que 
são aplicadas coerentemente na internalidade do texto. 
A atenção exigida do leitor neófito de Saramago é para 
as vírgulas seguidas de inicial maiúscula, que separam 
falas de personagens distintas, sempre bem marcadas 
por comentários como “disse o rei” ou “respondeu 
Blimunda”. Após algum tempo, o leitor familiarizado 
sentirá um encantamento na leitura, parcialmente 
causado pelo forte viés poético, lírico mesmo, de certos 
trechos, parcialmente causado pela fusão entre discurso 
direto, indireto e indireto livre. O narrador de Saramago, 
por sua vez, é bastante aparentado ao narrador 
tradicional: tem certezas, guia pedagogicamente seu 
leitor em meio ao discurso ideológico do capitalismo, 
conhece suas personagens a fundo, embora por vezes 
desvie pudicamente seu olhar, ou recuse, num jogo 
metaficcional, alimentar a ilusão do leitor de que a 
instância narrativa seja apenas um olhar neutro, 
comprometido com o factual a ser descrito (o “mostrar” 
[show] de Wayne Booth, em oposição ao “contar”[tell] – 
BOOTH, 1977).  

Em Helder Macedo, o encurtamento da distância 
se dá de forma radicalmente diferente. Embora sua 
linguagem seja acessível e a diegese principal de seus 
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romances possa ser transmitida em algumas frases, 
quem tentar resumir a “história” de um desses livros vai 
experimentar a sensação de falsear, de suprimir e de 
achatar a verdadeira narrativa. Isso se dará por causa da 
radical desconstrução que Macedo efetua no estatuto de 
verdade do narrador. Muito mais do que o famoso 
narrador não confiável de Booth (1977), o narrador 
macediano é um sujeito até certo ponto bem 
intencionado: deseja conhecer a verdade (como em 
Vícios e Virtudes), mas tem a plena consciência de que a 
verdade é múltipla; deseja rememorar, mas sabe muito 
bem que a memória já é descolada dos fatos ocorridos, já 
é, ela mesma, uma versão; reconhece suas limitações e 
tenta prevenir o leitor de que utilizará essas mesmas 
limitações em benefício da literatura. Ainda assim, ao 
lançar-se na aventura de tentar criar ou contar uma 
história, esse narrador vai enredando o leitor numa rede 
de tempos condicionais, de novas versões dos fatos que 
podem ou não serem verdadeiras, contadas por outras 
personagens, de reflexões metaliterárias sobre a 
ausência de limites definidos entre versão e verdade, de 
tal maneira que, no final, apesar de reter um fio condutor 
da narrativa, o leitor sente-se inseguro para afirmar: “foi 
assim”. Por isso, o leitor deste breve ensaio deverá 
desconfiar dos aparentes resumos que, por motivos 
metodológicos, terei de fazer nas próximas páginas.  

O romance de estréia de Macedo, Partes de 
África, de 1991, já é partícipe dessa técnica refinada. 
Aparentemente autobiográfico, o texto apresenta um 
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narrador que se chama Helder Macedo, que mora em 
Londres, é casado com S., é professor do King’s College, 
está em férias sabáticas e deseja contar parte de sua vida 
a fim de encontrar sentidos possíveis nela e na vida de 
seu pai, cuja morte abre e encerra o livro. Ao longo do 
texto, abundam interferências que se destinam a prevenir 
o leitor de que a memória é uma armadilha, de que o olhar 
retrospectivo ora confunde e mistura, ora cria uma 
organização duvidosa, ora elabora redes causais que são, 
no mínimo, suspeitas. No meio do livro, é reproduzido 
parcialmente o Drama Jocoso, de autoria atribuída a Luís 
Garcia de Medeiros, uma paródia de Don Juan 
ambientada no Portugal salazarista. Medeiros é 
apresentado como amigo do narrador, desaparecido nas 
guerras de África nos anos 70. Ora, essa personagem é, 
na verdade, uma espécie de heterônimo coletivo, criado 
pela primeira vez por Macedo e alguns de seus amigos 
do chamado grupo do Gelo (referência ao Café Gelo, 
onde esses artistas se encontravam nas noites lisboetas 
nos meados dos anos 50). Perto do final, o narrador 
desmascara alguns de seus procedimentos de criação 
artística, afirmando que, por exemplo, a real ex-
namorada africana de Macedo “emprestou” alguns traços 
físicos para uma personagem imaginária. Ele deixa bem 
claro que não pretende separar, em seu texto, memória e 
ficção, pois, declara, ainda no capítulo 1: “Poderei assim 
mudar também os nomes (...) as circunstâncias, as 
relações de família ou de amizade (...)” (MACEDO, 1991, 
p.10).  
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O segundo romance, Pedro e Paula (1998), 
mantém o narrador que propositadamente se parece 
com o autor, mas este já não está mais no centro da ação, 
não é mais autodiegético – se é que se pode chamar o 
narrador de Partes de África um narrador autodiegético 
tout court. “Helder Macedo” será a testemunha da 
história de Paula, uma mulher vibrante, libertária e 
carregada de simbologias eufóricas, metáfora de um 
Portugal possível no final do século XX, mas irmã gêmea 
de Pedro, sombrio, covarde, hipócrita, egoísta e 
incompetente. A metáfora política não foi, talvez, 
suficientemente compreendida na época de publicação 
do romance, uma vez que a figura de Paula fez muito 
sucesso com público e crítica. Só após as crises 
econômicas do século XXI que a advertência encarnada 
pelo irmão nefasto tornaram-se mais visíveis. Não por 
acaso, esse romance é considerado o mais acessível 
entre os textos narrativos de Macedo. Trata-se da 
narrativa na qual o narrador mais se assemelha ao 
narrador tradicional. Ele toma partido abertamente. 
Declara gostar de Paula. O descentramento da metáfora 
é mais sutil e passa pela retomada da mitologia teutônica, 
dos gêmeos Siegmund e Sieglinde, pais de Siegfried – 
herói cujo destino de impedir a queda do Walhalla é 
fracassado. Considerado o texto mais otimista de 
Macedo, hoje sua contraparte lúcida e pessimista ganhou 
uma evidência que parecia improvável nos anos 1990.  

Em Vícios e Virtudes (2000), o autor encontra o 
que chamarei de sua “forma narratológica” madura: ao 
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colocar sob três pontos de vista distintos a história de 
Joana, o autor escreve um romance que é a tentativa 
frustrada de criar um romance. O “autor”-narrador Helder 
Macedo ouve da boca de um amigo sobre a interessante 
Joana, percebe que a mulher brincou com o amigo, 
contando-lhe uma história de vida que era uma 
ambientação novecentista da vida de D. Joana, mãe do 
famoso D. Sebastião de Portugal. Alerta o amigo e ambos 
pensam escrever um romance usando essa ideia. O 
amigo o faz rapidamente e publica o texto, provocando a 
ira do narrador. Na festa de lançamento do romance do 
amigo, surge a própria Joana, que enreda o narrador no 
desafio de contar e re-contar sua própria história 
imaginada. No momento em que a história parece se 
encaminhar para algum sentido, envolvendo também um 
encontro romântico reprimido entre a mulher e o 
“autor”narrador, tudo se desfaz, com a fuga de Joana e 
com algumas observações de uma vizinha que parecem 
desmentir totalmente a versão que Joana havia 
encorajado que os dois escritores fizessem dela mesma.  

A seguir, a primeira das duas experiências nas 
quais o narrador não é mais “Helder Macedo”: Sem Nome 
(2005), com um narrador heterodiegético 
acompanhando os passos de José Viana, bem-sucedido 
e atormentado advogado português em Londres, preso 
ao fantasma de uma ex-namorada desaparecida no 
Portugal salazarista; e de Júlia de Sousa, jornalista, jovem 
privilegiada e bastante irresponsável, alienada mesmo, 
que se compromete a descobrir o que houve com a ex-
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namorada de Viana. Júlia envia ao advogado um relato 
bastante convincente do sequestro e morte de Marta, a 
exnamorada, pela PIDE. Viana se comove, passa por uma 
catarse libertadora, decide fechar o escritório e retomar a 
vida, voltando a Portugal para participar da política e da 
vida social como puder. A narrativa retorna a Júlia e esta, 
falando consigo mesma, admite que o relato era uma 
farsa. Ela não conta a verdade a ninguém, mas tem uma 
ação que pode ser considerada, em certa medida, 
redentora: coloca seu emprego em risco ao tomar 
posição de apoiar um amigo (e ocasional amante), 
jornalista a quem admira e a quem considera um modelo 
de ética profissional. Trata-se de um romance no qual a 
mentira é o grande remédio: a mentira da ficção (a morte 
de Marta, tal como aceita por Viana, é o que o liberta de 
décadas de uma existência sem sentido) e a mentira “em-
si” (mentir a Viana faz com que Júlia reflita sobre a 
responsabilidade de ser jornalista e conclua que é preciso 
ser ética na profissão). Politicamente incorreto, para dizer 
o mínimo, e paradoxal também, já que o mesmo relato 
assume a forma de engodo mistificador (dando a Júlia a 
oportunidade de experimentar o poder conferido por sua 
profissão) e de mito vivificador (o “mito é o nada que é 
tudo”, de Fernando Pessoa, para José Viana).  

No quinto romance, Natália (2009), temos uma 
narradora autodiegética, que dá nome ao texto, e cujo 
diário, com interrupção de alguns anos, é quem guia o 
leitor pelo labirinto para, no último instante, deixa-lo 
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sozinho no centro mesmo do dédalo (e, metáfora 
irresistível, a escutar os passos do Minotauro ao longe).  
uscando entender a si própria, Natália rememora as 
circunstâncias violentas e misteriosas da morte de seus 
pais, do PIDE que a entrega ao avô, da relação intensa 
que ela terá com esse avô, da mudança gradual de jovem 
esposa conformada de Paulo para amante do primo 
deste, Jorge; de companheira desse Jorge, um artista com 
uma visão bastante crítica da sociedade, para 
companheira apaixonada de Fátima, uma estranha 
criatura que dá indícios de ter desejado tornar-se na 
própria Natália. Após o inexplicável desaparecimento de 
Fátima, que tivera um filho com Paulo, Natália retoma o 
casamento com o mesmo Paulo, apenas para garantir um 
lar e uma família ao filho de Fátima. Um casamento sem 
amor e de conveniência, portanto, chocando e 
decepcionando Jorge, que antes havia apoiado a relação 
da ex-companheira com Fátima. Após criar para o leitor 
a expectativa de uma série crescente de atitudes 
ousadas, desafiando as convenções burguesas, a 
protagonista fecha o círculo da existência da forma mais 
rasgadamente convencional possível, mas sem que essa 
atitude se feche em explicações coerentes (coração 
partido, carência afetiva, medo do futuro etc.) nem num 
desvelar sobre quem realmente era Natália. Se ela julga 
que se encontrou, certamente abandona seu leitor 
perdido.  

Finalmente, em Tão Longo Amor, Tão Curta a 
Vida (2013), Macedo realiza um tour de force ao retomar 
triunfalmente  o  seu  “autor”-narrador, 
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 fazendo-o novamente dividir a responsabilidade por 
contar a história com outra personagem, o intrigante 
Victor Marques da Costa. Diplomata português em 
viagem a Londres, este aparece no apartamento do casal 
Helder e S. para narrar partes de sua vida e um amor 
vivido na Alemanha Ocidental por volta de 1989. A 
namorada, que o deixou e desapareceu após a Queda do 
Muro, teria (ou não) reaparecido de forma misteriosa 
mais de vinte e dois anos depois, passando uma noite 
com Victor, que não sabe dizer se a mulher era ou não a 
mesma e sugere ao narrador que tente imaginar o que 
teria acontecido a ela nesses anos todos. Alguns 
detalhes insinuam a Macedo – e este insinua ao leitor - 
que poderia ter havido um crime na noite do encontro. 
Após imaginar e rascunhar uma história improvável mas 
possível, inventando uma espécie de duplo da jovem 
alemã, Macedo apresenta o texto a Victor, que o rejeita 
sarcasticamente. Num novo encontro, Victor admite que, 
se a mulher encontrada fosse mesmo a ex-namorada, 
ele teria pensado em morte, por ter se apegado 
doentiamente à ausência dela e ao fantasma da jovem 
que ela havia sido e que nunca o amara de verdade. No 
dia seguinte, Victor é encontrado morto em sua casa, 
mas o jornal que traz a notícia não contém maiores 
informações sobre o caso. O romance termina deixado o 
leitor com a sensação de, como em Vícios e Virtudes, 
uma história desnarrada.  

Helder Macedo trabalha como um exímio 
equilibrista na orla das implausibilidades. Embora o 
surgimento de Victor seja apresentado como estranho (à 
noite, um pingo de sangue no punho da camisa, 
contando uma longa história e insinuando que talvez 
precisasse de um álibi para as horas que antecederam a 
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chegada à casa de Macedo, alegando situações de sigilo 
diplomático para admitir que falseou alguns pontos da 
história, admitindo possuir um gosto pela invenção de 
falsidades etc.), o leitor é levado a partilhar a curiosidade 
que a história do diplomata desperta no “autor”- 
narrador. O desafio parece ser, naquele momento, 
encontrar a verdade por trás da história contada por 
Victor, trazendo à memória os romances noir e as 
novelas detetivescas. Ao tomar para si a narrativa, 
Macedo faz um desvio desse rumo, mas um desvio que 
retoma certas convenções dos gêneros citados: a bela 
Lenia Nachtigal vai lentamente armando uma traição ao 
seu protetor, o líbano-brasileiro Almir Benamor, e à filha 
deste, que é quase um duplo dela mesma, Lenia 
Benamor. Além de sofrida femme fatale (perdeu a voz, 
viveu maritalmente com Almir até que a velhice deste 
torna a convivência uma “enfermagem sexualmente 
frustrada” [MACEDO, 2013, p. 104], tornouse 
anoréxica), Lenia Nachtigal também seria a solução 
“civilizada” para o desejo incestuoso de Lenia Benamor 
pelo próprio pai. Convém notar que a narrativa 
macediana não faz nenhum julgamento moral sobre tais 
situações, pelo contrário: naturaliza-as, apresentando-as 
como constitutivas das personagens.  

Aqui, temos uma (im)postura do narrador que 
não é mais a pretensão do narrador do Realismo, de 
tornar-se olhar neutro e impessoal como uma câmera 
que registrasse o que se vê. Tampouco se trata do 
dialogismo à Dostoievsky tal como o entende Bakhtin. O 
narrador macediano toma partido, tem opiniões e emite-
as de forma clara. A ausência de julgamento, a 
personagem cujas ações e palavras tornam-na 
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tridimensional ao olhar do leitor (como o abominável 
Ricardo Vale, o PIDE de Vícios e Virtudes) são resultados 
do que Macedo mesmo já descreveu como “o perplexo 
autor desta história” (MACEDO, 2001998, p. 182), ou 
seja: a ambiguidade do “autor”-narrador que recusa o 
poder de emitir julgamentos categóricos sobre as 
motivações de outros seres humanos, ainda que esses 
seres sejam personagens e, portanto, criações do autor 
textual empírico. Isso não quer dizer que, 
bakhtinianamente, as visões de mundo das personagens 
enfocadas sejam postas em equipolência. O leitor de 
Helder Macedo entenderá que Ricardo Vale é horrendo, 
a menos que seja, também ele, leitor, uma criatura 
perversa. Mas o “autor”-narrador de Tão Longo Amor, 
Tão Curta a Vida refina sutilmente a recusa de julgar, 
recusa essa que é explícita em Vícios e Virtudes.   

No sexto romance, o narrador Macedo lida 
tentativamente com uma história da qual se apossa e, 
embora tenha plena consciência de que a liberdade 
artística permite esse tipo de apropriação, e que o faz 
após um convite do próprio Victor Costa, existe uma 
expectativa não formulada no pacto verbal que o 
diplomata propusera ao romancista: ele espera ler uma 
história viável, que acalme seus medos profundos, que 
justifique quaisquer atos desesperados que ele pudesse 
ter praticado ou desejado praticar. O diálogo no qual 
Victor rejeita o esboço narrativo de Macedo é revelador. 
“Mas o que lhe contei não era para você fantasiar dessa 
maneira”, diz Victor (MACEDO, 2013, p. 153). Macedo o 
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acusa de “querer controlar tudo a fingir que não” 
(Macedo, 2013, p. 158). No embate, Victor diz 
ironicamente ao outro que decida, pois ele, Victor, é 
apenas uma personagem do outro (p. 162). Embora, na 
internalidade do texto, isso seja apenas um sarcasmo, ele 
remete ao fato de que Victor e Macedo são personagens 
do autor textual Helder Macedo, cuja proximidade com o 
narrador do do romance gera o mise em abyme inicial, 
complicado pela troca de vozes que assumem o papel de 
contador da história. Ao contar a conversa ao leitor, o 
narrador entremeia as frases trocadas entre ele mesmo e 
Victor Costa com reflexões sobre a discussão, e não há 
uma separação muito evidente entre as frases que 
representam o que o “autor”-narrador pensou durante o 
diálogo, tentando entender a decepção do outro, e quais 
são posteriores, elaboradas no momento de contar o 
embate verbal. Uma dessas intervenções vale a pena ser 
reproduzida:  

Como se, em vez do tradicional autor 
omnisciente, o que funciona como se 
soubesse tudo sobre as suas 
personagens, eu tivesse estado a 
escrever sobre uma personagem que 
sabe mais do que o autor. Que é o 
Victor Marques da Costa, é claro. E que 
por isso fui inventando 
improbabilidades, inconsistências, 
falsas conexões. Sim, se calhar foi isso 
que fiz. Pelo menos pareceu-me boa 
ideia dizer que foi, até ver. (MACEDO,  
2013, p.155)  
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Observamos aqui, sintetizado, o jogo entre 
personagem, autor e narrador. A observação 
metalinguística é aparentemente direcionada ao projeto 
de romance que o “autor”-narrador tentou escrever, mas 
funciona perfeitamente para descrever a relação entre 
autor textual, narrador e personagem de Tão Longo 
amor, Tão Curta a Vida. O autor textual, embora domine 
a ação e maneje os efeitos que deseja causar no texto, 
recusa a onisciência, mantendo o leitor às escuras, 
embora faça conjecturas e deixe sua posição ideológica 
visível o tempo todo. Ao mesmo tempo, cria um “autor”-
narrador que, por suas características (biografia, ideias, 
caracterização) pode confundir o leitor, tornando possível 
uma leitura ingênua que de fato julgue que, nos 
romances de Macedo, autor e narrador são um só e uma 
mesma pessoa. Como em Vícios e Virtudes, no qual, após 
narrar a intensa atração que o “autor”-narrador sente por 
Joana, o texto ironiza: “Não, mas a sério, assim pareço ser 
eu mesmo, é cá o meco com o próprio nome, King’s 
College, (...) amores perenes, e a ter de (...) arriscar-me 
onde a minha personagem me chama (...). (...) partilho das 
legítimas curiosidades do leitor (...).” (MACEDO, 2000, p. 
125).   

As lacunas textuais de Tão Longo Amor, Tão 
Curta a Vida são camufladas como perguntas a serem 
respondidas, de forma análoga à de Vícios e Virtudes, e 
é a personagem quem, aparentemente, negaceia e 
impede o acesso à narrativa fluente e coerente. A 
diferença é que, ao final da história de Joana, o leitor 
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perplexo é “consolado” com as especulações do amigo 
de Macedo, que imediatamente tece uma nova rede de 
metáforas de metaficção historiográfica para conferir 
sentido ao que os dois puderam inferir sobre a mulher, e 
também pela constatação filosófica de Macedo, de que 
tudo está por recomeçar, num tempo condicional. 
Enquanto isso, a história de Victor e de Lenia Nachtigal 
encerra de forma abrupta, com a eliminação da 
personagem que deu o pontapé inicial na narrativa, de 
forma misteriosa e que recusa quaisquer interpretações 
ou constatações filosóficas, a não ser a da 
impossibilidade do narrar: “E agora nunca mais será” 
(MACEDO, 2013, p. 171). Tal impossibilidade coaduna 
perfeitamente com o que Adorno propõe, ainda em 
meados do século XX, para os romances que valem a 
pena ser lidos: a recusa ao fetichismo implícito no 
realismo “de fachada”; o efeito de inquietação causado 
no leitor via encurtamento da distância estética; e a 
“capitulação do romance contemporâneo diante de uma 
realidade demasiado poderosa”, que não deve ser 
“transfigurada em imagem” (ADORNO, 2003, p. 63).    

O sexto romance de Helder Macedo é, portanto, 
um marco na extraordinária produção literária desse 
autor: embora dê continuidade a uma série de 
características e de estratégias textuais que dão coesão 
ao todo de sua obra, fá-lo de forma ainda mais 
“organicizada”, do que os romances anteriores. Os 
mecanismos narrativos pelos quais a expectativa do 
leitor é alimentada para, a seguir, ser derrubada, ganham 
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em sutileza e na forma pela qual se entretecem nos 
diferentes níveis intra e intertextuais. A postura perplexa 
e aberta do “autor”-narrador, a um só tempo convicta de 
seus valores mas recusando todo e qualquer didatismo e 
julgamentos apressados ganha estatuto de condição sine 
qua non do ato de narrar, ou de tentar fazê-lo. A partir do 
momento em que entra em cena a morte (única certeza 
possível), o narrar se apaga, deixando ao leitor o prazer 
semelhante ao de quem aprecia os grandes enxadristas: 
cada movimento prevê os próximos, sempre mais longe 
do que o campo de (pre)visão do oponente. Talvez por 
esse motivo, entre outros, que a releitura da obra 
macediana inclua sempre a sensação da novidade e da 
descoberta de um texto novo, inédito.  
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V - IDENTIDADE E SONHO: UMA 
LEITURA ZIZEKIANA DE O VENDEDOR 
DE PASSADOS, DE JOSÉ AGUALUSA.  

  

João Gabriel P.N.de Paula (UEM)  

  

1. INTRODUÇÃO   
  

Vemos configurar-se cada vez mais o axioma de 
que a literatura enquanto instância artística 
representativa do mundo humano expressa os valores de 
seu tempo. Consonante a isso, há determinados temas 
que, carregando consigo um caráter de atemporalidade, 
permitem sofrer algumas flexibilizações de acordo com 
os séculos. Entre estes, nos parecem figurar a identidade 
e o sonho. Assim, o presente trabalho tem por objetivo 
propor uma análise da obra O vendedor de Passados, do 
escritor angolano José Eduardo Agualusa, buscando 
identificar de que modo as temáticas de identidade e 
sonho são abordadas na construção romanesca, dando 
ênfase a uma apresentação zizekiana de tais conceitos. 
Interessanos, em um primeiro momento, a construção de 
um breve panorama do modo pelo qual os conceitos 
supracitados foram entendidos pelo homem ao longo do 
tempo. De posse de tais informações, nossas 
considerações terão por sequência a apresentação do 
enredo escolhido como objeto de análise, bem como 
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certo olhar crítico a respeito de trechos que se fazem 
significativos acerca das temáticas escolhidas.   
  

2. IDENTIDADE E SONHO: CONCEITUAÇÕES   
2.1. PERSPECTIVAS DE IDENTIDADE  

  

Iniciamos, pois, este percurso mais teórico, 
buscando conceituar e melhor compreender a temática 
da identidade. Em um primeiro momento, vemos que o 
conceito de identidade se faz intimamente relacionado à 
ideia de pertencimento. Nesse âmbito, cremos serem 
válidas as considerações de Kathryn Woodward (2009) 
em sua obra intitulada Identidade e Diferença: uma 
introdução teórica e conceitual, quando diz “Com 
frequência, a identidade envolve reivindicações 
essencialistas sobre quem pertence e quem não pertence 
a um determinado grupo identitário, nas quais a 
identidade é vista como fixa e imutável” (WOODWARD, 
2009, p. 13). Desta forma, se remontarmos à sociedade 
greco-romana, base dos preceitos e valores de nossa 
sociedade ocidental, podemos verificar, por exemplo, que 
o conceito de cidadania atrela-se à noção de 
pertencimento, visto que somente poderiam ser cidadãos 
os homens (lembremos tratar-se de uma sociedade 
patriarcalista), maiores de 21 anos (denotando 
subjetivamente que essa idade apresentaria certo grau 
de independência e maturidade) que fossem atenienses 
e filhos de pais atenienses. Neste último requisito reside, 
ainda que em germe, a ideia de pertencimento a um 
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determinado lócus. Tal noção pode ser vislumbrada 
séculos à frente, quando da unificação dos feudos e 
formação dos Estados Nacionais, em um processo de 
centralização política, criação de exércitos nacionais, 
tendo Portugal exercido atitude pioneira com a expulsão 
dos povos muçulmanos de seu território. Materializa-se 
este processo, em âmbito artístico, nas linhas grafadas 
por Luís de Camões em Os Lusíadas, a epopeia lusitana.   

Essa relação de pertencimento e estabilidade no 
tocante à identidade sofre um processo de 
transfiguração com a passagem do século XIX para o 
século XX, momento histórico em que o desenvolvimento 
tecnológico, exemplar nos processos de revolução 
industrial, por exemplo, modificam a velocidade e a forma 
como o homem estabelece suas relações com o meio e 
com aqueles que o cercam. Tornam-se, nesse contexto, 
importantes os pensamentos e ponderações do teórico 
cultural jamaicano Stuart Hall:  

  
O sujeito, previamente vivido como 
tendo uma identidade unificada e 
estável, está se tornando fragmentado; 
composto não de uma única, mas de 
várias identidades, algumas vezes 
contraditórias ou não resolvidas. As 
identidades que compunham as 
paisagens sociais “lá fora” e que 
asseguravam nossa conformidade 
subjetiva com as “necessidades” 
objetivas da cultura, estão entrando 
em colapso [...] Esse processo produz 
o sujeito pós-moderno, 
conceptualizado como não tendo uma 
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identidade fixa, essencial ou 
permanente (HALL, 2000, p. 12).  
  

Importa-nos, nesse sentido, entender que a 
configuração do sujeito na contemporaneidade faz-se de 
modo relacional, negociada a cada instante de acordo 
com as esferas de que participa, os grupos e situações a 
que é chamado a se postar e se colocar. Em uma era de 
multiplicidade, vemos ser fundamental a figura do outro, 
já não mais para evocar uma noção de pertencimento, 
como outrora, em que gestos, gostos delimitavam este 
ou aquele ideal de nação, mas justamente para servir de 
ponto de distanciamento, de diferenciação. O 
psicanalista francês Jacques Lacan, ao configurar sua 
metáfora da fase do espelho, em que a criança, cujo laço 
se faz estreito com a figura materna, ao ver-se refletido 
no espelho, desenvolve sua primeira noção de 
representação de sua configuração identitária, marcada 
pela imagem que vê diante de si e pela contraposição 
com o outro, num processo de alteridade. Slavoj Zizek, 
filósofo esloveno, leitor de Lacan e atento às questões 
que tangem a contemporaneidade, reitera tal afirmação:  

  
Basicamente a atacar a clássica noção 
do sujeito como uma entidade 
substancial e essencial, dada de 
antemão, que domina a totalidade do 
processo social e que não é produzida 
pela contingência do próprio processo 
discursivo: contra essa noção, os 
autores afirmam que o temos é uma 
série de posições particulares de 
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sujeito (feminista, ecologista 
democrática...) cuja significação não 
está fixada a priori: mudam segundo o 
modo em que são articuladas em uma 
série de equivalências através do 
excedente metafórico que define a 
identidade de cada uma dessas 
posições. (...) na medida em que a 
identidade de cada uma das posições 
antes mencionadas está marcada com 
o excedente metafórico das outras 
posições, nesse caso podemos dizer 
que algo tal como uma posição de 
sujeito foi construída: ser um 
democrata significa ao mesmo tempo 
ser feminista, etc. (ŽIŽEK, 2000, p.170 
apud BATISTA,2017. p. 4)  

  

Tais questões do âmbito identitário parecem 
ganhar contornos ainda mais delicados quando lançamos 
o olhar, na era moderna, para nações que conquistaram 
sua independência muito recentemente, marcadas por 
décadas de exploração, expropriação cultural e 
repressão, como grande parte dos países do continente 
africano, tomados sob a tutela de países europeus após 
a Conferência de Berlin. É o caso de Angola, país de 
nascimento do autor do romance em análise neste 
trabalho, bem como cenário em que se desdobra a 
narrativa, cuja libertação do julgo português após séculos 
se deu ao longo de um processo de guerra por grupos 
separatistas, como UPA, FNLA e MPLA, e as forças 
portuguesas, pós Revolução dos Cravos, responsável 
pela queda do governo salazarista, no ano de 1974.   
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Apesar de livres politicamente, muitos dos 
indivíduos que viveram intensamente os anos de domínio 
lusitano apresentavam uma configuração identitária 
agora complexa, um misto de valores remanescentes de 
suas raízes, a confundirem-se com ritos, gestos e 
costumes trazidos pela figura do colonizador. Nesse 
ínterim, uma das principais formas de resistência de que 
se valem os países africanos é a literatura.   

  
A sociedade angolana vive um período 
marcado pela inquietação geral e 
generalizada que é a de perceber e 
pensar o país. A literatura não foge a 
esse sentimento [...] o escritor, 
afirmando sua inquietação Presente, 
busca o Passado para se projetar no 
Futuro, no sentido de que pela História, 
o autor trabalha as aspirações, os 
desejos e os ideais do país (MATA 
apud LIMA, 2015, p.17).  

  

  

2.2 SONHO: AS FACES DO ONÍRICO  
  

Pensar nos sonhos implica, de ordinário, vemos 
que a primeira acepção a que se ligam vocábulo e 
conceito de sonho vincula-se à questão da oposição ao 
estado de vigília. Há, no entanto, uma outra acepção não 
menos comum de que são imbuídos os sonhos, e que se 
ligam diretamente ao sentimento humano: a esperança. 
Acerca desta significação, Albino (2007) assevera ser a 
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esperança o dínamo do sonho, e que uma esperança 
cumprida corresponderia ao que chamou de “sonho 
potenciado”. Ao encontro deste posicionamento, Ruiz 
(2016) apresenta em seu texto as considerações de 
Abadalla Jr. e Ernesto Bloch, opondo à ideia do sono 
enquanto processo fisiológico do ser humano o que 
convencionaram denominar “sonho diurno”.  

  
[...] o sonho, numa direção oposta à 
Freud,é diurno. Não é noturno e nem 
vem de frustrações. É o sonho de quem 
procura novos horizontes, um princípio 
de juventude. [...] É olhando para 
frente, sonhando com o futuro [...] que 
se torna possível concretizar objetivos. 
Essa atitude é mais adequada que 
aquela que poderia advir do sonho 
noturno, que teima obsessivamente 
em olhar para trás, melancolicamente 
contemplando ruínas (ABDALLA JR.  
apud RUIZ, 2016, p.18).  

  

Esta importante passagem dialoga diretamente 
com um pensamento do escritor Edgard Allan Poe (1842, 
p.1) em seu conto intitulado Eleonora: “Quem sonha de 
dia tem consciências de muitas coisas que escampam a 
quem sonha só de noite”. Claramente aqui vemos o 
entendimento de Poe tanto sobre a pluralidade do termo 
quanto à diferença de suas significações. Sonhar 
diurnamente é característica daqueles que despertam 
para o mundo e procuram, ativamente, movimentar as 
forças necessárias para modifica-lo, ao passo que 
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aqueles que somente o fazem de noite, por vezes não 
estão mais do que adormecidos, anestesiados, alheios ao 
mundo.   

Podemos observar que, da mesma forma como o 
conceito de identidade, a concepção e o entendimento 
dos sonhos também se modificou ao longo dos séculos, 
mediante as diferentes necessidades humanas. Assim, 
quando pensamos nos homens das cavernas, seres mais 
dependentes do instinto do que propriamente do 
intelecto para sua sobrevivência, vemos que o sonho se 
configurava como uma espécie de guia, a inferir que 
tivesse mais cuidado com a aproximação de um 
determinado animal  ou a ele pudesse chegar mais 
facilmente; no mundo grego, em que prevaleciam as 
crenças no determinismo imposto pelas sentenças 
divinas proferidas pelos oráculos, o sonho figurava como 
mecanismo por meio do qual o destino dos homens era 
selado; Este aspecto de comunicação com a divindade 
repete-se, séculos à frente, na figura dos profetas, cujas 
mensagens serviam tanto como esclarecimento quanto 
como espécie de alerta e que, na concepção de Neyza 
Pochet (2013), apesar de simbólicas, se bem 
compreendidas, tais mensagens poderiam mudar os 
rumos dos acontecimentos.    

Na Idade Média, retoma-se a concepção de uma 
ligação com o espiritual, com o divino, sendo o sonho 
uma ferramenta para o conhecimento da verdade. O 
século XIX, por sua vez, marcado por uma postura de alta 
carga de cientificismo, sobretudo pelo advento do 
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Positivismo na Europa, com Augusto Comte e John Stuart 
Mill, procurou retirar todo e qualquer resquício místico ou 
sobrenatural do estado onírico, buscando tomá-lo sob 
uma perspectiva científica.   

Apesar da importância desses períodos em 
compor um panorama da visão dos sonhos em paralelo 
com a evolução humana e de suas concepções sociais, o 
século XX emerge como “divisor de águas” no tocante ao 
estudo dos sonhos, devido as considerações de Sigmund 
Freud. Interessa-nos aqui também pincelar, ainda que 
minimamente, o modo como Lacan, leitor de Freud, e 
Zizek, filósofo sloveno, se posicionam a respeito do 
sonho.   

Freud (1900) conseguiu perceber que a 
consciência constituiria apenas uma parte de nossa vida 
no âmbito psíquico, sendo a grande maioria dos 
processos psíquicos de que o homem é constituído, 
relativos ao inconsciente, e que cada sonho possui um 
significado, estando ligando à função primordial para os 
seres humanos: a satisfação de seus desejos.  Para o 
psicanalista, a energia sexual, denominada libido, seria a 
força motriz capaz de direcionar o homem à conquista de 
seus desejos, sonhos e aspirações. Desta forma, a 
palavra prazer ganha nuances mais complexas do que 
ordinariamente lhe são atribuídas. Relacionada ao âmbito 
sexual, emerge em alguns dos muitos casos como 
condição reprimida, alterando seu estado justamente no 
espaço dos sonhos.   
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Lacan, ao recuperar os estudos freudianos, 
aponta que os sonhos são formados por uma 
duplicidade, um somatório entre um conteúdo manifesto, 
que pode ser entendido como lembranças de ordem 
temporal mais recentes, e o conteúdo latente, a que 
podemos exemplificar as lembranças infantis, que 
aparecem em estado de recalque dentro da psique do 
indivíduo. Zizek (2008) em seu texto Mao Tsé Tung, 
senhor do desgoverno marxista, apresenta-nos uma 
aproximação entre cultura e sonho. Para o filósofo, a 
cultura vincularse-ia à realização de desejos passados e 
que, de alguma forma, residem ainda no inconsciente. 
Dentro dessa perspectiva, a cultura equivaleria a um 
sonho coletivo, que joga com a dualidade de lapsos de 
consciência dos indivíduos em oposição a uma totalidade 
adormecida e anestesiada. Desta forma, podemos dizer 
que num sistema de classes, um dos maiores desejos da 
classe oprimida corresponderia a uma emancipação 
desse conflito, vindo a ser, portanto, um ideal coletivo.   

  
Pensar o novo começo do processo 
utópico como uma espécie de desejar 
o desejo, aprender a desejar – a 
invenção do desejo chamado Utopia 
em primeiro lugar, juntamente com 
novas regras para fantasiar ou sonhar 
acordado sobre tal coisa – um conjunto 
de protocolos narrativos sem 
precedente em nossas instituições 
literárias prévias (JAMESON, apud 
ZIZEK, 2008,  
p. 34).  
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3. ANÁLISE DA OBRA O VENDEDOR DE PASSADOS   

  

O Vendedor de Passados (2004) é um romance 
do escritor angolano José Eduardo Agualusa, nascido na 
cidade de Huambo, em 13 de dezembro de 1960. Além 
do curioso título, a figurar como espécie de epíteto da 
figura de Félix Ventura, personagem protagonista da 
narrativa, chama-nos atenção a maneira escolhida pelo 
autor para compor a forma narrativa de seu texto. 
Organizada em trinta e dois capítulos ligeiramente 
curtos, dá-se, quase que em sua totalidade, por meio da 
perspectiva de Eulálio, um raro tipo de osga (lagartixa) 
que mescla suas visões e impressões da vida de Ventura 
com sonhos que dizem respeito a vidas passadas, em 
que obtivera a forma humana, e reflexões 
contemporâneas.   

Félix é um negro albino nascido em Huambo, 
Angola, cuja ligação familiar biológica lhe é 
desconhecida, tendo sido encontrado pelo alfarrabista 
Fausto Benedito Ventura junto a uma caixa de livros do 
escritor português Eça de Queiros. Inquieto acerca de seu 
passado e herdando o interesse cultural daquele que o 
tomara por filho, Félix tem como profissão o curioso ofício 
de vender passados a integrantes da burguesia 
angolana, desejosos de feitos e genealogias que possam 
configurar-se como dignas de reconhecimento ou que 
almejam esquecer determinados acontecimentos e 
recomeçar sua trajetória.   
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Dentre as personagens que o procuram, ganha 
maior relevância na narrativa a figura de um estrangeiro, 
cujas primeiras e poucas informações a quem o leitor tem 
acesso resumem-se a sua atuação como repórter 
fotográfico, a ausência de nomeação (a representar o 
desejo de apagamento do passado e a elaboração de um 
novo presente) e a alta proposta feita para que Félix 
pudesse aceitar o trabalho.   

Batizado sob a alcunha de José Buchamnn, o 
estrangeiro vai, paulatinamente, adentrando mais 
profundamente em uma espécie de aventura para 
descobrir mais sobre o seu suposto passado, buscando 
fotos, informações e locais que apresentam ligação com 
o quadro que lhe foi arquitetado.   

Há, ainda, um segundo ponto de inflexão no 
romance, marcado pelo aparecimento de dois novos 
personagens: Ângela Lúcia e Edmundo Barata dos Reis. 
Edmundo é visto inicialmente na narrativa como um 
mendigo, de direcionamento político comunista 
(materializada, por exemplo, na surrada veste vermelha 
com os emblemas de foice e martelo), apresentado a 
Félix Ventura por José Buchmann. Por sua vez Ângela 
Lúcia é uma jovem que fotografa nuvens e que acaba por 
enamorar-se com Félix. A vida dessas personagens se 
entrelaça, no presente, devido a acontecimentos 
passados. Buchamnn, cujo antigo nome era Pedro 
Gouveia, revela que Edmundo Barata era um antigo 
membro do Ministério de Segurança durante o período 
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da revolução, e que fora responsável por torturar a ele e 
a filha, Ângela Lúcia, nascida na prisão.   

A esta altura da narrativa, Buchmann revela ter 
anteriormente descoberto o paradeiro de seu algoz e que 
tencionava a mudança de nome para que pudesse 
executá-lo sem maiores preocupações. Ao fim do diálogo 
na casa de Félix, há um conflito entre Buchamnn e 
Edmundo, culminando no assassinato do mendigo pelas 
mãos de Ângela, a disparar-lhe tiros no peito. Pouco 
tempo depois, Félix encontra sua companheira osga 
morta em casa, e decide escrever um diário para contar 
suas histórias.   

Tomando como objeto de análise apenas as 
personagens por nós mencionadas anteriormente (a 
osga e Félix Ventura) vemos que ambas se configuram 
como elementos de extrema significação e certo caráter 
místico. A lagartixa, animal que pertence ao grupo 
familiar do lagarto, é representativo, segundo a filosofia 
xamanista, de otimismo, de regeneração, de sonho, de 
transformação e adaptabilidade. Dentro deste quadro, 
ligam-se diretamente à obra a questão do sonho, 
materializada em seis capítulos que resumem os sonhos 
de Eulálio, e da transformação, presente na linha de 
desenvolvimento de alguns personagens esféricos, como 
será o caso do estrangeiro, a ter sua identidade “criada” 
por Félix.   

Dando prosseguimento a nossa análise da obra, 
ainda no que tange a certo viés simbólico do romance 
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agualusiano, convêm tomarmos em conta o trecho a 
seguir.  

  
– Não! –, conseguiu dizer. – Isso eu não 

faço. Fabrico sonhos, não sou um 
falsário... Além disso, permita-me a 
franqueza, seria difícil inventar para o 
senhor toda uma genealogia africana.  

– Essa agora! E por quê?!...  
– Bem... O cavalheiro é branco!  
– E então?! Você é mais branco do que eu!  
...  
– Branco, eu?! –, o albino engasgou-se. 

Tirou um lenço do bolso e enxugou a 
testa: – Não, não! Sou negro. Sou 
negro puro. Sou um autóctone. Não 
está a ver que sou negro? 
(AGUALUSA, 2004,  

p.17).  
  

Interessa-nos, primeiramente, o destaque 
simbólico da figura do albino. No campo biológico, vemos 
tratar-se de uma condição genética que afeta a produção 
e/ ou distribuição da melanina ao longo do organismo, 
dando a íris, cabelo ou coloração da pele uma tonalidade 
branca. Vista por muitos sob a ótica da deformidade e da 
diferença, ganha contornos mais agudos e delicados no 
continente africano alguns fatores. Um primeiro aspecto, 
mais pragmático, decorre da alta incidência, em algumas 
regiões, de radiação solar, cuja exposição é altamente 
nociva pela ausência de pigmentação; segue-se a este 
elemento outro, de viés mais sociohistórico, relacionado 
à  diferente coloração de pele , a qual, na maioria das 
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vezes, não é tomada sob o aspecto da cordialidade, mas 
sim sob o signo da diferença ,e que pode, ainda, estar 
atrelada a uma possível lembrança de repúdio a figura do 
colonizador, responsável por inúmeras atrocidades aos 
povos nativos. O segundo, obedecendo a um viés mais 
místico e ao mesmo tempo financeiro, liga-se ao fato de 
que, em certas regiões africanas, como Malaui e 
Tanzânia, há uma espécie de “caça” aos indivíduos 
albinos, motiva pela crença de que os ossos ou partes dos 
corpos sem pigmentação trariam sorte, riqueza e saúde.   

Voltando ao trecho supracitado, convêm 
destacarmos outros dois pontos. Podemos observar, pela 
fala da personagem Félix Ventura, uma ausência de 
identificação da diante da condição que lhe é posta (seria 
ele um indivíduo branco). Em sua “defesa”, Ventura 
argumenta que é um “sujeito autóctone”, o que, em sua 
visão, o faria ser, automaticamente, negro. Este ponto de 
vista pode ser tomado em consideração à ideia de 
pertencimento, em decorrência do fato da personagem 
sentir-se portadora dos valores partilhados pela 
comunidade angolana, ainda que sua coloração de pele 
difira dos demais. Outro fator possível de ser observado 
no trecho destacado diz respeito a uma importante 
distinção colocada pela personagem protagonista. 
Quando lhe é pedido que possa criar uma determinada 
árvore genealógica para a figura do estrangeiro, Ventura 
se enerva, dizendo não ser um falsário, e sim um 
fabricante de sonhos. Por meio desta fala, é possível 
depreender que, para o protagonista, que este processo 
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de reinvenção do passado diferencia-se da irrealidade, 
aproximando-se mais da ideia de verossimilhança 
aristotélica.   

O terceiro sonho de Eulálio, responsável pelo 
introito do décimo terceiro capítulo do romance, expõe o 
entrelaçamento das instâncias de sonho e identidade. 
Consistindo em um momento de diálogo em um café 
entre a osga e Félix Ventura, configura-se como o 
primeiro instante em que se tem informação sobre os 
traços físicos da personagem-narradora em sua 
existência humana (alto, mais encorpado, pálido e 
relativamente esnobe). É também no presente sonho 
que, entre os temas abordados pelas personagens, 
vemos ser abordada a questão da construção da 
identidade, mais precisamente de José Buchmann, 
perspectiva essa que, a nosso ver, estabelece relação 
com a concepção de negociações identitárias.  

  
– Você inventou-o, a esse 
estranho José Buchmann, e ele agora 
começou a inventar-se a si próprio. A 
mim pareceme uma metamorfose... 
Uma reencarnação. Ou antes: uma 
possessão.   
O meu amigo olhou-me assustado:  
– O que quer dizer?  
– José Buchmann, será que você 
não percebe?, apoderou-se do corpo 
do estrangeiro. Ele torna-se mais 
verídico a cada dia que passa. O outro, 
o que havia antes, aquele sujeito 
nocturno que entrou pela nossa casa 
há oito meses, como se viesse, nem 
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digo de um outro país, mas de uma 
outra época, onde está ele?  
(AGUALUSA,2004, p.45).  

  
Findada a narrativa do sonho, o capítulo 

prossegue com a perspectiva de Félix, relatando a Ângela 
Lúcia certa recorrência de sonhos estranhos, e que na 
noite em questão, sonhara com Eulálio. A fala de Lúcia 
em resposta a Ventura se faz sintomática como 
representação da perspectiva religiosa do sonho, tal qual 
se fazia presente nos tempos proféticos e, de certa forma, 
na Antiguidade Clássica, quando do contato dos homens 
com a divindade. “Deus deu-nos os sonhos para que 
possamos espreitar o outro lado: para conversarmos com 
os nossos mais velhos. Para conversarmos com Deus. 
Eventualmente, com osgas” (AGUALUSA, 2004, p.46).  

Após abordarmos a questão da identidade, 
faltanos demonstrar de que maneira a temática do sonho 
se materializa no romance estudado. Dentre os trinta e 
dois capítulos que compõem a obra, seis deles 
apresentam sonhos da personagem Eulálio, os quais 
podem se configurar como rememorações das 
existências em que experienciara a forma humana ou 
como instâncias de análise de fatos do presente. Há 
também falas sintomáticas de determinadas 
personagens a respeito do sonho, a estabelecer diálogo 
direto com algumas das concepções e conceituações 
apresentadas em nossas considerações sobre o onírico.  

Atravesso as ruas de uma cidade 
alheia esgueirando-me por entre a 
multidão. Passam por mim pessoas de 
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todas as raças, de todas as crenças e 
de todos os sexos (durante muito 
tempo julguei que só houvesse dois). 
[...] Ninguém me vê. Nem sequer os 
japoneses, em grupos, com máquinas 
de filmar, e olhos estreitos atentos a 
tudo. Detenho-me em frente às 
pessoas, falo com elas, sacudo-as, mas 
não dão por mim. Não falam comigo. 
Há três dias que sonho com isto. Na 
minha outra vida, quando tinha ainda 
forma humana, acontecia-me o mesmo 
com certa frequência. Lembro-me de 
acordar depois com a boca amarga e o 
coração cheio de angústia. Acho que 
nessa época era uma premonição. 
Agora é talvez uma confirmação. Seja 
como for já não me aflige  
(AGUALUSA,2004, p.23).  

  

Esta passagem, de cunho mais descritivo, 
apresenta-nos a perspectiva do sonho como misto de 
rememoração da vida humana de Eulálio e uma reflexão 
sobre os comportamentos de nossa sociedade. Cremos 
ser pertinente ressaltar dois distintos pontos presentes 
no trecho supracitado. De um lado, a heterogeneidade 
das populações, ainda que na presente situação 
motivada em contextos de viagem, frente à globalização. 
Esta heterogeneidade permite retomarmos as 
concepções lacanianas de que a definição identitária se 
dá em relação a um outro indivíduo por meio das 
diferenciações; de outro lado, possível se faz 
destacarmos o aspecto da invisibilidade social. A um 
primeiro momento, o leitor não haveria de estranhar que 
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os seres humanos presentes na cena retratada fossem 
incapazes de ver a osga, em virtude de seu pequeno 
tamanho. Entretanto, a informação trazida por Eulálio de 
que, em sua vida humana, tal processo também se fazia 
frequente, traz ao texto a ideia de que essa situação fora 
naturalizada em nosso mundo pós-moderno. A agilidade 
das situações e a fragilidade das relações se tornam mais 
visíveis, e, ao mesmo tempo em que podemos estar mais 
próximos de quem está distante de nós, nos fechamos 
daqueles que nos cercam.   

O capítulo final, em que Félix, após a morte da 
osga, companheira de tantos anos, decide escrever um 
diário, traz-nos uma última e válida referência aos 
sonhos. Sem ter a intenção de atestar a veracidade da 
narrativa exposta, abrindo a possibilidade para que tais 
fatos não fossem mais do que um sonho, Ventura 
referencia o famoso discurso de Martin Luther King, a 
personagem diz que há uma diferença entre ter tido um 
sonho e fazer um sonho, e que ele houvera, de fato, feito 
um sonho. Apesar de parecer simples jogo de palavras, a 
diferenciação se dá em níveis mais profundos, os quais 
parecem-nos deixar certo estado passivo de quem 
contempla o que vira, para ganhar ações concretas que 
possam, efetivamente, constituir o sonho de um mundo 
melhor.   

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   
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A obra O Vendedor de Passados pode ser 
entendida como espécie de alegoria engendrada por José 
Agualusa para ressignificar os processos históricos 
vivenciados por Angola. A ideia da busca por uma 
identidade, apresentada pelas personagens ao longo da 
obra, reflete, em certa medida, a condição do país pós 
revolução, carente de um norte que pudesse sustentar 
posturas e convicções, abandonando um passado triste 
e sombrio e que, por si só, não conseguiria resultar em 
um olhar esperançoso para o futuro.   

A colocação das elites como classe a buscar os 
serviços de Félix emerge como resposta à necessidade 
de apagamento das atrocidades cometidas para o rápido 
enriquecimento. Desta forma, o sonho se eleva de 
simples estado de descanso, mensageiro divino ou 
comunicação sobrenatural, e reveste-se de uma ideal 
comum, cultural, de confeccionar novos rumos.    
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VI - A COMPOSIÇÃO ESTÉTICA DA  
COMÉDIA DE COSTUMES DE  
MARTINS PENA: UMA PROPOSTA DE  
LEITURA DA PEÇA O NAMORADOR 
OU A NOITE DE SÃO JOÃO  

  

Marcia Geralda de Almeida (UEM)  

  

1. INTRODUÇÃO  
  

Este trabalho propõe algumas reflexões acerca 
das comédias de costumes, de Martins Pena, produzidas 
no século XIX. Tendo em vista os diversos pontos de vista 
(positivos e negativos) sobre esse gênero teatral, bem 
como sobre o comediógrafo brasileiro, propõe-se um 
olhar desconfiado, para o que nas peças de Pena era 
considerado inferior e comum, mas justamente por isso 
era essencial. Da mesma forma que já fizeram alguns 
outros autores como Vilma Arêas, Iná Camargo Costa, 
Antonio Candido, pretende-se verificar, a partir de uma 
perspectiva distinta da crítica oitocentista, em que 
medida o que é aparentemente comum, simples e menor 
na obra de Martins Pena, o é de maneira proposital; 
assim, suas peças desafiam o leitor a sair de sua zona de 
conforto e enxergar além das aparências e dos padrões 
préestabelecidos.     
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A comédia de costumes é um gênero teatral do 
século XIX, no Brasil, e tem como principal representante 
o dramaturgo Luíz Carlos Martins Pena (1815-1848), 
que escreveu poucas peças (22 peças cômicas), devido 
sua morte precoce, com apenas 33 anos de idade, em 
dezembro de 1848, em razão da tuberculose. Além das 
comédias, escreveu alguns dramas, gênero no qual não 
obteve sucesso e foi rejeitado pela crítica.   

Segundo Iná Camargo Costa (1989), somente a 
partir de 1844, as comédias do autor começaram a ser 
bem vistas pela crítica, de maneira que tais peças foram 
classificadas em três grupos: as peças escritas entre 
1833 e 1842, O Juiz de Paz na roça, A família e a festa 
na roça e Os dous ou O Inglês maquinista; 
posteriormente, têm-se as peças O noviço, As desgraças 
de uma criança e O Judas em sábado de aleluia; o terceiro 
grupo diz respeito a peças inacabadas e menos 
conhecidas, O namorador ou A noite de São João, Quem 
casa quer casa, As casadas solteiras, Os ciúmes de um 
pedestre ou O terrível capitão do mato e etc. A autora 
pontua que essa classificação negligencia aspectos 
relevantes das comédias de Martins Pena, os quais 
escaparam da visão fechada da crítica de seus 
contemporâneos.  

Neste trabalho, tem-se como objeto de estudo 
uma peça de Martins Pena, intitulada O namorador ou A 
noite de São João. A escolha dessa peça, em detrimento 
de outras mais conhecidas, deve-se a dois motivos: o 
primeiro diz respeito à existência de vários estudos 
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relacionados às peças mais conhecidas do comediógrafo 
e poucos estudos encontrados sobre a peça O 
namorador; o segundo motivo é o fato de essa peça ser 
mais curta, escrita em apenas um ato, mas encerrar uma 
riqueza estética prenhe de significados e possibilidades 
de reflexões.  

  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
  

De acordo com Lopes;Nepomuceno (2016, 
p.p.34), o período histórico representado nas peças de 
Martins  
Pena foi caracterizado pelo  

  
[...] crescimento urbano do Rio de 
Janeiro, capital do império e sede da 
monarquia, que buscava romper com o 
passado colonial, assim que a família 
real portuguesa aqui chegou em 1808. 
Mas essa tentativa de ruptura gerou ao 
mesmo tempo uma cidade plena de 
contradições sociais. Na estruturação 
de suas peças, Martins Pena tentou se 
aproximar ao máximo do cotidiano 
oitocentista carioca, seja na corte, seja 
no campo, compondo o amplo retrato 
de uma sociedade permeada de vícios 
e mazela sociais, como o jogo de 
poderes, o favoritismo, a corrupção 
política e a falta de caráter.  
  

Segundo Flávio Aguiar (2003), o teatro brasileiro 
do período pós-colonial carecia de uma identidade 
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propriamente brasileira, uma vez que eram encenadas no 
país peças traduzidas do francês, italiano e espanhol, 
além de algumas óperas. Entretanto, a realidade nacional 
não condizia com o contexto representado em tais peças, 
de modo que foi após a criação da Companhia Teatral de 
João Caetano, a partir de 1827, que o teatro nacional 
começou a representar a sociedade brasileira tal como 
ela era.   

Em 1838, João Caetano encenou a peça de 
Gonçalves de Magalhães, intitulada Antônio José ou O 
poeta e a inquisição. Esta peça foi considerada “como 
marco de fundação do teatro nacional”, por tratar-se de 
uma obra produzida por “autor brasileiro, com tema 
considerado brasileiro” e encenada por “uma companhia 
de atores brasileiros” (AGUIAR, 2003, p.11).  

 Ainda em 1838, foi encenada pela companhia de 
João Caetano (embora este ator também considerasse o 
teatro de Martins Pena inferior) a comédia O juiz de paz 
da roça. Aguiar (2003, p. 12), por seu turno, pontua que 
“a peça de Pena não só foi bem acolhida; fez mais: pôs 
um alicerce e abriu um caminho” para o teatro nacional, 
ao tratar de homens comuns, do cotidiano, dos costumes 
bons e maus. Martins Pena é apontado como o criador do 
gênero comédia de costumes no Brasil e, alguns 
estudiosos afirmam ser ele, e não Gonçalves de 
Magalhães, o fundador do teatro nacional, uma vez que 
criou obras que representavam muito bem o Brasil do  
século XIX. Flávio Aguiar argumenta que  
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Martins Pena adaptou para o nosso 
cenário os personagens característicos 
da comédia: a namoradeira, a sonsa, a 
viúva despachada, o velho 
casamenteiro, o soldado fanfarrão e o 
enamorado; [...] Os entreatos da corte 
logo viram-se cobertos por 
representações de festas juninas, dos 
hábitos de páscoa e outros costumes; 
junto com eles, os personagens: 
pequenos funcionários públicos, 
soldados da guarda nacional, juízes, 
amantes do teatro e da ópera ao ponto 
do delírio, e também escravos, 
negreiros, pedestres (os caçadores de 
escravos fugidos) e também as 
mulheres , sempre com dificuldades 
para realizar seus sonhos e amores, 
tanto as sinceras como as fúteis.  
(AGUIAR, 2003, p.12-13).  
  

  Embora a obra de Pena tenha sido 
considerada menor por seus contemporâneos, ele 
produziu as peças que melhor representaram a 
sociedade de sua época, enquanto os outros autores 
insistiam numa representação do ideal burguês que 
inexistia no país; isso talvez se justifique pelas 
influências do teatro francês, cujo cenário político e 
econômico era bastante distinto do brasileiro.  

Por outro lado, Iná Camargo Costa (1989, p.2) 
evidencia que o ideal de teatro oitocentista, espelhado 
em Dumas Filho, aceitava apenas a comédia elevada ou 
Alta comédia, paralela ao drama na Europa do século XIX; 
assim, o insucesso do teatro nacional em “chave 
dramática”, como almejavam os intelectuais da época, 
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justifica-se pelo fato de que o cenário brasileiro “tinha 
características muito pouco propícias para a elaboração 
de dramas (dados os seus pressupostos sociais)”. A 
autora argumenta que o resultado dessa malfadada 
tentativa de se espelhar no teatro dramático francês 
reflete-se na desqualificação injusta de peças 
genuinamente brasileiras, como é o caso de Martins 
Pena; e segundo Costa (1989, p. 6) essa desvalorização 
esbarra numa questão ideológica, isto é, a visão 
“classista” e “aristocrática da arte”. Isso se reflete 
inclusive na escassez de pesquisas relativas à comédia 
de costumes no país.  

Conforme pontua Paula (2016), a comédia de 
costumes é um gênero teatral proveniente da Farsa, do 
Entremez e do Teatro Popular, e foi por meio desse 
gênero (a comédia de costumes) que Martins Pena bem 
representou o povo brasileiro do século XIX. Segundo 
esse autor, a Farsa, gênero teatral do século XII d.C., 
caracterizava-se pelo uso de [...] “personagens 
estereotipadas como a alcoviteira, a moça pura e 
ingênua, a figura do pai, bravo e superprotetor, ou 
mesmo de situações que poderiam ser vistas como 
clichês, como situações de engano” (PAULA, 2016, 
p.22); segundo Paula (2016) o uso de personagens 
estereotipados é uma das razões que justificam a filiação 
da comédia de costumes à Farsa; além disso, tais Farsas 
utilizavam o recurso teatral do disfarce entre os 
personagens, como ocorre na peça O judas em sábado 
de aleluia.  
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O teatro popular é outro gênero do qual a 
comédia de costumes teria emprestado características, 
de modo que se tratava de um teatro baseado no 
improviso e apenas um texto base, realizado por homens 
simples (sozinhos ou em companhias) à semelhança das 
companhias circenses. O Entremez, por seu turno, é outro 
gênero do qual descende a comédia de costumes, 
tratando-se de peças curtas, máximo trinta minutos, 
encenadas no intervalo de apresentações consideradas 
mais sérias; nesse gênero eram representados 
personagens de classes mais baixa, o que permitia 
expressar a realidade de uma perspectiva distinta da 
classe alta. De acordo com Paula (2016, p.25), a comédia 
de costumes é uma junção de alguns aspectos do Teatro 
Popular, do Entremez e da Farsa, porém marcada pela 
“ênfase na caricatura de tipos sociais e na crítica dos 
costumes”. Alguns autores verificaram esse tipo de 
composição teatral em peças de Corneille e Molière, que 
também criticavam os costumes e, alguns afirmam que 
Martins Pena teria sido um discípulo de Molière.  

  

3. O ROMANTISMO E O TEATRO BRASILEIRO   
  

O romantismo surgiu na Europa, no século XVIII, 
como uma manifestação da nascente sociedade 
burguesa contra a sociedade aristocrata e seus ideais 
clássicos. Segundo Rossetti (2007, p. 71-72), o 
Romantismo, expressão artística da burguesia, foi 
marcado por tensões e conflitos decorrentes dos 
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desencontros entre o projeto da nova sociedade e a 
realidade caracterizada por crises sociais e econômicas, 
em virtude do [...] “crescimento inversamente 
proporcional e desestabilizador da ordem social: o 
enriquecimento da minoria como decorrência da 
exploração da classe proletária”. O autor assevera ainda 
que, seguindo a mesma lógica conflituosa do  
Romantismo [...] “o teatro de Martins Pena se sustenta 
em elementos díspares ou opostos, resultado sempre de 
forças que representam, em última instância, o conflito 
entre o que é e o que se pretendia que fosse”. É nesse 
contexto que surge o que Rossetti (2007) denomina de 
“estética romântica”, com o gênero marcadamente 
burguês, o romance, cujo herói é o homem comum, e 
cujas características são o individualismo, a busca pela 
liberdade de criação e o forte nacionalismo.   

No Brasil, o Romantismo inicia-se a partir da obra 
Suspiros Poéticos e Saudades (1836), de Gonçalves de 
Magalhães, autor da peça Antônio José ou O poeta e a 
inquisição. É importante destacar, entretanto, o lapso 
temporal entre o Romantismo no Brasil e na Europa, uma 
vez que na ocasião da chegada da corte portuguesa, no 
país, em 1808, a Europa já havia passado pela Revolução 
Francesa (1789) e já ensaiava a Revolução Industrial 
(1840), ao passo que o Brasil ainda estava às voltas com 
o domínio português.   

A partir da proclamação da independência, em 
1822, inicia-se o período regencial e emerge, no Brasil, a 
necessidade de apagar as marcas do tempo de colônia e 
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estabelecer um Brasil moderno e civilizado, por meio de 
reformas urbanas e leis que visavam implantar a ordem. 
Segundo Almendra (2005, p.60), o período regencial, 
época da produção de Martins Pena, “foi uma época 
particularmente rica em novas experiências políticas, 
sociais e econômicas. Durante esses anos foram criadas 
leis e instituições visando a implantação da ordem no 
território nacional”, como a criação da guarda nacional 
em 1830, por exemplo. Conforme Almendra (2005, 
p.60), as peças de Martins Pena reproduzem   

  
uma sociedade carioca oitocentista 
repleta de paradoxos e contradições. A 
relação dialética que o autor 
estabelece entre universos 
aparentemente estanques, como o 
rural e o urbano, o público e o privado, 
o trabalho e a vadiagem, o lícito e o 
ilícito, a ordem e a desordem 
evidenciam um Rio de  

Janeiro repleto de possibilidades.  
  

Vilma Arêas (2006, p.199) destaca que o “maior 
comediógrafo do período romântico, Martins Pena”, 
apesar de sua fidelidade à cor local e de sua inclinação ao 
pitoresco, não tinha nada de romântico. Conforme Cruz 
(2016, p.95) “o aspecto de cor local, típico da estética 
romântica, aliado a um pendor quase jornalístico, 
tornaram as comédias de Pena retratos vivos da 
sociedade brasileira, em especial, a carioca”, entretanto a 
autora pontua que as peças de Martins Pena se 
aproximam da estética romântica pela busca da cor local 
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e do pitoresco, porém também é visível a crítica ao 
Romantismo, presente nas sátiras às atitudes exaltadas 
e às declarações de amor.  

No ensaio intitulado Dialética da Malandragem, 
Antonio Candido analisa o romance Memórias de um 
sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e 
propõe a existência da dialética da ordem e da desordem 
como estrutura composicional e estética do romance. 
Segundo esse crítico literário, os personagens das 
Memórias oscilam entre os dois polos (positivo - da 
ordem e negativo - da desordem), de maneira que o 
romance   

  
se traduz na dança dos personagens 
entre lícito e ilícito, sem que possamos 
afinal dizer o que é um e o que é o 
outro, porque todos acabam circulando 
de um para outro com uma 
naturalidade que lembra o modo de 
formação das famílias, dos prestígios, 
das fortunas, das reputações, no Brasil 
urbano da primeira metade do século 
XIX (CANDIDO, 1970, p.82).  

   
Candido (1970, p.72) visualiza a mesma dialética 

nas peças de Martins Pena, ou seja, os mesmos princípios 
de “suspenção do juízo moral”, um universo desprovido 
do sentimento de culpa e de punição. Este estudo parte 
dessas considerações sobre a obra de Martins Pena para 
desenvolver a análise proposta.  
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4. O NAMORADOR OU A NOITE DE SÃO JOÃO 
(1844): BREVE RESUMO DA PEÇA  

  

Essa peça é uma comédia em um Ato, cuja 
história gira em torno do dono da chácara João Félix. Na 
noite de São João, ele promove uma festa em sua casa e 
convida a vizinhança (parentes, conhecidos e 
empregados). A verdadeira intenção de João é distrair os 
convidados enquanto visita sua amante, a ilhoa Maria, 
que é casada com um de seus empregados. A peça 
começa com o diálogo entre Clementina e Ritinha, as 
quais conversam sobre casamento; Clementina é filha de 
João e Clara e como possui dote é cortejada por Júlio, um 
romântico; Ritinha namora Luíz, o qual tem fama de 
namorador e não tem qualquer intenção de casar-se, já 
que namorar é a melhor parte da vida.  

Enquanto Júlio rumina seus sentimentos por 
Clementina, Luís diverte-se na festa e é advertido por 
Júlio, para que se comporte com decência e se afaste de 
sua amada; sentindo-se desafiado, Luís aposta com Júlio 
que conseguirá a mão de Clementina e casar-se-á com 
ela por desaforo, o que culmina em uma disputa entre os 
dois rapazes. Os dois saem em busca de João Félix, a fim 
de pedir a mão da filha em casamento e acabam 
descobrindo sem querer que o pretendido sogro é 
amante da esposa do empregado Manuel. Júlio é o 
primeiro a descobrir o segredo de João e usa esse 
segredo para chantageá-lo; Luís, descobre o fato mais 
tarde e também ameaça contar a verdade para a tia Clara, 
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de modo que o tio se vê encurralado entre os dois 
rapazes. Como não tinha intenção real aprisionar-se a 
uma única mulher pelo casamento, Luís decide salvar a 
pele do tio e tudo se resolve sem grande conflito.  

  

5. O NAMORADOR OU A NOITE DE SÃO JOÃO: A  
COMPOSIÇÃO ESTÉTICA DE MARTINS PENA  
  

Neste artigo, compreende-se que além de criar 
suas peças sob a dinâmica da ordem e da desordem, 
conforme já evidenciaram outros autores, Martins Pena 
também torna concreta, em sua obra, a estética do 
Romantismo, visto que em vez de trabalhar com a tensão 
entre os personagens (o que caracterizaria sua obra 
como drama), ele reproduz na estrutura composicional de 
suas peças, os conflitos de um momento histórico 
marcado por contradições entre o projeto romântico 
burguês e a realidade oposta a ele. Segundo Rossetti 
(2007), o comediógrafo coloca em prática em suas peças 
o projeto cultural do romantismo, uma vez que preza pela 
liberdade criativa e pelo nacionalismo; seus personagens 
representam os cidadãos brasileiros, da mesma maneira 
que o contexto social do século XIX é desenhado pelo 
autor.   

Se na dialética da ordem e da desordem, os 
personagens transitam entre um polo e outro, no caso 
da estética  do  Romantismo,  os 
 personagens  são posicionados em polos divergentes; 
de um lado, a visão romantizada da vida e de outro a 
visão pragmática.  
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Martins Pena cria personagens opostos dentro da 
mesma peça e assim mostra as incongruências da 
sociedade pseudo-burguesa brasileira; a apresentação 
de pontos de vista díspares, os comportamentos 
inesperados, são aspectos que compõem a estética do 
texto, e mostram como a sociedade almejava mostrar-se 
e como ela realmente era.  

Na peça O namorador ou A noite de São João, é 
possível verificar esses dois polos, por meio dos 
pretensos casais Clementina e Júlio, Ritinha e Luís. A 
personagem Clementina tem uma visão muito 
pragmática sobre a vida, o amor e o casamento, de modo 
que confessa à amiga Ritinha que o comportamento 
demasiado apaixonado de Júlio a irrita; o trecho a seguir 
mostra bem as oposições entre os pensamentos das 
duas moças.  

CLEMENTINA – Queres que te diga 
uma coisa? O tal Sr. Júlio, com todos os 
seus excessos, já me vai aborrecendo 
sofrivelmente.   
RITINHA – Oh, aborrecem-te os 
excessos?   
CLEMENTINA – Quando está junto de 
mim tem um ar tão sentimental que faz 
dó ou riso.   
RITINHA – É amor.   
CLEMENTINA – Se é obrigado a 
responder-me, é titubiando e trêmulo; 
atrapalha-se, não sabe o que diz e 
também nunca acaba de dizer.   
RITINHA – É amor.   
CLEMENTINA – E se eu falo com algum 
moço? Isso então!... Fica logo muito 
aflito, a mexer-se na cadeira, com o 
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nariz muito comprido e com os olhos 
cheios de lágrimas. E se eu não lhe faço 
logo e logo a vontade, deixando de 
conversar com o moço, ei-lo que 
levanta-se arrebatadamente, pega no 
chapéu e sai desesperado pela porta 
afora como quem leva a firme tenção 
de nunca mais voltar. Mas qual! Daí a 
dous minutos está ele ao pé de mim.   
RITINHA – Tudo isso é amor.   
CLEMENTINA – É amor! É amor, sei, 
mas aborrece-me tanto amor. 
RITINHA – Vê como são as coisas: Eu 
queixo-me do meu por ser indiferente; 
tu, do teu, por excessivo (PENA, 1968, 
p. 2-3).  

  

Ora! Um rapaz com as qualidades de Júlio, que só 
tem olhos para Clementina, não seria o homem desejado 
por toda moça solteira do século XIX? Por que, então, 
Clementina irrita-se tanto? Esse estranhamento suscita a 
reflexão de que talvez a criação de Martins Pena, nesses 
moldes, seja proposital, visto que o autor encontra aí uma 
maneira de evidenciar que o idealismo romântico não se 
encaixa na sociedade brasileira do século XIX. Por outro 
lado, ao fim da peça, percebe-se como a postura 
desmedidamente romantizada de Júlio é frágil, se não 
falsa, uma vez que ele chantageia o pai de Clementina 
(Vicente) para conseguir casar-se com a moça. Prevalece 
a lei da sobrevivência e não a preocupação com os 
valores morais e Júlio revela-se como anti-herói. Além da 
rejeição do idealismo romântico, perceptível nesse trecho 
da peça, percebe-se que a contradição entre o que a 
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burguesia almejava ser e o que ela realmente era é 
transposta para a estrutura da peça, marcando esses 
dois polos.  

  Também é interessante pensar que, no 
primeiro caso, é a mulher que possui uma visão menos 
romantizada do amor e do casamento, ao passo que o 
homem parece revelar algumas características da 
segunda fase do romantismo no Brasil tais como: 
melancolia, idealismo, sofrimento, angústia. Entretanto, é 
evidente também que Ritinha é a mulher que representa 
o polo romântico, assim como Júlio. Ao compor o 
personagem  Júlio  de  maneira  tão 
 debilmente romantizada, o autor da peça parece rir-se 
dessa postura romântica, tanto que a desconstrói 
posteriormente para o leitor.   

 Em oposição ao casal Clementina e Júlio, 
observa-se a relação entre Ritinha e Luís (primo de 
Clementina); nesse caso, Ritinha é a mais romântica, pois 
idealiza o amor e sonha com o casamento e chega a 
consultar os santos sobre seu futuro conjugal. Luís, por 
sua vez, é o oposto de Júlio, pois namora várias moças e 
defende a ideia de que é preciso aproveitar a vida ao 
máximo, o que o casamento lhe impediria de fazer.   

  
LUÍS – Como diabo entendes tu as 
coisas às avessas? Quando se convida 
para uma soirée, ou outra qualquer 
patuscada, rapazes solteiros, é para 
que eles namorem. Todos sabem que 
sem namoro as mais brilhantes 
reuniões esfriam e poucas horas 
duram. Sem namorar as moças ficam 
amuadas, as velhas dormem e os 
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velhos roncam. Sem namoro, essa 
vivacidade que se nota nos olhares e 
gestos das meninas desaparece e 
morre, falta de alimento. Sem esse 
grande excitativo, o desejo de 
conquistar adormece no coração e leva 
a moleza ao corpo e o aborrecimento à 
alma. Tudo fica triste e sem sabor. Os 
pai e mãe de família cedo retiram-se 
com as filhas, porque não vêem 
possibilidade de pescarem noivos para 
elas onde não há namoro prometido. 
[...] O namoro é a alma da vida, a 
existência necessária de todas as 
reuniões. É o centro ao redor do qual 
giram todas as afeições, intrigas, 
gentes e despesas. Por ele é que a 
menina se enfeita, que os rapazes se 
desafiam, e se endivida o homem 
(PENA, 1968).  
  

 No excerto anterior, verifica-se que, além da 
visão pragmática e da despreocupação com as 
aparências, a malandragem do personagem Luís tem um 
tom de veracidade. Enquanto a sociedade preocupa-se 
com as aparências, Martins Pena coloca na boca de seu 
personagem malandro as verdades sobre a função das 
festas populares, o que também vale para os eventos 
burgueses. Nas palavras de Luís, Martins Pena 
descortina os preceitos da decência defendidos por Júlio; 
ao mencionar “as moças amuadas” por falta de 
namorado, revela o que todos devem saber sobre as 
festas, mas fingem ignorar em nome do recato, o que 
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reafirma a contradição social. Por meio desse 
personagem, o autor se ri da moral e dos costumes.  

Propõe-se, assim, que no polo mais romântico e 
idealizado, estão Ritinha e Júlio, mas esse polo não se 
sustenta durante a peça, pois é desmentido pelas ações 
mesquinhas de Júlio. No outro polo, o mais pragmático e 
que se sustenta até o fim, estão Clementina e Luís, de 
maneira que, é por meio da malandragem de Luís que a 
peça tem o seu desfecho. Ao perceber que o tio (João) 
está prestes a ser desmascarado pela esposa e pelo 
marido da empregada, Luís decide ajudá-lo e resolve o 
impasse sem qualquer tensão. Nesse aspecto, essa peça 
revela a dialética da ordem e da desordem proposta por 
Antonio Candido (1970) e reafirmada por Costa (1989) e 
Arêas (2006), dado que distante das preocupações com 
a moral, os personagens desejam apenas livrar-se dos 
problemas e continuar sua vida cotidiana.   

Candido (1970, p.9) vislumbra uma semelhança 
entre a obra de Martins Pena e Manuel Antonio de 
Almeida, em que percebe a mesma “concepção da vida e 
da composição literária [...] a mesma leveza de mão, o 
mesmo sentido penetrante dos traços típicos, a mesma 
suspensão de juízo moral". Essa tipificação, bem como a 
suspensão do juízo moral são bem marcadas na peça O 
namorador, uma vez que há nessa peça, como nas 
outras, a suspensão da moralidade. Isso pode ser 
verificado no desfecho da peça, visto que tendo sido 
surpreendido em adultério, João Félix se vê encurralado 
pela esposa e pelo marido de Maria, além de estar sendo 
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chantageado por Júlio e Luís; entretanto, Luís usa de sua 
malandragem para ajudar o tio e a festa continua.  

No excerto a seguir, observa-se a facilidade com 
que Luís resolve os impasses e ainda adverte o tio sobre 
suas escapadelas; não há culpa, revelação da verdade ou 
censura pela traição; até mesmo Manuel, sabendo-se 
traído pela esposa e o patrão, deseja apenas receber o 
dinheiro que este lhe deve.  O excerto também revela um 
aspecto característico da sociedade do século XIX, isto é, 
a exploração de imigrantes pelos donos de terras e a 
servidão por dívida. Manuel era obrigado a trabalhar para 
o patrão para pagar uma dívida que nunca tinha fim, e 
embora este dado histórico esteja sob uma chave cômica 
não deixa de mostrar as injustiças e abuso de poder do 
Brasil pós-independência.  

  
LUÍS – Basta! Deixem-no! Levante-se, 
tio; aqui está a minha mão. (João 
levanta-se.) Tranqüilize-se. (À parte, 
para João:) Faça o que lhe eu mandar, 
que o salvarei.   
LUÍS – (Para João:) Pague ao Sr. 
Manuel o que lhe deve. (João mete a 
mão na algibeira do colete, tira um 
maço de bilhetes e entrega a Manuel.)   
MANUEL – É pouco. (João dá-lhe mais 
dinheiro.) Agora sim, vou comprar uma 
carroça!   
LUÍS – Agora dê um abraço na tia. 
(João vai abraçar a Clara.)   
LUÍS – Anda, e diga à tia que estava lá 
fora no portão, ajustando com o 
italiano das fazendas dois vestidos de 
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crepe bordado dos quais lhe queria 
fazer mimo.   
CLARA – Dous vestidos?   
LUÍS – E riquíssimos!   
CLARA – Ai, vidinha, e eu estava 
desconfiando de ti! (Abraça-o)   
LUÍS, tomando a João à parte – Não se 
meta noutra. Deixe o namoro para os 
moços solteiros (PENA, 1968, p. 16)  

  

  Dessa forma, propõe-se que, na peça O 
namorador, é possível perceber o funcionamento da 
dinâmica da ordem e da desordem, mas também se 
percebe a maneira como a própria estrutura reproduz as 
contradições do período romântico, na medida em que 
posiciona os possíveis casais em polos opostos. Assim, 
seria mais adequado que Clementina e Júlio tivessem a 
mesma visão de mundo como casal, mas seus pontos de 
vista caminham em direções opostas, assim como 
acontece com Luíz e Ritinha, mas esse fato não gera 
nenhum tipo de conflito.  

Essa peça exemplifica as afirmações de Rosseti, 
para quem  

  
Se a produção cômica de Martins Pena 
não tem como plataforma a crítica, mas 
o riso, não é menos verdade que o tom 
de denúncia, somente não mais 
intenso, por que diluído pelo 
histrionismo das peças, questiona o 
idealismo romântico, afirma nosso 
caráter e nossa expressão e descortina 
os aspectos menos abonadores de 
nossa realidade, propondo uma nova 
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maneira de compreender o homem e a 
realidade brasileira (ROSSETTI, 2007, 
p.110-111).  
  

Ressalte-se que, embora muitos autores 
concebam as peças de Martins Pena como retrato fiel da 
sociedade do século XIX, é importante ter o cuidado de 
não as reduzir a um caráter meramente documental, visto 
que na qualidade de obra de arte possui valor estético e 
é diferente de documento histórico. Nesse sentido, este 
trabalho concorda com Rossetti (2007) que afirma que, 
para além da representação histórica, tais peças 
possuem aspectos artísticos que não podem ser 
desconsiderados.   

Inicialmente, tem-se a impressão de que o termo 
namorador se refere ao personagem Luís, entretanto, é o 
pai de Clementina o verdadeiro namorador, tendo em 
vista seu caso coma mulher do empregado. João Félix é 
salvo pela dialética do mundo sem culpa e sem 
repressão; assim, as peças de Martins Pena parecem 
sugerir ao leitor um ajuste da lente da câmera, 
evidenciando que, às vezes, é preciso mudar o foco para 
enxergar mais além. A ambiguidade criada pelos dois 
personagens namoradores não é sem propósito e parece 
ser análoga ao contexto histórico da peça, no qual, 
enquanto a crítica oitocentista insistia em moldar-se aos 
padrões europeus, Martins Pena acenava para a 
possibilidade de olhar para o Brasil que estava diante de 
seus olhos.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
As peças de Martins Pena são ricas em 

composição,  temática,  representação  do 
 contexto histórico, observação e reprodução dos 
costumes, de maneira que a inferiorização de alguma 
dessas comédias, por parte de alguns teóricos é 
questionável.  

Este estudo permitiu compreender um pouco 
melhor a composição estética de Martins Pena, tendo 
como base a dialética da ordem e da desordem e a 
estética do romantismo. Muitos outros aspectos podem 
ainda ser analisados nessa peça, os quais possam 
contribuir para outros estudos relacionados às peças 
menos estudadas de Martins Pena.  

De modo geral, este trabalho tentou apresentar 
uma leitura que encontra nos detalhes os pressupostos 
basilares da estética literária; espera-se que este trabalho 
contribua para a produção de pesquisas que busquem 
entrever além do óbvio, que busquem olhar 
desconfiadamente para o que está posto, para o que 
parece simples e insignificante e talvez o seja, talvez não.     
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VII - AS VICISSITUDES DO PROCESSO 
DE CONSTITUIÇÃO DA POSTURA 
INTERPASSIVA EM “O PAÍS DO 
CARNAVAL” (JORGE AMADO): UMA 
PROPOSTA DE  LEITURA A PARTIR 
DO MATERIALISMO LACANIANO  
 

Rafael Lucas Santos da Silva (UEM)  

  

1. INTRODUÇÃO  
  

Embora tenha publicado a novela intitulada 
Lenita em 1929, em coautoria com Edison Carreiro e Dias 
da Costa, a estreia efetiva (15) de Jorge Amado no cenário 
literário brasileiro aconteceu em 1931, com a publicação 
de O País do Carnaval, quando tinha apenas 19 anos. 
Não obstante a pouca idade, se forja rapidamente como 
romancista com mais cinco publicações no mesmo 
decênio: Cacau (1933), Suor (1934), Jubiabá (1935), Mar 
Morto (1936) e Capitães de Areia (1937).  

  

 
15 A publicação de Lenita, em que foi usado o pseudônimo Y. Karl, 
posteriormente foi renegada e considerada pelo autor como infantil, de 
modo que Jorge Amado nem mesmo a incluiu na sua lista de obras 
completas.  
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Trata-se de um período importante na cultura 
brasileira, dado o florescimento extraordinário não só do 
romance durante os anos 30, bem como das Ciências 
Sociais. Em que pese as obras literárias, surgem, além do 
autor de O País do Carnaval, Rachel de Queiroz 
(19102003), Graciliano Ramos (1892-1953), Cyro dos 
Anjos  
(1906-1994), Carlos Drummond de Andrade 
(19021987), Murilo Mendes (1901-1975), para só citar, 
entre muitos, alguns nomes indiscutíveis.   

A forma literária desses autores está relacionada 
a diferentes processos histórico-sociais que culminaram 
também em 1930, como a crise cafeeira, a Revolução, a 
decadência das Oligarquias, a modernização industrial 
etc., de modo que muitos escritores visaram explorar as 
consequências sociais dessas transformações. Esse foi 
um diferencial conforme propõe Bosi (2006), visto que 
“ao realismo ‘científico’ e ‘impessoal’ do século XIX 
preferiam nossos romancistas de 30 uma visão crítica 
das relações sociais” (BOSI, 2006, p. 389).  

Nosso propósito, no presente estudo, consiste 
em abordar as relações sociais dos personagens do 
romance O País do Carnaval a partir da corrente teórica 
do Materialismo lacaniano, assim como exposta e 
refletida pelo filósofo Slavoj Žižek. Trata-se de uma 
corrente que realiza uma releitura da psicanálise de 
Jacques Lacan (1901-1981), aliando-a ao idealismo 
alemão e ao materialismo histórico-dialético de cunho 
marxista, a fim de explorar a influência da economia 
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psíquica e do inconsciente em esferas individuais e 
sociais (SILVA, 2009).  

No romance em questão, em que temos um 
narrador heterodiegético que não participa como agente 
nos eventos fabulares que narra, os quais representam 
grosso modo o malogro do círculo de amigos de Paulo 
Rigger em buscar a finalidade da vida, bem como a 
interesses mais comezinhos como o de fundar um jornal. 
Nossa hipótese de leitura é que esse malogro acontece 
pela postura interpassiva dos personagens em relação ao 
líder do grupo, Pedro Ticiano. As reflexões de Slavoj 
Žižek a respeito da interpassividade desenrolam-se em 
diversos artigos e livros publicados pelo autor, com 
profusão de exemplos e analogias a partir dos quais 
explora-se teorias sobre a subjetividade, o fundamento 
da personalidade e o inconsciente freudiano. Sendo 
assim, no que segue, primeiramente, será traçado um 
breve panorama de como o conceito de interpassividade 
é apropriado de Lacan e retrabalhado por Žižek, para em 
seguida verificar como ocorre a sua materialização na 
diegese do romance O País do Carnaval.    

    

2. CONCEDENDO AO OUTRO O ASPECTO PASSIVO 
DE MINHA EXPERIÊNCIA: ŽIŽEK, MATERIALISMO 
LACANIANO E A INTERPASSIVIDADE.  
  

Dentre os intelectuais que se consolidaram a 
partir da década de 1990, Slavoj Žižek possui livros no 
topo da lista das obras de Ciências Humanas mais 
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vendidas e ainda atrai um grande público em suas 
conferências. Trata-se de um autor fundamental para 
compreender os rumos da teoria crítica surgida após o 
colapso da União Soviética.  

Žižek nasceu em 1949, na cidade de Liubliana, 
capital da Eslovênia. Tornou-se internacionalmente 
reconhecido com a publicação do livro Eles não sabem o 
que fazem: o sublime objeto da ideologia, em 1989, 
tendo até o momento mais de 50 livros publicados, os 
quais possuem a psicanálise lacaniana como um dos 
suportes conceituais básicos para a sua argumentação. 
Silva (2009) pontua que mesmo aderindo e aceitando 
contribuições e pressupostos do autor de O Capital, Žižek 
faz a “ressalva de que a economia e a luta de classes 
apenas não são suficientes para dar conta de tudo o que 
acontece” (SILVA, 2009, p. 211). Dessa maneira, 
estamos diante de reflexões prolíficas, que fazem do 
Materialismo lacaniano uma corrente complexa e 
fecunda, dado que “Žižek levou o tema para além da 
filosofia política e aplicou os conceitos em campos como 
o dos Estudos  
Culturais, [...]” (SILVA, 2009, p. 2012).  

Para Žižek (2011), não há dúvidas de que “a 
teoria de Lacan pode ser usada para lançar uma nova luz 
sobre numerosos fenômenos político-ideológicos, 
trazendo para o primeiro plano a economia libidinal 
oculta que os sustenta” (ŽIŽEK, 2011, p. 115), por isso 
realiza uma surpreendente releitura dos conceitos do 
psicanalista francês. É desse esforço que surge, pois, as 
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reflexões do filósofo esloveno sobre a interpassividade, 
apropriando-se de um comentário de Lacan sobre o 
papel do coro na tragédia grega, que consta no Livro 7 
de seu Seminário, intitulado A ética da psicanálise. Em 
maio de 1960, Lacan (2008), ao tratar da peça teatral 
Antígona, propõe a seguinte reflexão aos seus alunos:  

  

[...] na tragédia, há o Coro. O Coro, o 
que é? [...] O Coro são pessoas que se emocionam. 
Portanto, observem-no duas vezes antes de dizerem que 
são as emoções de vocês que estão em jogo [...]. Quando 
vocês vão ao teatro à noite, vocês pensam em seus 
pequenos afazeres, na caneta que perderam durante o dia, 
no cheque que terão que assinar no dia seguinte — 
portanto, não confiemos tanto em vocês. Toma-se conta da 
emoção de vocês numa saudável disposição da cena. O 
Coro se encarrega disso. [...] Vocês estão, portanto, libertos 
de toda a preocupação — mesmo que não sintam nada, o 
Coro terá sentido por vocês [...] (LACAN, 2008, p. 299).   

O que está sendo proposto é, então, que o Coro 
teatral descola a subjetividade tomando conta das 
emoções do público. A partir desse exemplo, Žižek 
postula que nossos sentimentos supostamente mais 
íntimos podem ser transferidos ou delegados a outros. 
Esse fenômeno será tratado pela primeira vez de modo 
mais exemplificado por Žižek em 1997, no livro The 
Plague of Fantasies (o qual será citado por nós em sua 
versão traduzida ao Espanhol — El Acoso de las  
Fantasías, 2011). Assim, o filósofo esloveno explicara 
que “no caso da interpassividade sou passivo através do 
outro, isto é, entrego ao outro o aspecto passivo (do 
gozo), enquanto permaneço ativo” (ŽIŽEK, 2011, p. 131, 
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grifos do autor, tradução nossa). Dois exemplos 
interessantes são utilizados: o fato de indivíduos 
gravarem no videocassete os filmes preferidos em vez de 
assisti-los e as risadas enlatadas das séries televisivas, 
em ambos os casos temos um processo de substituição 
emocional que simboliza o fenômeno da 
interpassividade, posto que o gozo está delegado. Desse 
modo, a suposição de Lacan supracitada é tornada por 
Žižek plausível e justificada a partir de dois exemplos de 
nossa própria cultura contemporânea.   

Ainda segundo a argumentação de Žižek (2011) 
em The Plague of Fantasies, o fenômeno da 
interpassividade priva o sujeito de sua própria 
identidade, proporcionando assim um sintoma de 
alienação. Zafalon e Silva (2017) ao se debruçarem sobre 
esse aspecto, esclarecem que “a imagem do Outro é uma 
forma de policiamento às nossas consciências, fazendo-
nos agir de acordo com as previsões que já foram 
determinadas” (ZAFALON e SILVA, 2017, p. 111). 
Tornamo-nos marionetes porque delegamos nossas 
crenças ao grande Outro, o que faz o conceito de 
interpassividade relacionar-se a outras duas noções 
lacanianas, cuja ligação é aprofundada por Žižek no livro 
How to red Lacan de 2006 (o qual será citado por nós em 
sua versão traduzida ao Português brasileiro — Como ler 
Lacan, 2010).  

Ao considerar que há um deslocamento 
estrutural no conteúdo das crenças, de modo que “o 
Outro pode acreditar e saber por mim”, Žižek (2010) 
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explica que “para designar esse deslocamento do 
conhecimento do sujeito para outrem, Lacan cunhou a 
noção do sujeito suposto saber” (ŽIŽEK, 2010, p. 38). 
Embora seja deslocada, a crença continua sendo real, 
pois ela difere do conhecimento, que só pode ser 
experiências em primeira pessoa. A esse respeito Dunker 
(2004) expõe que “crenças funcionam como garantias, 
submetem o crente a esquemas de ação e pensamentos 
irrefletidos” (DUNKER, 2004, p. 47). Sendo assim, a 
noção de sujeito suposto saber refere-se à sensação do 
indivíduo de nada saber e supor que o Outro, como 
autoridade simbólica, tem a chave, conhece o segredo, 
para entender o enigma da vida. Bujunda (2009) por sua 
vez considera que é esta a função típica da política, 
quando o líder é percebido como o único que conhece o 
caminho, e também das notícias políticas nas mídias 
televisivas que nos faz delegar aos especialistas a função 
de saber para nós. Acreditamos que é exatamente por 
essa perspectiva que os quatros amigos afirmaram ser 
“Pedro Ticiano o homem de espírito mais forte que já 
viram” (AMADO, 1997, p. 140), considerando-o como o 
mestre do grupo.  

No entanto, Žižek (2010) afirmará que “a figura 
do sujeito suposto saber é um fenômeno secundário, 
uma exceção, algo que emerge contra o pano de fundo 
mais fundamental do sujeito suposto crer, que é o traço 
constitutivo da ordem simbólica” (ŽIŽEK, 2010, p. 40). A 
partir desse conceito é que realmente se compreenderia 
como o sujeito delega suas opiniões, juízos e valores, 
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atribuindo-os sempre a outrem, e que ninguém quer ser 
identificado como o “possuidor” original, porquanto  

  

[...] isto nos leva à característica 
seguinte da ordem simbólica: seu caráter não psicológico. 
Quando eu acredito através de outrem, ou tenho minhas 
crenças externalizadas no ritual que sigo mecanicamente 
[...] estou realizando uma tarefa que diz respeito a meus 
sentimentos e crenças íntimos sem realmente mobilizar 
esses estados íntimos (ŽIŽEK, 2010, p. 43).   

Deparamo-nos, assim, com implicações 
pertinentes em relação à constituição da identidade 
simbólica do sujeito. Depreende-se, por conseguinte, que 
as crenças são externalizadas devido ao fato da 
interpelação ideológica das instituições sociais, que faz 
que o indivíduo seja interpassivo frente as diferentes 
formas discursivas que se apresentam ao nível simbólico. 
O grande Outro pode ser considerado semelhante a uma 
causa ideológica e, dessa forma, o compreendemos como  
“a substância dos indivíduos que se reconhecem nele, o 
fundamento de toda a sua existência” (ŽIŽEK, 2010, p. 
18). Visto que o grande Outro é o conjunto de 
significantes que marcam o sujeito em sua história de 
vida e desejos, “a identidade simbólica do sujeito é 
sempre historicamente determinada, dependente de um 
contexto ideológico específico” (ŽIŽEK, 2010, p. 47).  

  

3. ENTRE BLAGUES, ILUSÕES E INTERPASSIVIDADE: 
O DESLOCAMENTO DA SUBJETIVIDADE A PARTIR DA  
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INTERPELAÇÃO IDEOLÓGICA DE PEDRO TICIANO  
  

Jorge Amado, nascido em 1912 em Itabuna, 
trabalhou artisticamente ao longo de seis décadas de 
percurso ininterruptos de produção literária, sendo 
considerado o escritor brasileiro de maior repercussão 
popular. Há certo consenso de sua produção romanesca 
ser dividida em duas fases: a primeira começa em 1931, 
com a publicação de O País do Carnaval e segue até 
1954, com a publicação de Subterrâneos da liberdade e 
a segunda fase principia quatro anos depois, ao ser 
publicado Gabriela, Cravo e Canela.  

De acordo com Duarte (1996), os dez romances 
da primeira fase estão “diretamente vinculados ao 
debate político-ideológico dos anos 30 e 40” a fim de 
efetivar um projeto derivado do “clima de excitação 
revolucionária existente em diversos países, a partir do 
ascenso comunista em 1917” (DUARTE, 1996, p. 16-
17). Especificamente os três primeiros romances, 
receberam reações mais díspares, sendo duramente 
alvejados como imaturos e de composições simplistas 
pelos críticos literários Antonio Candido (1918-2017) e 
Álvaro Lins (1912-1970) enquanto outros críticos, por 
sua vez, destacavam o brilhantismo do jovem escritor 
(DUARTE, 1996).  

Com O País do Carnaval Jorge Amado principiou 
o seu projeto político-literário, abarcando as agitações e 
inquietações da atmosfera política na transição das 
décadas 1920 e 1930:  
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Se os anos 20 foram o instante da 
descoberta dos elementos recalcados 
no processo de colonização, de 
pesquisa de nossa identidade cultural 
e do caráter nacional brasileiro, enfim, 
a década seguinte irá aprofundar estas 
questões, no sentido de aliar à 
redescoberta a transformação da 
realidade. E a natureza desta 
transformação vai ser motivo de um 
outro questionamento: se os anos 20 
perguntávamos “o que somos?”, 
depois de 30 impõe-se indagar “para 
onde vamos?”. O País do Carnaval 
exprime a transição entre as duas 
décadas, entre a República Velha 
agonizante e o novo governo  

(DUARTE, 1996, p. 41, grifos do autor).  
  

Assim, conforme argumenta o autor, o fato de a 
década de 30 ser fortemente marcada pela indagação  
“para onde vamos” faz que esse primeiro romance de 
Jorge Amado, diferentemente dos outros da própria 
primeira fase, siga um modelo de debate em vez de uma 
proposta de combate. Isso pode ser compreendido na 
nota de explicação que prefacia o romance, e na qual é 
exposto pelo autor que o livro representa toda uma 
geração insatisfeita que procura a sua felicidade:   

  

Este livro é como o Brasil de hoje. Sem 
um princípio filosófico, sem se bater 
por um partido. Nem comunista, nem 
fascista. Nem materialista, nem 
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espiritualista. [...] Este romance relata 
apenas a vida de homens que 
seguiram os mais diversos caminhos 
em busca do sentido da existência 
(AMADO, 1931 apud BUENO, 2001, 
p.  
34).  

  

É nessa perspectiva, portanto, que o romance em 
questão representa desespero e impotência de 
personagens que estão em dúvida quanto às 
expectativas sociais, os requisitos comportamentais 
impostos pela sociedade e suas condutas individuais. O 
fio discursivo do romance enlaça quatro personagens 
que estão em busca do sentido e finalidade da vida, de 
poder adotar posições ideológicas e concepções de 
mundo que possam propiciar a felicidade.   

O protagonista dessa diegese narrada é o jovem 
Paulo Rigger, que é apresentado como um brasileiro 
estrangeirado já que havia residido por sete anos em  
Paris para se tornar bacharel em Direito. Esse jovem 
blasé, porque “contaminado de toda a literatura de antes 
da guerra um gastador de espírito” (AMADO, 1977, p. 
15), possui apenas 26 anos de idade, quando retorna 
para o Brasil, onde passa um rápido período em que está 
diretamente relacionado aos eventos fabulares da 
diegese, o quais podem, de modo ultraesquemático, ser 
expostos assim: Paulo Rigger, filho de um rico plantador 
de cacau no sul da Bahia, retorna para o Brasil após sete 
anos de ausência, onde sente-se um desterrado, 
permanece curto período no Rio de Janeiro, depois na 
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fazenda de sua família e, por fim, fixa-se em Salvador 
porque faz amizade com um pequeno grupo de amigos, 
José Lopez, Ricardo Braz e Jerônimo Soares, rapazes que 
se encontram pelos bares da cidade em torno de Pedro 
Ticiano, ex-jornalista de sessenta e quatro anos, que 
exercicia grande fascínio nestes jovens. O conflito 
dramático desenvolve-se a partir dos debates acerca da 
finalidade da vida, nos quais José Lopez defende a 
filosofia, em seguida a religião e, por fim, torna-se 
comunista, Ricardo Braz acredita que a felicidade está no 
amor e por isso se casa, Jerônimo Soares é o mais 
nitidamente influenciado por Ticiano, acatando seus 
discursos, mas os repele para ser feliz ao lado de uma 
exprostituta e devoto do catolicismo, enquanto Paulo 
Rigger tenta pôr em prática cada opinião e sugestão dos 
seus amigos, apaixona-se por Maria de Lurdes mas não 
se casa por ela não ser mais virgem, tenta dedicar-se ao 
jornalismo, contudo, após a paulatina desintegração do 
grupo, conclui que não obteve nenhuma benesse com o 
seu retorno ao Brasil e, assim,  

  

[...] resolveu voltar para a Europa. 
Quando aportara ao Brasil, elegante, 
cético, demolidor, carregado de 
sonhos, pensara em realizar grandes 
coisas. Seria escritor conhecido, 
político eminente. Fracassara... Estava 
apenas insatisfeito, infeliz, depois de 
ter sofrido uma tragédia amorosa e 
haver tentado suicidar-se. Voltaria a 
Paris, para esquecer. Quem sabe não 
ficaria novamente calmo? Vivia num 



 

~ 174 ~  
  

nervosismo intenso, ultimamente. 
Tratar-se-ia na Europa. Talvez a 
filosofia... [...] Apenas a dúvida de tudo, 
a insatisfação de sempre, a de querer 
um bem desconhecido... (AMADO,  
1977, p. 184).  

  

A problematização desses fracassos reside, pois, 
o nosso propósito. Eagleton (2008) assinala um 
paradoxo na busca pela finalidade da vida: na 
modernidade, há tanto o excesso de significado quanto a 
ausência dele. Nesse mesmo sentido, embora quase 
todos os personagens fracassem, há diversas 
perspectivas de ser realizar plenamente como sujeito: o 
dinheiro e a posição social, o amor e a esposa ideal, a 
filosofia e a religião, ideologias partidárias, o ceticismo 
etc. Ainda segundo o autor, é exatamente por um 
excesso, derivado do fato da modernidade ser uma época 
em que foram formuladas questões políticas e morais 
fundamentais, é que qualquer solução para o problema 
do sentido da vida inevitavelmente parecerá duvidosa em 
vista das infinitas alternativas sedutoras à nossa 
disposição.  

O fato de Paulo Rigger ter vivido em uma grande 
metrópole como Paris, permitiu que ele experimentasse 
diversas alternativas de significado para a vida, 
percorrendo “dos mais aristocráticos salões aos mais 
sórdidos cabarés, numa volúpia de escalpelar as almas 
[...] Já descrera da felicidade [...] sentia que era um 
insatisfeito [...]. E dedicava toda a sua vida à procura do 
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Fim” (AMADO, 1977, p 16-17). Eagleton (2008) 
argumentará que o sentido da vida é a própria 
possibilidade de vivê-la, não é uma verdade esotérica, 
mas certo modo de vida, sendo que, dessa maneira, “para 
a maioria daqueles que perseguem apaixonadamente o 
sentido da vida, o que conta acima de tudo é a pressa da 
caça” (EAGLETON, 2008, p. 67, tradução nossa).  

Justamente nessa caça, como busca frenética 
pelo sentido e finalidade da vida, é que se compõe a 
diegese do romance O País do Carnaval. Tanto Paulo 
Rigger como seus amigos estão nessa busca frenética, o 
que permite o laço de amizade e feição do grupo, de 
modo que “aquela amizade chegara a ser uma grande 
consolação para as suas vidas. Sentiam-se amparados 
uns pelos outros. Ajudavam-se e juntos procuravam a 
finalidade de suas existências” (AMADO, 1977, p. 36). A 
união dos quatro amigos era cimentada por Pedro  
Ticiano, exjornalista odiado pelos círculos intelectuais; 
era ele que deixava esses jovens, tímidos, corajosos para 
argumentarem seus pontos de vista. O curioso é que 
Pedro Ticiano vivia à margem, seu trabalho era destituído 
de qualquer valor e muitas vezes ele ridicularizava as 
ideias dos quatro jovens, envolvendo-os em um “círculo 
de ferro de blagues” (AMADO, 1977, p. 149). 
Acreditamos que aqui temos um caso de identificação 
simbólica, que segundo Žižek (1992) é a instância 
através da qual nós nos observamos e nos julgamos.  

Conforme o autor de Eles não sabem o que 
fazem, a identificação simbólica está relacionada a um 
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dos modos como Freud concebia como o sujeito é 
impelido a agir, que é a noção de ideal do eu [Ich-Ideal], 
o qual consiste “na agência cujo olhar eu tento 
impressionar com minha imagem do eu, o grande Outro 
que me vigia e me impele a dar o melhor de mim, o ideal 
que tento seguir e realizar” (ŽIŽEK, 2010, p. 100). Assim, 
a rigor, Pedro Ticiano é o ponto de identificação simbólica 
dos quatro jovens, a partir do qual eles se integram num 
dado campo sócio-simbólico, como depreendemos desse 
certo diálogo entre Paulo Rigger e Pedro Ticiano:  

  

[...] Aqueles dois homens conversavam 
muito. Pedro Ticiano, blagueur, ria da 
insatisfação de Paulo Rigger: — Por 
que você não chega à religião, rapaz?  
— Sei lá! Talvez chegue mesmo... — 
Ora, Rigger, deixe disso. Procure viver 
para a dúvida. Viver para o sofrimento. 
Para a própria insatisfação.  
Em vez de combater a dúvida, adorá-
la.  
Eu duvido de tudo.  
— Até da dúvida?  
— Principalmente da dúvida...  
— Eu sei, Ticiano, que você achou a 
solução. Por que você a guarda tão 
avaramente? Por que não nô-la 
ensina?  

  

O término do diálogo indica que Pedro Ticiano é 
considerado como dotado do significante-mestre (no 
caso o sentido da vida), por isso a partir dele se 
materializa na forma romanesca a identificação simbólica 
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exatamente como a identificação “com o outro 
precisamente no ponto em que ele é inimitável, no ponto 
que escapa à semelhança” (ŽIŽEK, 1992, p. 108). Pedro 
Ticiano possuiria a solução da vida, que os quatro jovens 
querem que ele conte qual é, representando que “a 
característica, o traço no outro mediante o qual nos 
identificamos com o outro, geralmente é oculto” (ŽIŽEK, 
1992, p. 104). Diante disso, estabelecemos a nossa 
hipótese de que Pedro Ticiano exerce a função de sujeito 
suposto saber, que propicia aos quatro amigos a 
sensação de nada saberem sobre a vida e que ele, 
tornado autoridade simbólica, tem a chave, conhece o 
segredo e a solução, para entender o enigma da vida. Se, 
como afirma Žižek (2010), o ideal do eu é a rede de 
normas simbólicas e ideais que o sujeito internaliza no 
curso de sua educação, ocorre, por conseguinte, uma 
interpelação ideológica que faz os jovens José Lopez, 
Jerônimo Soares, Ricardo Braz e Paulo Rigger 
deslocarem suas subjetividades ao Pedro Ticiano, 
representação do grande Outro, para quem eles devem 
desempenhar o papel de caçadores do sentido da vida; 
no entanto, essa caça seria o que Žižek conceitua como 
pseudoatividade, cuja acepção é sintetizada por Zafalon 
e Silva (2017) como impulso de “participar e ser ativo [...] 
em atividades e debates sem sentido, em favor de uma 
aparente liberdade de expressão crítica, que, sabe-se, os 
manterá longe da real situação a qual deveriam 
compreender e mudar” (ZAFALON e SILVA, 2017, p. 
111).  
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Há no romance outro diálogo, entre Paulo Rigger 
e José Lopez, que o consideramos exemplar:  

  

[...] — você se lembra de Pedro Ticiano, 
José Lopes? Ele dizia que a gente vive 
por viver. Que só consegue uma calma, 
ainda que relativa, deixando de 
desejar. Ficando indiferente... Nada 
querer. Super-Buda. Ele chegou a esta 
perfeição. Nós, homens do nosso 
século, não idolatramos como ele a 
dúvida. [...] Todos nós tentamos 
encontrar o sentido da existência. O 
fim para que vivemos. A Felicidade, se 
você quer assim. Você dizia que ela 
estava na verdade filosófica. Ricardo 
Brás contestava: que só o amor- 
sentimento podia nos mostrar a rota do 
porto. [...] Fracassamos. — É...  
— Nós fracassamos [...]  

  
Acreditamos que a busca em encontrar uma 

finalidade para a vida, de não se contentarem com suas 
experiências, mostrando-se fadada ao fracasso, porque 
suas posturas eram interpassivas, suas buscas eram 
ativas através de Pedro Ticiano, de modo que na ânsia de 
encontrarem seus próprios caminhos, colocavam-se 
ainda mais passivos frente às normas simbólicas. “O 
sujeito interpassivo é o modelo de ser participativo, mas 
que não faz diferença alguma, ele é encaminhado a 
possíveis decisões que são propostas pela ideologia 
dominante”, esclarecem Zafalon e Silva (2017, p. 116).  
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Ao chegarmos a esse ponto de nossa análise, por 
uma questão de delimitação do espaço para reflexão, já 
convém refletirmos em que medida será possível 
compreender como esse aspecto formal da diegese é 
uma internalização de um contexto social. A pergunta 
básica, portanto, a ser respondida seria a seguinte: como 
as posturas interpassivas, compreendidas sobretudo 
como o impulso alienante frenético em ser ativo para 
assegurar que nada mudará realmente, estão 
relacionadas com a transição das décadas de 1920 e 
1930, que foi definidora de uma nova conjuntura 
sociopolítica que, segundo Boris (1995), representou 
“não uma ruptura com o passado, mas uma mudança de 
rumos, mantendo-se muitas continuidades” (BORIS, 
1995, 389). O delineamento de diretrizes para uma 
possível resposta será, pois, como teceremos nossas 
últimas observações.  
  
4. INTERPASSIVIDADE, PSEUDO-ATIVIDADE E 
PATRIMONIALISMO?: OBSERVAÇÕES FINAIS.  
  

Esperamos ter deixado claro no presente estudo 
como se constitui as posturas interpassivas dos quatro 
personagens no decorrer da diesese, a partir da 
interpelação ideológica de Pedro Ticiano. Evidentemente, 
nossa investigação não é exaustiva. Mesmo assim, 
acreditamos que à luz da corrente teórica do 
Materialismo lacaniano foi possível uma compreensão 
que enriquece a organização estética do romance O País 
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do Carnaval, apontado como se materializa na diegese os 
conceitos de sujeito suposto saber, o grande Outro e 
sobretudo a interpassividade, na medida em que os 
personagens Jose Lopes, Ricardo Braz, Jerônimo Soares 
e Paulo Rigger deslocam suas subjetividades para a 
figura de autoridade simbólica que é o ex-jornalista 
Pedro Ticiano, que os interpela ideologicamente como 
representante do grande Outro.  

Esses apontamentos permitem aludir a um dos 
tópicos da pesquisa de mestrado, atualmente em 
desenvolvimento, que é a interpretação de Raymundo 
Faoro (1925-2003) a respeito do patrimonialismo, de 
modo que a nossa adesão crítica ao Materialismo 
lacaniano permite-nos reconhecer de maneira mais 
profícua o assentamento da forma literária em uma base 
histórica. Em relação específica ao patrimonialismo, 
temos uma reflexão bastante pertinente, pois permite 
problematizar a construção da subjetividade do cidadão 
brasileiro e suas relações com o projeto democrático.   

Faoro (1984) considera que sobreviveu um 
estrutura político-social durante a trajetória brasileira de 
Dom João I a Getúlio Vargas, a qual consiste em um 
grupo minoritário que governa em nome próprio, que 
muda e se renova em vista somente de suas benesses; 
assim, o autor advoga que as características estamentais 
e patrimonialista se reforça sobremaneira na transição 
das décadas de 1920 e 1930. Para Faoro (1984), 
teríamos uma sociedade civil fraca, cativa do Estado e 
desprezada por ele. Em um importante ensaio de 
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Florestan Fernandes (2008), intitulado Existe uma crise 
da Democracia no Brasil?, no qual não se pretende 
nenhuma relação com Faoro, é feita mesmo assim uma 
corroboração, quando é considerado que “as medidas 
que foram tomadas, mesmo nos períodos de maior 
ebulição política e administrativa, que se sucederam à 
Revolução de 1930, não eram de molde a promover as 
inovações que se faziam socialmente necessárias. O 
Estado ficou divorciado da nação” (FERNANDES, 2008, 
p. 102). A classe dominante quer industrializar o país, 
propiciar transformações extraordinárias no 
desenvolvimento do setor econômico, sem todavia nunca 
representar as classes menos favorecidas socialmente, 
sempre com desprezo em geral pela sociedade civil, — e 
tudo isso não seria possível de ser compreendido pela 
postura interpassiva e pseudo-ativa, explorando a 
economia libidinal oculta que sustenta esse persistente 
fenômeno sociopolítico? Por isso, consideramos o 
romance O País do Carnaval, de Jorge Amado, uma 
importante obra literária, por nos permitir visualizar o 
momento histórico concreto da infra e superestrutura da 
sociedade brasileira.  
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 VIII - A CONSTITUIÇÃO DAS 
PERSONAGENS EM AS AVENTURAS 
DE UM BARNABÉ16  

Maricélia Nunes dos Santos  

  

  

1. INTRODUÇÃO  
  

 Dirigida por Moacyr Góes e com roteiro e 
adaptação para televisão de Marcílio de Moraes, As 
aventuras de Barnabé (2001) consiste em uma produção 
fílmica livremente inspirada na peça “Quase ministro” 
(2003), de Machado de Assis. Diferentemente da peça 
machadiana, desconhecida do grande público – a 
despeito da representatividade de seu autor –, a obra As 
aventuras de um Barnabé chegou ao público em geral ao 
ser exibida pela Rede Globo, além de contar com a 
distribuição da Som Livre. Entre os atores que a 
encenaram, encontram-se nomes conhecidos: Bruno 
Garcia, André Valli, Maria Luísa Mendonça, Oswaldo 
Loureiro, Antônio Grassi, Ingrid Guimarães, Maurício  
Gonçalves, Mário Borges, Orã Figueiredo, Vladmir 
Brichta, Carla Regina.  

 
16 Este texto foi publicado na íntegra no volume 3, número 2, da Revista 
Memorare (2016).  
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O texto que ora se apresenta tomará como foco 
de atenção a constituição das personagens que 
assumem vida nos atores acima elencados e possibilitam 
o desenvolvimento da trama na referida peça. Nesse 
intuito, faremos contrapontos com a peça machadiana, 
buscando estabelecer relações entre literatura, teatro e 
cinema no que se refere à construção da personagem e a 
sua representatividade na materialização da obra. Para 
tanto, nos valeremos de estudos de Beth Brait (2006), 
Flávio de Campos (2007), Antonio Candido (1995; 
1970), Décio de Almeida Prado (1995) e Paulo Emilio 
Sales Gomes (1995), entre outros pesquisadores que 
tecem considerações imprescindíveis para a análise da 
personagem e de sua representatividade na construção 
narrativa.  

  

2. FOCO NAS PERSONAGENS  
  

Inicialmente, parece importante destacar que, 
assim como a peça machadiana, a obra em estudo possui 
uma versão escrita, mas a relação com o público mais 
amplo se dá justamente na sua forma “encenada”. Em 
outros termos, tanto “Quase ministro” como As 
aventuras de um Barnabé se materializam de duas 
formas diferentes: no primeiro caso, tem-se a peça tal 
qual foi escrita por Machado de Assis e a forma como foi 
encenada em um sarau literário e artístico que teria 
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acontecido aos 22 de novembro de 1862 (ASSIS, 2003); 
no outro, dispõe-se de um roteiro, conforme já dito, 
elaborado por Marcílio de Moraes, e a produção fílmica 
distribuída pela Som Livre. É justo afirmar que em ambos 
os casos se trata de diferentes obras, já que produzem 
distintas leituras e visam a públicos igualmente distintos. 
Explicamo-lo: a forma escrita tem como público direto os 
atores e demais agentes envolvidos na produção da 
segunda ; esta por sua vez será divulgada a um público 
mais amplo, e o será não só a partir da escrita primeira, 
mas também da leitura que o seu público fez dela e da 
“escrita” a que tal leitura inevitavelmente conduz.  

Nesse sentido, julgamos relevante dizer que a 
leitura das personagens que pretendemos desenvolver 
nestas páginas está marcada pela forma como estas são 
caracterizadas no roteiro, em texto dirigido 
exclusivamente àqueles que produzem a versão fílmica. 
Ora, pois, roteiro e produção fílmica são dois textos, com 
dois públicos distintos, mas que aqui não serão lidos 
separadamente, haja vista a influência que um produz no 
outro e a forma como o segundo pode ser entendido 
como a interação entre o primeiro e seu público, agente 
daquele. Vejamos, então, como são descritas as 
personagens logo ao início do roteiro:  
  

1 - EMERÁRIO - (30-40 anos) 
Funcionário público de carreira: 
Assessor técnico da repartição. 
Inteligente, gozador e paquerador. É 
apaixonado pela colega Marilene.   
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2 - MARILENE - (30 anos) 
Funcionária pública de carreira recém 
contratada: Assessora técnica. Mulher 
bonita e sensual, embora ingênua. Está 
em processo de separação conjugal.   
3 - SILVEIRA - (35 anos) Chefe 
de Gabinete da repartição. Tipo 
pretensioso, enfatuado. Nomeado por 
influência. Odeia Emerário .   
4 - VALDIR - (30 anos) Contínuo 
da repartição. Preto. Diverte-se e 
ajuda, disfarçadamente, nas 
sacanagens de Assessor.   
5 - Dr. MARTINS - (55 anos) 
Diretor da repartição. Homem sério. 
Típico executivo, burocrata de serviço 
público, sempre em busca de um cargo 
de chefia.   
6 - ZÉZINHO - (25 anos) 
Motorista do Diretor.   
7 - PACHECO - (30 anos) Ex-
marido de Marilene - lobista.   
8 - LUISA PEREIRA - (40 anos) 
Uma espécie de relações públicas. 
Perua, bonitona.   
9 - BASTOS - (30 anos) 
Jornalista político.   
10 - D. CLOTILDE - (50 anos) 
Secretária da repartição, quer se 
passar por jovem.   
11 - FUNCIONÁRIA - (40 anos) 
Mulher bonita e vistosa, mas de um 
tipo austero.   
12 - ACOMPANHANTE - (40 
anos) Homem simples do interior. Será 
o acompanhante do Narrador. Seria 
um empregado ou amigo dele. Não 
tem falas, só reações (MORAES, S/D, 
p. 1).  
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A julgar pela quantidade de adjetivos que a 

descrição acima transcrita apresenta, já se pode afirmar 
que a caracterização das personagens está sintetizada 
em grande medida nesta parte inicial do roteiro. Além 
disso, o fato de que estas sejam as primeiras informações 
a que se tem acesso já evidencia o papel ocupado pela 
personagem no caso do cinema, muito semelhante, 
inclusive, àquele ocupado no teatro. Queremos dizer que, 
conforme aponta Gomes (1995), no cinema, quase tanto 
como no teatro, a personagem é elemento primordial.  

Gomes também faz uma observação relevante 
acerca da relação entre a personagem tal como a 
encontramos no roteiro e aquela que se materializa na 
tela:  
  

As indicações a respeito de 
personagens, que se encontram 
anotadas no papel ou na cabeça de um 
argumentista-roteirista-diretor, 
constituem apenas uma fase 
preliminar de trabalho. A personagem 
de ficção cinematográfica, por mais 
fortes que sejam suas raízes na 
realidade ou em ficções pré-existentes, 
só vive quando encarnada numa 
pessoa, num ator (GOMES, 1995, p. 
88).   

  

Desse modo, dizer que o cinema se vincula ao 
teatro e ao romance, tal como o faz Gomes (1995) em 
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outra passagem, significa entender as aproximações que 
mantém com tais linguagens, sem, contudo, negar-lhe a 
própria individualidade, aquilo que o diferencia. E um 
desses aspectos é, conforme expressa Gomes, a forma 
como o projeto inicial de personagem, traçado no roteiro 
e/ou marcado pela intertextualidade com o universo 
literário, se transforma no momento em que o ator trata 
de dar vida àquilo que era esboço. Nesse sentido, então, 
a descrição inicial do roteiro fornece uma ideia das 
personagens que encontraremos na trama, mas não é 
capaz de apresentá-las em sua totalidade, já que nesse 
momento ainda não estão materializadas. É por essa 
razão que para Campos (2007) a apresentação das 
personagens é um perfil sucinto destas.  

Para que se tenha mais claro o contexto em que 
tais personagens atuam, transcrevemos abaixo a sinopse 
que nos é oferecida pelo roteiro da obra:  
  

No caminho para casa, funcionário de 
carreira conta como perdeu as 
mordomias de Brasília e foi parar num 
lugar miserável do interior. Tudo 
começou com a notícia da queda do 
Ministro. A insegurança tomou conta 
do gabinete da repartição.  
Provavelmente o Diretor seria trocado 
e de um modo ou de outro todos 
ficariam com seus cargos ameaçados.  
Em meio às informações 
desencontradas sobre quem será o 
próximo Ministro, nosso herói, 
Eremário, assessor especial, resolve 
lançar o boato de que o próprio Diretor, 
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Dr. Martins, está seriamente cogitado 
para ocupar a pasta. A fofoca terá 
efeito surpreendente e irá gerar graves 
e  engraçadas 
 conseqüências  
(MORAES, S/D, p. 2).  

  

Agreguemos às informações acima fornecidas a 
de que Eremário conta sua história ao Acompanhante 
(“homem simples do interior”). Esse interlocutor não 
possui falas ao longo da narrativa, embora esteja 
presente em toda a caminhada. O que ele faz é reagir por 
meio da linguagem corporal. O Acompanhante, em 
muitos aspectos, se assemelha ao público em geral. E 
nesse sentido é importante notar que, embora não 
possua voz, também interage com aquilo que está sendo 
narrado e, frequentemente, mostra estar de acordo com 
o narrador e demonstra interesse pela narrativa. Mas sua 
atuação não está limitada à passividade e à aprovação; 
exemplo disso é a cena em que oferece fósforo a 
Eremário, que está com um cigarro apagado na boca: 
diante da recusa, o interlocutor expressa na face sua 
reprovação, o que evidencia a incoerência do 
comportamento do outro.  

Eremário e o Acompanhante constituem um 
primeiro nível da narrativa e também formam um núcleo 
à parte, já que o Acompanhante não estabelece contato 
direto com o universo da repartição pública, em Brasília. 
No caminho que percorrem ambos, Eremário narra tudo 
o que lhe sucedeu em Brasília e o fez parar ali. Os 
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acontecimentos narrados, por sua vez, constituem um 
segundo nível da narrativa e a chegada ao destino final 
no primeiro nível se encarrega de revelar ao 
Acompanhante e por extensão ao público em geral o 
desfecho da primeira narrativa. Trata-se, pois, do ponto 
em comum. O primeiro nível é de menor importância se 
comparado ao segundo, em que de fato a trama se 
desenrola. O segundo nível, portanto, pertencente ao 
passado de Eremário, é aquele que constitui um núcleo 
mais amplo, em que figuram todas as personagens com 
exceção de Acompanhante. Poderíamos afirmar que a 
importância do núcleo secundário, composto 
principalmente pelo  
Acompanhante e por Eremário, consiste justamente no 
fato de que ele remete à proximidade entre o núcleo 
principal e o público. Nele, o espectador está 
representado pelo Acompanhante e as habilidades 
narrativas de Eremário são reveladas constantemente – 
suspense, interação com interlocutor, etc.  

Ocorre, porém, a interligação entre os dois níveis 
narrativos a todo tempo. Isso porque elementos de um 
são empregados para reforçar o sentido do outro, tal 
como se verifica no trecho em que Eremário narra uma 
cena em que figura Silveira, o chefe de gabinete: no 
primeiro nível da narrativa, as duas personagens passam 
por um homem que tenta segurar um cabrito, enquanto 
isso Eremário trata de caracterizar Silveira como uma 
figura emproada, incompetente e teimosa; entre os três 
adjetivos empregados para caracterização da 
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personagem em questão, pelo menos dois estão 
expressos no comportamento do animal, em segundo 
plano no primeiro nível.    

Cenas como essa são frequentes e revelam a 
capacidade de Eremário em adaptar-se ao contexto em 
que se encontra, já que faz uso dos elementos de que 
dispõe no primeiro nível para tratar do segundo. Elas 
evidenciam também o quanto tal personagem é hábil no 
uso da linguagem, além, é claro, de atribuir um tom 
cômico à obra. A sua habilidade com a linguagem e sua 
perspicácia em perceber traços do comportamento alheio 
e prever reações, assim como a própria linguagem 
corporal, entre outros elementos, apontam para a 
caracterização do típico malandro, conforme conceito de 
Antonio Candido, para quem, “assim como o pícaro, é 
espécie de um gênero mais amplo de aventureiro 
astucioso, comum a todos os folclores” (CANDIDO, 
1970, p. 71).   

Nesse sentido, é importante atentarmos para o 
fato de que a narrativa é construída sob a perspectiva de 
um malandro. Isto é, a ordem e a veracidade dos 
acontecimentos estão a cargo dele, tal qual a 
caracterização das demais, já que, além de ser 
personagem principal, Eremário é também o narrador. Há 
que se fazer, portanto, menção ao clássico entendimento 
de que quando se tem um narrador autodiegético a 
narrativa será conduzida de acordo com seus interesses 
e sua perspectiva. Ora, quando se tem um narrador 
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autodiegético malandro, convenhamos, tal prerrogativa 
se intensifica consideravelmente.   

O próprio fato de que a obra fílmica em questão 
possua um narrador já constitui fato digno de nota, haja 
vista que geralmente a função narrativa no cinema 
prescinde do narrador como elemento constituinte – 
sendo muitas vezes desempenhada pela câmera. A sua 
existência aqui chama atenção para a relação entre 
cinema e literatura, tal qual aponta Gomes ao afirmar 
que, “fundamentalmente arte de personagens e 
situações que se projetam no tempo, é sobretudo ao 
teatro e ao romance que o cinema se vincula” (GOMES, 
1995, p. 81). Ora, a vinculação ao romance no caso de 
As aventuras de um Barnabé se evidencia, entre outros 
aspectos, pela existência de um narrador personagem.  

Já a vinculação com o teatro, como dissemos no 
início, está expressa no fato de que a obra fílmica em 
análise se apresenta como livremente inspirada na peça 
de Machado de Assis. Nesse aspecto, haja vista que nos 
estamos detendo à constituição das personagens, 
convém sublinhar que muitas delas estão nitidamente 
relacionadas com as machadianas, tanto no que se refere 
aos seus nomes quanto no que diz respeito às suas 
atitudes e à função que desempenham no desenrolar da 
trama. Esse é o caso de Doutor Martins, Silveira, Pacheco, 
Bastos e Pereira. No caso de Pereira, chama atenção que, 
enquanto no universo machadiano se tratava de um 
homem, em As aventuras de um Barnabé figura como 
uma mulher, Luisa Pereira, que inclusive faz uso de seus 
“atributos femininos” para infiltrar-se no meio político.  
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Tal construção de personagem assume sentido 
se consideramos que, de acordo com Eremário, as duas 
“mais nobres atividades que o homem pode exercer” 
(MORAES, S./D, p. 2) são a política e a “devoção ao amor” 
(MORAES, S./D, p. 3). Luisa Pereira, portanto, além de 
possuir interesses muito semelhantes aos de seu 
homônimo machadiano, emprega seus “encantos 
femininos” para atingi-los, tão embora não tenha êxito 
devido ao quiprocó provocado por Eremário.  

Podemos afirmar, nessa linha de raciocínio, que a 
produção fílmica provoca uma revitalização (COUTINHO, 
2003) de algumas personagens já presentes na peça 
machadiana, às vezes procedendo a alterações para 
torná-las mais verossímeis no contexto em que serão 
inseridas (a Brasília dos arranjos políticos), outras sem a 
necessidade de tantas alterações, já que embora os 
cargos e a cidade se alterem não se alteram os interesses 
e as artimanhas associadas ao poder e nitidamente 
criticadas em ambos os textos artísticos, por meio de um 
tom cômico muito adequado a tal propósito.   

O grande diferencial da caracterização das 
personagens na obra em análise, como já dissemos, está 
associado ao fato de que ela é feita a partir da 
perspectiva de Eremário. Vejamos, pois, exemplo de 
como tal processo ocorre: “EREMÁRIO – ‘Vaidade, tudo 
é vaidade’, não é o que se diz? Doutor Martins era um 
bom sujeito, mais preocupado com o trabalho que com o 
poder... pelo menos até o Silveira entrar na sala dele, 
naquela tarde” (MORAES, S/D, p. 7). No trecho citado, 
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Eremário explicita uma suposta transformação no caráter 
de Doutor Martins, já que o desloca da condição de 
homem trabalhador à de indivíduo vaidoso. Entretanto, 
esta personagem poderia ser considerada uma vítima do 
boato criado por Eremário – sua vítima, portanto –, haja 
vista que seria mantida no cargo, como revela Eremário 
ao final, não fosse o evento que se desenvolveu em torno 
da escolha do novo ministro. Se o hábil narrador não 
tratasse de tirar Doutor Martins da condição de vítima, 
atribuindo-lhe certa vaidade frente ao boato, seria aquele 
considerado o responsável pelo desfecho desfavorável 
deste. Então, a partir do momento em que constrói tal 
caracterização, assume condições para, mais adiante, 
afirmar sem nenhum tipo de peso na consciência, que 
“Depois se soube que ele seria mantido no cargo... não 
fossem as manobras que fez para se tornar ministro. [...] 
Quanto a mim... bem, eu não estava nem um pouco 
preocupado...” (MORAES, S/D, p. 15).   

Mas  o  astuto  narrador  não 
 só  atribui características que lhe favoreçam, como 
também as identifica e prevê comportamentos, 
planejando suas ações de acordo com tais previsões:  
  

Entra SILVEIRA, vindo de fora. 
EREMÁRIO pisca o olho para VALDIR 
e ZÉZINHO e vai falar com ele, na cara 
de pau. MARILENE trabalhando. 
EREMÁRIO - Pô, Silveira, você não 
contou nada para a gente. SILVEIRA - 
Contar o quê? Vocês não sabiam que o 
ministro tinha caído?  
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EREMÁRIO - Não tô falando do que 
caiu, tô falando do que vai subir... Do 
doutor Martins... Aqui ninguém sabia.  
SILVEIRA - (SURPRESO) Que é que 
tem o doutor Martins?   
EREMÁRIO - (OLHA P/ OS OUTROS,  
RI) Silveira, pra cima de mim? Vai ser 
moita assim no... Acabou de ligar um 
jornalista querendo confirmar o que 
corre lá no palácio... (ENFÁTICO)  
Silveira, qual é!  
SILVEIRA - (CONFUSO) Confirmar... O 
que é que corre no palácio? 
EREMÁRIO - Deixa de ser cara de pau! 
(ABAIXA A VOZ) Que doutor Martins 
vai ser o novo Ministro.  
MARILENE olha, surpresa. SILVEIRA - 
(PERPLEXO) Doutor  
Martins... o novo Ministro...?  
EREMÁRIO - Claro... fomos saber pelo 
jornalista... Ou vai me dizer que você 
estava por fora?   
SILVEIRA sorri, sem graça, e infla o 
peito. Faz pose. Assume um ar de 
superioridade.  
SILVEIRA - Meu Deus, como as 
notícias correm! (ABAIXA A VOZ) Era 
para ser mantido em sigilo... 
(MORAES, S/D, p. 6).   

  

No excerto acima, tem-se apenas um dos casos 
em que Eremário age em consonância com aquilo que 
prevê que outro faça. Ele previa que Silveira, para não 
parecer mal informado, fingiria estar ciente da notícia, 
ratificando-a. Essa notícia, por sua vez, era falsa, mas 
conforme também previa Eremário passou a ser 



 

~ 199 ~  
  

inquestionável a partir do momento em que o jornalista 
Bastos a transpôs para o nível do sagrado, a escrita. 
Embora não seja nosso propósito analisar a simbologia 
de cada nome, neste caso é interessante destacar que 
Bastos quer dizer “pequeno bastão espesso” , definição 
que se adéqua à situação já que ele foi utilizado como 
ferramenta por Eremário no intuito de consolidar uma 
“verdade”.   

Até mesmo a invenção da falsa notícia que 
desencadearia toda a situação narrada provém da 
previsão  de  Eremário  acerca  dos 
 seus desencadeamentos:  
  

CENA 15. SALA DA REPARTIÇÃO.  
INTERIOR. DIA.   
MARILENE no telefone, lacrimosa. 
EREMÁRIO na sua mesa diante do 
computador mas olhando para ela. 
VALDIR na sua mesa. CLOTILDE 
organizando pastas. ZÉZINHO por ali.  

EREMÁRIO  -  (OFF) 
 Eu  não agüentava mais aquele 
clima. Tinha que inventar alguma coisa 

para agitar o ambiente.  
MARILENE desliga o telefone. Está 
chorando.  
EREMÁRIO - Marilene, concordo que 
ser funcionário público é dose mas 
também não é caso de chorar... Ela não 
responde e enxuga os olhos.  

CLOTILDE  -  Que  foi? 
 Seu marido outra vez?  

MARILENE - Acho que não tem mais 
jeito, Clotilde... Ele não vai voltar para 
casa.  
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CLOTILDE  - Não será melhor 
assim?  

 MARILENE  - Claro que não.  
Gosto dele...  
CLOTILDE tem um gesto afetuoso e a 
leva para sua sala.  
  
CENA 16. VILA NO INTERIOR. .  
EXTERIOR. DIA.   
EREMÁRIO e o outro passam por um 
Cego com sua bengala.  
EREMÁRIO - Tinha se livrado do maior 
pilantra e ainda chorava. O amor é 
cego.   
  
CENA 17. SALA DA REPARTIÇÃO.  
INTERIOR. DIA.   
EREMÁRIO - (OFF) Foi aí que tive a 
idéia maluca.  
EREMÁRIO se levanta com um sorriso 
safado nos lábios. VALDIR e ZÉZINHO 
ali. MARILENE e CLOTILDE não estão.  
VALDIR - Tá achando graça de que?   
EREMÁRIO - Vou mandar ver uma pra 
alegrar a princesa e pra gente se 
divertir. Observem a manobra e fiquem 
firmes (MORAES, S/D, p. 5).  

  

Eremário faz jus à sua pose de malandro e, com 
a justificativa “nobre” de alegrar a mulher amada, que 
está em lágrimas devido ao abandono do marido, inventa 
o boato. Naquele momento, ele já prevê que a rotina do 
ambiente de trabalho se transformará 
consubstancialmente. O único fator inesperado é o 
aparecimento do ex-marido de Marilene. Este, ao ter 
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conhecimento da notícia, se reaproxima de Marilene para, 
assim, estar também perto do poder. Previsivelmente, 
esta, como mulher apaixonada e também ingênua , o 
aceita de volta.   

Poder-se-ia afirmar que Eremário também não 
previa que o boato o faria ir “para onde Judas perdeu as 
botas” (MORAES, S/D, p. 16). Ocorre que esse fato 
específico foi desencadeado muito mais por outras ações 
suas do que pela criação do boato. Isto é, ele só foi 
transferido porque quem assumiu a chefia da seção foi a 
mulher a que dirigia constantes “cantadas”. Claro que ela 
não teria assumido tal cargo não fosse o boato, mas aí se 
está tratando de um desencadeamento indireto.  
Eremário não previu, mas se adequou à situação:  
  

JACI OLIVEIRA - (OFF) Bom dia.  
EREMÁRIO se volta. Total surpresa. 
JACI é ninguém menos que a 
FUNCIONÁRIA.  

 EREMÁRIO  - Você? Onde está o  
Dr. Jaci?  
JACI OLIVEIRA - Doutora Jaci sou eu, 
ou você não sabia que é um nome 
tanto masculino como feminino?  

 EREMÁRIO  -  (SEM  GRAÇA)  
Vivendo e aprendendo.  

 JACI  OLIVEIRA  -  (OLHA  NUMA  
FICHA) Senhor Eremário... Para não 
perdermos tempo, vou lhe dar duas 
alternativas: ou um processo 
administrativo ou a transferência... 
(MORAES, S/D, p. 16).  
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E, no final das contas, o desfecho lhe é bastante 
favorável, posto que Marilene pede transferência e 
ambos passam a viver juntos “onde Judas perdeu as 
botas”:  
  

CENA 56. VILA NO INTERIOR. CASA. 
VARANDA DA FRENTE. EXTERIOR.  
DIA.   
EREMÁRIO e o outro estão na varanda 
da frente da casa e vão caminhando 
para o lado.  
EREMÁRIO - Nem preciso dizer qual 
foi a escolha. A confusão que arranjei 
trouxe outras conseqüências. Marilene 
se desiludiu de vez do marido e tirou o 
pilantra da cabeça. Eu perdi as 
famosas mordomias de Brasília.  Mas 
nem podia imaginar que estava 
prestes a ganhar a felicidade...  
EREMÁRIO e o outro dobram a 
esquina  
  
CENA 57. VILA NO INTERIOR. CASA.  
VARANDA DO LADO. INTERIOR. DIA.  
Varanda com móveis simples mas 
confortáveis, rede, etc. EREMÁRIO e o 
outro entram. Eles põem as caixas no 
chão.  MARILENE, descalça, roupas 
caseiras, vem ao encontro de  
EREMÁRIO, sorridente.  
EREMÁRIO - ...Marilene também pediu 
para ser transferida.  
MARILENE - Descobrimos que fomos 
feitos um para o outro.  
EREMÁRIO - E eu tomei vergonha na 
cara.  
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Eles se beijam, felizes (MORAES, S/D, 
p. 16).  

  
De acordo com Prado (1995), as personagens de 

teatro são geralmente classificadas a partir daquilo que 
falam, da forma como agem e do que outras falam delas. 
Tal entendimento, na nossa perspectiva, é bastante 
válido para construir um panorama das personagens que 
povoam As aventuras de um Barnabé. Isso porque a 
quase totalidade das personagens é apresentada e 
caracterizada a partir daquilo que outra, no caso o 
narrador autodiegético, fala delas. Em outros termos, 
embora tenhamos conhecimento do que Clotilde, por 
exemplo, faz e o que diz, nosso conhecimento está 
condicionado àquilo que Eremário diz. Nesse sentido, 
como já argumentamos antes, ao tratar da caracterização 
do Doutor Martins, Eremário, como participante da trama, 
tem interesses específicos e apresentará falas e atitudes 
consoantes com tais interesses. O mesmo se aplica a 
Marilene, Silveira, Valdir, Zezinho, Pacheco, Luisa Pereira, 
Bastos, Clotilde e a Funcionária (que se chama Jaci, como 
se revela ao final da narrativa).  

Estão isentos dessa caracterização apenas o 
Acompanhante e o próprio Eremário. No caso do 
Acompanhante, nem aquilo que falam dele, nem o que 
ele próprio fala, funcionam como indícios de determinado 
caráter, isto porque não possui falas e, como está 
limitado ao primeiro nível da narrativa, seu contato se 
restringe à personagem principal. Se adotarmos a 
terminologia empregada por Flávio de Campos, 
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poderemos afirmar que Acompanhante é um 
personagem-orelha, isto é, um tipo de personagem 
secundário e coadjuvante. “Falas dirigidas a orelha ou 
proferidas por ele visam principalmente passar 
informação para o espectador. [...] um personagem-
orelha pode funcionar como representante do 
espectador dentro da estória” (CAMPOS, 2007, p. 146). 
Usando outra terminologia, podemos também 
caracterizá-lo como um confidente, figura estratégica 
muito empregada no universo teatral.  

Eremário, contudo, constitui-se a partir daquilo 
que diz e também da forma como age, já que, entre todos, 
é o que mais atua. Vale lembrar que, no caso do público 
que possui acesso ao roteiro, e não exclusivamente à 
produção fílmica – um público restrito e especializado, 
diga-se de passagem –, além dos três aspectos 
elencados acima, também é importante na 
caracterização das personagens a já citada passagem em 
que estas são apresentadas antes de “entrarem em 
cena”.  

Agente na trama, conforme termos empregados 
por Campos (2007), além de possuir a companhia de 
uma personagem-orelha no primeiro nível da narrativa, 
Eremário ainda conta com a presença de Zezinho e 
Valdir, os quais têm conhecimento do boato e de sua 
origem desde o início.   
  

CENA 17. SALA DA REPARTIÇÃO.  
INTERIOR. DIA.   



 

~ 205 ~  
  

EREMÁRIO - (OFF) Foi aí que tive a 
idéia maluca.  
EREMÁRIO se levanta com um sorriso 
safado nos lábios. VALDIR e ZÉZINHO 
ali. MARILENE e CLOTILDE não estão.  
VALDIR - Tá achando graça de que?   
EREMÁRIO - Vou mandar ver uma pra 
alegrar a princesa e pra gente se 
divertir. Observem a manobra e fiquem 
firmes. EREMÁRIO pega o telefone e 
disca. VALDIR - Que é que tu vai 
arranjar, cara?  
EREMÁRIO - Deixa comigo. (NO 
TELEFONE) Alô, Bastos? Eremário. 
Descobriu alguma coisa sobre o 
ministro? Nada? Pois eu tenho uma 
informação quentinha para te dar... 
anota aí... (TOM DE MISTÉRIO) Quem 
tá cotado para ser o próximo ministro 
é o Dr. Martins... Dr. Martins, cara, meu 
diretor... É... Quem disse foi o Silveira, o 
chefe de gabinete daqui... Mas é 
sigiloso, top sícret, entende?  Não vai 
dizer que fui eu... Só ouvi a conversa e 
estou passando... Usa das tuas 
prerrogativas de jornalista e vê se 
confirma aí no palácio... Tá certo, 
tchau...  

 EREMÁRIO  desliga.  ZÉZINHO  e  
VALDIR, olham para ele, surpresos.  
VALDIR - (BOQUIABERTO) É maluco! 
EREMÁRIO - Vocês ainda não viram 
nada.  
ZÉZINHO - Tu desparafusou, cara! 
Como é que faz uma coisa dessas?   
VALDIR - Imagina se Dr. Martins 
sabe... ZÉZINHO - Se Dr. Silveira 
descobre que tu botou isso na boca 
dele... não quero nem ver...  
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 EREMÁRIO  - (RI) Calma... O  
Bastos vai começar a perguntar, as 
pessoas vão ficar curiosas, dá aquele 
tititi e pronto. O máximo que pode 
acontecer é a informação ser 
desmentida. Um boato a mais um a 
menos... A gente tem que dar um jeito 
de quebrar o tédio, não tem?  
MARILENE vem da sala de Clotilde. 
EREMÁRIO faz uma mesura para ela.  
EREMÁRIO - O importante é alegrar a 
princesa...  

 MARILENE  - Que aconteceu?  
VALDIR - Melhor você nem saber o 
que ele aprontou.  
EREMÁRIO - (DISFARÇANDO) 
Bobagem, uns boatos que tão 
circulando...  
MARILENE sorri. EREMÁRIO fica feliz. 
EREMÁRIO - Só esse sorriso já valeu o 
risco (MORAES, S/D, p. 5-6).  

    

Notemos que a atitude dos dois companheiros de 
Eremário tende a descobrir o que este pretende e, em 
seguida, preveni-lo em relação aos desencadeamentos 
de suas ações. Nessa perspectiva, os dois atuam de 
forma semelhante ao coro, cuja função principal é 
“comentar incidentes ou veicular premissas” (CAMPOS, 
2007, p. 147).  Do mesmo modo, no momento em que 
Eremário chega ao trabalho e os colegas lhe informam 
que vai se surpreender com a nova chefia, a função 
destes se aproxima do coro, haja vista que antecipam 
aquilo que será desencadeado na sequência.   
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Em suma, tanto as personagens secundárias 
como o próprio Eremário caracterizam-se como 
personagens planas (FORSTER apud BRAIT, 2006, p. 
40-41), pois são construídas a partir de uma única ideia 
ou qualidade, de modo que não ocorre nenhuma 
transformação significativa em suas condutas e agem do 
início ao fim da trama de acordo com um perfil 
preestabelecido, sem surpreender o público/leitor. Tal 
caracterização se adéqua muito bem com o tipo de obra 
de que se está tratando, haja vista, conforme Antonio 
Candido, “que ‘as personagens planas não constituem, 
em si, realizações tão altas quanto as esféricas, e que 
rendem mais quando cômicas” (CANDIDO, 1995, p. 47). 
Tal entendimento é também frequente entre os 
estudiosos do riso, como é o caso de Henri Bergson 
(1980), por exemplo.  

No caso de Eremário, poder-se-ia objetar, sob a 
prerrogativa de que sua mudança de situação, também 
um comportamento de personagem esférica. Ocorre que 
tal entendimento não se sustenta, dado que esta 
personagem não apresenta mudanças de 
comportamento. Mesmo no interior, ele segue sendo 
político, em sentido lato, e nesse sentido vale mencionar 
a forma como interage com o Acompanhante e 
cumprimenta os transeuntes; assim como mantém sua 
“devoção ao amor”, sendo que, no primeiro plano da 
narrativa, quando encontra uma mulher na estrada, 
direciona a ela olhar semelhante àquele que direcionava 
a Jaci e a Luisa Pereira, por exemplo. Além disso, seu 
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comportamento, tanto no nível da linguagem verbal, 
como da corporal, em momento algum deixa de ser o de 
um malandro. Cabem-lhe perfeitamente as palavras de 
Flávio de Campos acerca da personagem tipo: “o que faz 
confirma os traços já sabidos – o que muda são as 
situações nas quais ele é inserido” (CAMPOS, 2007, p. 
142).    

A partir das observações a que procedemos até 
o momento, é caminho inevitável afirmar que a obra em 
estudo não se constitui sobre a oposição entre heróis e 
vilões. Nem Eremário, o personagem principal, é herói; 
nem Pacheco, Doutor Martins, Silveira ou a Funcionária, 
personagens secundárias com quem, como vimos no 
mapa das personagens, mantém certos conflitos, são 
vilões. Pode-se, claro, dizer que Eremário, na posição de 
principal, é também protagonista e que os outros 
elencados atuam como seus antagonistas; contudo, não 
se pode falar de heróis e vilões porque não há uma 
relação antagônica e as personagens em geral 
evidenciam certa semelhança em relação a falhas de 
caráter, como o egoísmo.   

Antonio Candido esclarece tal situação ao 
ponderar que:  
  

Um dos maiores esforços das 
sociedades, através da sua 
organização e das ideologias que a 
justificam, é estabelecer a existência 
objetiva e o valor real de pares 
antitéticos, entre os quais é preciso 
escolher, e que significam lícito ou 
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ilícito, verdadeiro ou falso, moral ou 
imoral, justo ou injusto, esquerda ou 
direita política e assim por diante. 
Quanto mais rígida a sociedade, mais 
definido cada termo e mais apertada a 
opção. Por isso mesmo 
desenvolvemse paralelamente as 
acomodações de tipo casuístico, que 
fazem da hipocrisia um pilar da 
civilização. E uma das grandes funções 
da literatura satírica, do realismo 
desmistificador e da análise 
psicológica é o fato de mostrarem, 
cada um a seu modo, que os referidos 
pares são reversíveis, não estanques, e 
que fora da racionalização ideológica 
as antinomias convivem num curioso 
lusco-fusco (CANDIDO, 1970, p. 84).  

  

Afastando-se do conceito de herói, próprio de 
contextos antagônicos, Eremário se aproxima da 
definição de anti-herói: “Como o vilão, o anti-herói é 
errado, talvez feio e (um pouco) mau. Mas, como o herói, 
é personagem pelo qual narrador e espectador torcem, 
com quem se emocionam, se identificam e querem ver 
vitorioso, feliz e eventualmente perdoado” (CAMPOS, 
2007, p. 155). Tal caracterização está em consonância 
com o universo da dramaturgia cômica, em que, já de 
acordo com Aristóteles (1984), figuram personagens 
inferiores, com falhas de caráter, o que não elimina suas 
possibilidades de um final feliz, desde que a falha seja 
punida com o riso. Ora, a falha de Eremário é punida por 
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meio de sua transferência, e a felicidade é garantida pela 
transferência de Marilene.    

Campos (2007) chama atenção para o fato de 
que as características de determinada personagem se 
intensifica pelo contraste com características de outras. 
Isto é, se constitui uma personagem de veras honesta a 
partir do contraste com outra ou outras que não o são. 
Talvez por essa razão, embora Eremário tenha atitudes 
condenáveis, não o condenemos: suas ações não 
contrastam com as de outros, mas a elas se juntam, o que 
possibilita a empatia do público em relação a ele. “E como 
todos têm defeitos, ninguém merece censura” 
(CANDIDO, 1970, p. 84).  
  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
  

A título de considerações finais, chamamos 
atenção para a forma como a obra fílmica recorre a 
recursos da literatura e do teatro, tais como o narrador, 
imprescindível nas construções romanescas, e o 
confidente, recurso explorado pelo teatro para 
possibilitar a relação entre personagem e público. Esses 
são apenas dois exemplos de um processo constante 
estabelecido entre o cinema e a literatura ou o teatro. 
Trata-se, pois, de um processo natural que não se limita 
às três linguagens artísticas tomadas como foco neste 
texto, mas que diz respeito à arte de modo geral – porque 
a arte não respeita convencionalismo e rompe 
constantemente os limites que engessam, mostrando-se 
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fluida e lábil. Frente a esse panorama, resta-nos afirmar 
que a originalidade – se é que se deve fazer menção a 
conceito tão escorregadio como este – de As aventuras 
de um Barnabé reside na sua ousadia em dialogar com o 
universo dramatúrgico e, fazendo uso dos recursos 
próprios da linguagem cinematográfica, revitalizar a peça 
“Quase ministro”, apontando, de forma bem humorada 
para o teor crítico já existente nesta.  
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IX - O GROTESCO CONTEMPORÂNEO 
NO TEATRO DE MATÉI VIȘNIEC  

 

Camylla Galante (UNIOESTE)  

  
  

Na leitura dos diferentes autores que trabalham 
as questões relativas ao grotesco, às suas manifestações, 
às suas concepções e à transformação das suas 
representações e significados ao longo do tempo, desde 
a descoberta, no Renascimento, dos “frescos pintados 
principalmente pelo pintor Fabullus, nas paredes da 
Domus Aurea”, de caráter extravagante, (CALAZANS, 
2009, s/p), que passam a ser chamados grotescos por 
conta de sua origem 17  até os programas televisivos 
brasileiros que fazem jus ao adjetivo (CABRAL; SOARES, 
2002), o que se mantém entre as diferentes 
manifestações é o efeito que o grotesco suscita no 

 
17 “Termo cunhado em pleno Renascimento, do italiano grotta (gruta), 
seguido do sufixo formador de adjectivo –esco, o grottesco. Também 
aparece como crotesque (no caso, a derivação é do latim crypta que, 
por sua vez, vem do grego kryptós) em francês, em autores como 
François Rabelais e Montaigne. A palavra inaugural do estilo grotesco 
surge a partir das escavações feitas em 1480, em Roma, no local onde 
hoje é o parque de Oppius. Ali, sob restos das termas de Trajano e das 
de Titus, descobriu-se, nas ruínas da Domus Aurea, (o palácio do 
imperador romano Nero, 58-64 aC), uma espécie de pintura 
ornamental totalmente insólita em relação à imagem que se tinha do 
classicismo romano.” (CALAZANS, 2009, s/p)  
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leitor/espectador: é um estranhamento, a percepção do 
insólito na representação, seguido de apreensão, uma 
não-compreensão imediata do que se vê/lê e, não 
raramente, o riso provém desta reação.  O sentido do riso 
pode ser de reconhecimento das partes e do conjunto 
que essas partes compõem, pode ser um riso simples do 
estranhamento, do absurdo (como se percebe no ato de 
assistir aos programas de auditório brasileiros) ou um 
riso de percepção daquilo que o grotesco contesta ou 
procura chamar a atenção. O riso, entretanto, não é a 
reação única ao grotesco. Nas descrições dos corpos, dos 
seres, dos fluídos corporais, o asco e a aflição também 
podem ser suscitadas naqueles que recebem a 
mensagem do grotesco. Há também a questão do 
sentido dado a esta categoria estética pelo autor da obra, 
independente da mídia: o grotesco pode fazer rir como 
pode fazer refletir.   

Apesar de ter sua origem determinada na 
pintura, com o passar dos séculos o grotesco se estende 
às demais artes, como a literatura, mas sem ser deixado 
de lado naquela que foi sua primeira forma de expressão. 
O grotesco na pintura inicia-se antes do termo ser 
cunhado, em meados do século XVI, já que, segundo 
Calazans,   

  
Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), 
que, com Yeronimus Bosch 
(14501516) e parte da obra dos 
pintores  

Pieter Bruegel, o velho (1525/30- 
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1569) e o moço Jan Bruegel 
(15641638), são reconhecidos, a 
posteriori, verdadeiros grotescos 
(CALAZANS,  
2009, s/p).    

Além da Idade Média, o grotesco pode ser 
testemunhado posteriormente nas telas e ilustrações de 
Francisco de Goya (1746 – 1828), com seus seres 
híbridos, animais antropomorfizados e criaturas 
fantásticas, nos Expressionistas, com suas deformidades 
do real e nos Surrealistas, com suas pinturas oníricas. 
Posteriormente, já na contemporaneidade, o grotesco 
volta novamente com a pintura do russo Gely Korzhev 
(1925 – 2012), nas quais, por meio de figuras mutantes, 
meio-animais, meio-pássaro, mas com todos os defeitos 
humanos (DYAKONITSYNA, 2016), o pintor faz uma 
crítica ao capitalismo a que foi submetido o povo russo 
após o fim da União Soviética.   

Na literatura, como bem demonstra Bakhtin 
(1987) em seu estudo sobre a obra de Rabelais, o 
grotesco aparece em Gargantua e Pantagruel como uma 
forma de manifestação carnavalesca e com acento 
popular, na qual é reconhecida a predominância do baixo 
corporal, da hipérbole, da monstruosidade, do informe. O 
corpo grotesco rabelaisiano, analisado por Bakhtin em 
todas as suas reentrâncias e protuberâncias, em todas as 
suas transformações e significações, tem a vida e morte 
com um continuum, morte-renovação-fertilidade como 
um dos principais temas abordados por Rabelais 
(BAKHTIN, 1987, p.286). Ele é compreendido ainda 
como sendo “cósmico e universal”, ligando-se à    
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terra, água, fogo, ar; ele liga-se 
diretamente ao sol e aos astros, 
contém os signos do zodíaco, reflete a 
hierarquia cósmica; esse corpo pode 
misturar-se a diversos fenômenos da 
natureza: montanhas, rios, mares, ilhas 
e continentes, e pode também encher 
todo o universo (BAKHTIN, 1987, p.  
2178).   

  

A reação atribuída a este grotesco dos exageros, 
das excrescências e dos orifícios, dos fluídos corporais e 
da hipérbole é a de um riso “oposto ao riso decorrente da 
crítica social” e que pode “sugerir o puro prazer de viver, 
procedendo da intuição e existindo em função de si 
mesmo” (ALENCAR JR, 2002, p.81). Alencar Jr., ao tratar 
do riso suscitado pelo grotesco, utiliza a denominação 
dada por Marcel Tetel em referência ao trabalho de 
Rabelais, o “cômico absoluto”, sendo este resultante   

  
puramente da fantasia sem 
conseqüências,  da caricatura dos 
enigmas, desliza constantemente para 
o inverossímil, mas sobretudo se 
diverte livre dos compromissos morais 
de corrigir os vícios humanos. 
Espontâneo e ligado ao grotesco, esse 
riso psicológico ri do homem que está 
em todos nós; ri conosco e não de 
qualquer coisa exterior a nós 
(ALENCAR JR., 2002, p.81).  
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Entretanto, como se pode verificar nos trabalhos 
de Wolfgang Kayser (1986) e Muniz Sodré Cabral e 
Raquel Paiva Soares (2002), as manifestações do 
grotesco se modificam ao longo do tempo e, 
consequentemente, a sua compreensão também se 
transforma. Estas mudanças na compreensão do 
conceito e em suas formas de apresentação não 
invalidam o grotesco rabelaisiano, no entanto, este riso 
atribuído a esta categoria estética enquanto um riso leve 
e “oposto ao riso da crítica social” (ALENCAR JR, 2002, 
p.81) deve ser revisto e complementado, pois o grotesco 
pode, inclusive, surgir em obras com este caráter crítico e 
que podem suscitar também o riso, mas não será este 
riso divertido colocado pelo teórico francês, como 
também não provocar riso nenhum, mas o espanto, o 
estranhamento, a percepção do insólito. Cabral e Soares, 
ao definirem o grotesco, definem também o padrão de 
reações a ele:   

  
O comum nesses casos [casos 
elencados pelos autores de situações 
grotescas que aconteceram com 
pessoas públicas no contexto de 
edição do livro assim como com 
personagens históricas] é a figura do 
rebaixamento (chamado bathos, na 
retórica clássica), operado por uma 
combinação insólita e exasperada de 
elementos heterogêneos, com 
referência frequente a deslocamentos 
escandalosos de sentido, situações 
absurdas, animalidade, partes baixas 
do corpo, fezes e dejetos – por isso, 
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tida como fenômeno de desarmonia do 
gosto ou disgusto, como preferem os 
italianos – que atravessa as épocas e 
das diversas conformações culturais, 
suscitando um mesmo padrão de 
reações: riso, horror, espanto, repulsa 
(CABRAL; SOARES, 2002, p. 17).   

   

Há uma concordância entre os teóricos do 
grotesco quanto às suas características. Em todos é 
possível encontrar que o grotesco representa o informe, 
o híbrido, a mistura dos diferentes domínios (animal, 
humano e vegetal), o hiperbolismo, o exagero. É uma 
categoria estética paradoxal, na qual os contrários se 
revelam num mesmo contexto, e se apresentam na 
“junção de um elemento que estimula o horror, a aversão, 
o senso trágico, com um elemento que convida ao riso” 
(VOLOBUEF, 2003, p. 26). Ele se distingue do feio e não 
é também um simples contraponto do belo.  O grotesco 
pode confundir-se com “manifestações fantasiosas da 
imaginação” e normalmente suscita o riso (CABRAL; 
SOARES, 2002, p. 19). Desta forma,   

  
já que o grotesco nasce da 
justaposição de elementos opostos 
que causam estímulos opostos, ele não 
corresponde àquilo que é 
simplesmente feio, assustador, 
absurdo ou incongruente. Grotesco 
aplica-se a algo que reúne uma parte 
de cada um desses traços ou 
tendências. Em conseqüência disso, 
seu efeito é de algo heterogêneo, 
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distorcido, irregular, bizarro, e provoca 
reações como perturbação, 
desconcerto, nojo e mesmo um sorriso 
meio azedo (VOLOBUEF, 2003, p. 26).  

  
Na literatura, apesar de manterem-se estas 

características observáveis na pintura e outras mídias 
visuais, o grotesco também aparece nos entremeios da 
escrita. Ele pode aparecer nas descrições, nos diálogos, 
nas metáforas utilizadas pelos autores, nos títulos das 
obras, no enredo, nas composições baseadas na 
“caracterização esdrúxula e sem nexo” (VOLOBUEF, 
2003, p. 26). E é a estes aspectos do grotesco no texto 
literário e também naqueles que aparecem no pictórico 
que o dramaturgo romeno de expressão francesa, Matéi 
Vișniec (1956 - ) compõe algumas de suas peças. O 
leitor/espectador não raro se deparada com personagens 
ou cenas que causam um riso desconcertado, como na 
percepção de algo inesperado, que suscita o riso, mas 
numa situação que reconhece não ser “correto” rir. A 
utilização do grotesco por ele tem quase sempre o intuito 
de chamar a atenção para determinado fato, 
acontecimento, levando ao exagero as situações para, no 
fim, gerar reflexão naquele que recebe sua mensagem.   

Vișniec trabalha com a temática da guerra, de 
conflitos étnicos e de contextos de ditatura em diversas 
peças. Algumas vezes o tema é tratado de forma mais 
explícita, como em A Mulher como Campo de Batalha ou 
Do Sexo da Mulher como Campo de Batalha na Guerra 
da Bósnia (1996) e A Palavra Progresso na Boca de 
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Minha Mãe Soava Terrivelmente Falsa (2005), em outras 
peças, estes temas são não raro alegorizados, como em 
O Espectador Condenado à Morte (1985) e Teatro 
decomposto ou o Homem-lixo (1992/2012). Em todas 
estas obras o grotesco é identificável, seja enquanto 
hipérbole, nos diálogos que tendem ao absurdo ou nas 
personagens, nas suas caracterizações e ações.   

A última peça aqui elencada é um dos exemplos 
mais marcantes do uso desta categoria estética pelo 
dramaturgo romeno. A obra é composta por esquetes 
que, consoante às recomendações do próprio autor, pode 
ser lida/encenada de acordo com a ordem definida pelo 
leitor/diretor. Segundo palavras do próprio Vișniec, os 
textos reunidos sob este título “são, na verdade, módulos 
para a composição teatral. Nenhuma ordem é imposta 
pelo autor” (VIȘNIEC, 2012, p. 9). Os textos são 
independentes, porém há alguns elementos que fazem a 
conexão entre os esquetes. Não há uma continuidade na 
ação, não há um enredo que deve ser desenvolvido, mas 
a temática da peça acaba por realizar a junção das partes, 
mesmo que agrupadas de formas diversas, como propõe 
o autor. O teatro aqui decomposto, como o título indica, 
deve ser recomposto e ressignificado na sua recepção. O 
homem-lixo, ainda no título, já carrega o sentido 
grotesco, do híbrido, do absurdo, da desarmonia. O “lixo”, 
atribuído desta maneira, carrega normalmente um 
sentido metafórico, o de não ter importância, como 
“escória”. No entanto, no esquete que batiza a obra, o 
“homem-lixo” é literal, as pessoas passam pelo 
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protagonista, inominado, e atiram lixo a seus pés, 
colocam bolas de papel em seus bolsos, um garçom num 
restaurante coloca a conta dentro de seu colarinho e os 
transeuntes socam cascas de laranja em sua boca. 
Questiona, aí, o protagonista “Por favor, senhor, […] eu, 
por acaso tenho cara de lata de lixo?”, pergunta a qual, o 
outro, baixando os olhos, responde, “Como não, senhor? 
Absolutamente uma lata de lixo.” (VIȘNIEC, 2012, p. 60).   

Este esquete, como todas as outras, causam 
desconcerto ao leitor/espectador, uma certa perturbação 
que se acentua quando, no desenrolar das cenas, se 
percebe que os homem retratados são, num dos sentidos 
possíveis,  uma alegoria para o tratamento dispensado ao 
ser humano nos regimes ditatoriais. Como posto acima, 
mesmo que não haja nenhuma conexão aparente, é 
possível relacionar os textos uns com os outros e, ao se 
deparar, por exemplo, com o diálogo absurdo de “Na luz 
ofuscante (I)”, que reproduz o ritual intimidador usado 
pela polícia secreta de Ceauşescu contra os dissidentes 
políticos (CORNIS-POPE, 2014, p.174-175), liga-se os 
pontos e percebe-se a alegoria construída por Vișniec em 
relação à ditadura romena. Até mesmo quando indica o 
“decomposto”, ou algo que precisa ser “recomposto” por 
estar fragmentado ou por ter sido fragmentado, a 
metáfora pode ser compreendida desta forma. Aqui o 
grotesco não fica somente na imagem do “homem-lixo”, 
mas também é percebido no diálogo, no qual O Primeiro 
e O Segundo interrogam O Terceiro, pedindo que esse 
repita “barbante”, palavra que o interrogado repete à 
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exaustão enquanto os outros continuam a dar o mesmo 
comando, complementado por uma profusão de 
disparates. Por fim, é O Terceiro quem manda os outros 
dois repetirem “barbante”, tornando o diálogo ainda mais 
absurdo.   

Seguindo o rastro alegórico de Vișniec, no 
restante do texto dramatúrgico também se apresentam 
as outras configurações do grotesco. No esquete “Voz na 
Escuridão (I)”, surge o grotesco no sentido original do 
termo, de uma criatura híbrida, que devora as carnes dos 
homens:  

  
- Senhor! – Sim? – Este animalzinho 
com quatro bocas é seu? – É meu, sim. 
– É isso mesmo que estou vendo? Ele 
está mordiscando os dedos do meu pé, 
é isso? – É isso mesmo, ele está sempre 
com fome. – Nunca vi criatura igual.  – 
Creio que é o último de sua espécie. […] 
– Tá chegando no meu pescoço. – Na 
verdade, se o senhor reparar bem, ele 
vive sem respirar. – Está me olhando 
diretamente dentro dos meus olhos. O 
senhor acha que ele está prestes a me 
arrancar a língua? – Sim, mas ele 
jamais esquecerá de suas palavras. 
(VIȘNIEC, 2012, p. 19-20, grifo do 
autor).   

A criatura, que em “Voz na Escuridão (I)” se 
alimenta de carne viva, do corpo grotesco do homem, 
reaparece em “Voz da Escuridão (II)”, atropelada e 
cercada de outras personagens que tentam definir a sua 
natureza:   
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O ZELADOR: Um monstro.   
[…] O HOMEM DO SAXOFONE: Parece 
um cachorro.   
[…] O TAXISTA: Nunca vi uma criatura 
assim.   
O ZELADOR: Eu acho que a cabeça é 
mais de veado do que de cachorro.   
O HOMEM DO SAXOFONE: Mas os 
olhos são olhos de cachorro. Certeza.  
A MULHER DE AZUL: Ai,ai,ai, que 
gorila!   
[…] O VELHO DA BENGALA: De 
qualquer maneira, não acredito que 
seja cabeça de veado… Parece bem 
mais cabeça de javali.   
[…] O TAXISTA: Olha só os lábios 
dele! Ele está respirando, tenho 
certeza.  O HOMEM DO ESPELHO: 
Parece lábio de gente.   
O HOMEM DO SAXOFONE: É metade 
cachorro, metade javali.   
O TRANSEUNTE APRESSADO: Eu 

estava pensando mais numa esfinge (VIȘNIEC, 2012, p.35-
37).    

O mesmo animal aparece em “O Adestrador”, um 
dos “esquetes-monólogos” (como a maioria dos que 
compõe esta obra), no qual a personagem possui 
variados animais, alguns um tanto excêntricos, como um 
ouriço, alguns escorpiões, rãs, joaninhas, caracóis e 
borboletas. Estes animais se juntam a seu adestrador, 
depois de alimentados cada um individualmente com sua 
determinada ração. Cada um ocupa uma parte deste, 
amontoando-se na barriga (rãs), nas plantas dos pés 
(escorpiões), sobre o coração (ouriço) e assim até 
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formarem uma só criatura. O animalzinho que é 
atropelado (ou cai do céu, não se sabe) em “Voz na 
Escuridão (II)”, faz parte da “coleção” do adestrador, que 
o descreve da seguinte maneira:   

  
Tenho um animal ainda jovem de uma 
espécie que não consigo identificar: 
um tipo de veado com crina de cavalo, 
vermelho dos lados, negro no peito e 
branco no pescoço. Quando mais ele 
cresce, mais descubro que tem olhos 
humanos e que sua boca se desenha 
como uma verdadeira boca de mulher 
(VIȘNIEC, 2012, p. 26).   

  
 Enquanto todos os outros animais deitam sobre 

o adestrador, “o veado com crina de cavalo fica nos 
rodeando a noite toda” (VIȘNIEC, 2012, p. 28). O 
grotesco se manifesta tanto na construção insólita do 
monólogo, na relação do homem com seus animais 
quanto no animal híbrido que os rodeia, e mesmo na 
imagem da junção do homem com seus animais, 
formando um ser heterogêneo, também híbrido, 
composto das duas naturezas diferentes. Ao final, 
fechando esta construção grotesca, os animais provam 
discretamente do sangue do dono, deixando-o 
machucado pela manhã. Pode-se relacionar o ato dos 
bichos de mordiscar o adestrador, a ponto de este 
esperar o dia em que será devorado por eles com um ato 
do drama corporal. De acordo com Bakhtin,   
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os principais acontecimentos que 
afetam o corpo grotesco, os atos do 
drama corporal – o comer, o beber, as 
necessidades naturais […], a cópula, a 
gravidez, o parto, o crescimento, a 
velhice, as doenças, a morte, a 
mutilação, o desmembramento, a 
absorção por um outro corpo – 
efetuam-se nos limites do corpo e do 
mundo ou nas do corpo antigo e novo; 
em todos esses acontecimentos do 
drama corporal, o começo e o fim da 
vida são indissoluvelmente imbricados 
(BAKHTIN, 1987, p. 277).    

Na expectativa de ser devorado por seus 
animais, o adestrador vê esta ação como uma “grande 
noite de amor universal” (VIȘNIEC, 2012, p. 28), na qual 
o fim da sua vida, por ser devorado, é a continuidade da 
vida de seus animais.  

Esta criatura, “um tipo de veado com crina de 
cavalo”, por sua vez, remete às primeiras descrições do 
grotesco, aquelas encontradas nas escavações em 
Roma, e a qual deu origem a toda categoria estética 
desenvolvida posteriormente. Segundo Kayser, tem-se 
na “mistura do animalesco e do humano, o monstruoso 
como a característica mais importante do grotesco” 
(KAYSER, 1986, p.24). A descrição feita pelos 
transeuntes do animalzinho pode ser comparada às 
imagens que compunham as iluminuras medievais, nas 
quais há pequenas criaturas disformes, com cabeças 
humanas corpos e caudas de animais entre outras 
criaturas do imaginário medieval, também presentes nas 
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pinturas de Hieronymus Bosch (1450 – 1516) e Peter 
Bruegel (1525/1530 – 1569).  

Este tema dos animais prossegue em três outros 
esquetes da obra que formam uma sequência, mesmo 
que haja a indicação do autor para que a organização das 
cenas não seja necessariamente a que está no texto. 
Estes esquetes, “A Louca Tranquila”, “A Louca Febril” e 
“A Louca Lúcida” não só fazem parte do grotesco, mas 
também fazem parte do fantástico, ao utilizar animais, 
também aqui antropomorfizados, de certa maneira, na 
criação de uma alegoria para tratar do controle do Estado 
em regimes opressores.   

No primeiro texto, em “A Louca Tranquila”, a 
cidade é invadida por incontáveis borboletas “belas, 
grandes e carnívoras” (VIȘNIEC, 2012, p. 41). As 
borboletas devoram todas as pessoas que estiverem fora 
das suas casas, iniciando pelos cílios “depois as 
sobrancelhas, pálpebras, lábios, cordas vocais, papilas 
gustativas” (VIȘNIEC, 2012, p. 41). Nada pode ser feito 
contra elas, até que perceberam que as borboletas 
somente devoram aqueles que fazem movimentos 
bruscos. A cidade, então, passou a viver toda em câmera 
lenta. Em “A Louca Febril”, quem invade a cidade, e agora 
também as casas, são os caracóis pestilentos (ambos os 
animais fazem parte da coleção do adestrador). 
“Irromperam de todos os lugares: das entranhas da terra, 
dos canais, dos porões, dos esgotos. Escalam muros e 
janelas, deixando atrás de si um fino rastro viscoso” 
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(VIȘNIEC, 2012, p. 43). As pessoas agora, com nojo, 
passam correndo.   

Os caracóis são muito mais agressivos do que as 
borboletas. Eles entram nas casas e estão em todos os 
lugares. No espelho do banheiro, no miolo do pão que 
está sendo cortado, em cada cadeira na qual se vai sentar 
“há um grande caracol pestilento com cara de culpado a 
te espreitar” (VIȘNIEC, 2012, p. 43). No monólogo, diz a 
personagem, que era muito melhor no tempo das 
borboletas, pois “não se pode dar a mão a alguém porque 
um caracol logo se enfia, veloz como um raio, entre as 
duas palmas” (VIȘNIEC, 2012, p. 44). Perceberam, então, 
que para conviver com os caracóis pestilentos, é preciso 
calar, pois “cada palavra pronunciada é substituída, na 
boca, por um caracolzinho pestilento” (VIȘNIEC, 2012, p. 
44).   

O animal-chuva é o invasor em “A Louca Lúcida”. 
É um “animal gigantesco e difuso, cujo corpo tem a forma 
de uma chuva inodora caindo incessantemente sobre a 
cidade” (VIȘNIEC, 2012, p. 45). Este animal, apesar de ter 
afugentado os caracóis pestilentos, é muito pior.   

  
O animal-chuva se alimenta do 
conteúdo das coisas. Ela esvazia de 
maneira verdadeiramente vagarosa e 
imperceptível tudo o que tem um 
coração, uma alma, um sentido. Só se 
veem carcaças pela cidade (VIȘNIEC, 
2012, p. 45).    
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Ele ataca o tempo. As pessoas não sabem mais 
em que dia estão, se é dia ou é noite. E ele tem o dom da 
ubiquidade, “está dentro de cada pensamento, de cada 
palavra pronunciada. Não se esconde nada dele: ele sabe 
tudo, seja noite, seja dia”. (VIȘNIEC, 2012, p. 45) ele fala 
como se fosse uma voz no cérebro das pessoas:   

  
Seus comentários são ainda bastante 
primitivos, como: “Senhor, não se deve 
pensar isso” ou “Ah, chega. Você está 
indo longe demais” ou “É perigoso 
insistir” ou ainda diretamente “Desista, 
isso também não vai dar certo!”  
(VIȘNIEC, 2012, p. 45).    

Esta alegoria dos animais que chegam 
paulatinamente nos lugares e passam a invadir todos os 
espaços e, por fim, estão em toda parte, controlando 
passivamente (no caso das borboletas e dos caracóis) a 
vida das pessoas, de modo que elas tenham que 
controlar as próprias ações para que possam esquivar-se 
dos efeitos desses seres já foi utilizada em outras obras, 
todas elas como alegorias do controle do Estado sobre a 
vida das pessoas nos regimes totalitários e autoritários. 
No Brasil, o livro A hora dos ruminantes (1966), de José 
J. Veiga, os animais invasores são os bois, grandes, que 
alteram toda a vida da cidade de Manarairema.  Há 
também A Peste, de Albert Camus, com os ratos e a 
própria peste, e, por último, de um dos mestres de 
Vișniec, O Rinoceronte, de Eugène Ionesco.   

Além de usar o fantástico na construção da 
alegoria, o grotesco faz um grande papel nas reações do 
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leitor/espectador. Há primeiro o ato de devorar das 
borboletas, que tiram a liberdade das pessoas no 
coletivo. O riso ainda está aqui presente, pois há o insólito 
no fato de borboletas tão bonitas devorarem carne 
humana. Nos caracóis, sempre observando e penetrando 
em todas as frestas e relações humanas (no 
cumprimento de mão e nas conversas), a imagem do 
rastro viscoso e malcheiroso que deixam para trás 
causam repulsa. O riso aqui é substituído pelo asco, 
mesmo com a construção inusitada do contexto.   

Quando o último animal é apresentado, o 
animalchuva, o riso já não existe mais. Este, o mais 
daninho dos animais que invadem a cidade, é grotesco 
por excelência por sua natureza híbrida (chuva e animal), 
pelas suas dimensões agigantadas, por ser largo, por 
estar em todos os lugares. Este ser, apesar de ter 
algumas das características dos simpáticos gigantes 
rabelaisianos, não é cômico como aqueles. O grotesco, 
neste monólogo, aparece como hipérbole, mas não para 
suscitar o riso, mas para causar reflexão. A categoria 
estética em questão é usada nestes três monólogos 
como efeito de sentido ao causar no leitor/espectador 
tanto o estranhamento (no caso das borboletas 
carnívoras) quando o asco, o nojo dos caracóis. Aqui o 
grotesco é tanto o híbrido quanto aquele do corpo 
grotesco.  

As diferentes formas do grotesco que são usadas 
por Matéi Vișniec em Teatro decomposto ou o 
Homemlixo produzem diversas e distintas reações no 
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receptor apesar de se tratar de uma mesma obra. O 
grotesco aqui vai do riso despreocupado ao 
estranhamento, passando pela perturbação e pelo asco. 
O grotesco nesta obra de Vișniec serve tanto à diversão 
quanto à reflexão.   

Ao dar liberdade aos eventuais leitores e 
diretores de montagens de sua obra, Vișniec amplia 
ainda mais a forma como o grotesco é percebido pelo 
público. Em cada uma das escolhas, em cada uma das 
composições, um sentido é construído.   
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X- A LITERATURA À BEIRA DO 
ABISMO: ADEUS, ROBINSON, DE 
JULIO CORTÁZAR 
 

Carla Denize Moraes (UNIOESTE)18  

Acir Dias da Silva (UNIOESTE) 
  
  
  

À medida em que o avião se aproxima da ilha 
Juan Fernandez, Sexta-feira também realiza um 
movimento intrínseco de retorno a sua origem; em outras 
palavras, ele desperta para uma realidade anterior que 
sempre esteve presente em sua composição de sujeito. É 
dessa forma que o escritor argentino Julio Cortázar inicia 
o texto Adeus, Robinson, peça escrita no fim dos anos 
1970 e publicada mais tarde, em 1984, em coletânea de 
título homônimo.   

A poética do escritor argentino, segundo Davi 
Arrigucci Jr. (2003), representa sua concepção sobre a 
escrita literária, uma constante busca no tocante aos 
temas, técnica e mesmo visão de mundo. Seu expoente é 
a tentativa de expressar a totalidade da realidade, algo  

  
 

18 Este capítulo é uma versão revista e ampliada de trabalho 
apresentado e publicado em anais, por ocasião do Cielli – V Colóquio 
Internacional de Estudos Linguísticos e Literários, na Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), no ano de 2018.  
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que Cortázar afirma ser inatingível, pois a literatura está 
sempre a um passo do absoluto, que sempre escapa. O 
fazer literário é, portanto, uma constante tentativa de 
extrapolar os próprios limites da linguagem literária, 
procurando expressar aquilo que não se pode expressar 
com palavras, dizer o indizível.  

 A tentativa de atingir a realidade por meio da 
literatura vem cumprindo um importante papel no final 
do século XX e início do XXI, que é o de preencher as 
lacunas deixadas por uma escrita, que por muitos anos 
ofereceu ao público leitor uma perspectiva única, contada 
pelo ponto de vista do poder hegemônico.   

  Para o escritor, é necessário propor uma nova 
forma de fatura literária, buscando estratégias que, além 
de subverter tematicamente, também surpreendam na 
forma, para ele, a essa é a melhor maneira de 
desestabilizar os sistemas tradicionais, uma vez que 
“Desautomatizar a linguagem, desautomatizando a 
percepção do mundo, é o único meio de se conseguir o 
efeito de estranhamento sobre o leitor.” (ARRIGUCCI JR., 
2003, p. 51). É na desautomatização da linguagem, pois, 
que se pode romper com as formas literárias 
estratificadas, estratégia que se mostra primordial para 
chegar-se a uma melhor visão do real.  

Cortázar a literatura deve ser uma fatura de 
abertura total, em que o elemento alvo, a essência do real, 
seja atingido sem se prender a formas pré-estabelecidas. 
Esse rompimento das fronteiras de gênero promove 
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também um rompimento com a realidade estereotipada 
e não reflexiva.   

Adeus, Robinson é um texto que emula um 
roteiro radiofônico e, por isso, se propõe a discutir, de 
forma não automatizada, a realidade da identidade na 
segunda metade do século XX. O gênero evocado 
cumpre um papel importante na construção do sentido, 
uma vez que, assim como as personagens, tem um 
caráter anacrônico, uma vez que era tradicionalmente 
escrito para ser transmitido pelo rádio, prática que já caiu 
em desuso, principalmente depois do advento de novas 
tecnologias no século XX que, dentre outras coisas, 
possibilitaram à audiência o deleite da imagem. Há, 
portanto, um deslocamento do gênero e das 
personagens, afinal, nada se diz sobre a elipse temporal 
que transporta Robinson e Sexta-feira do século das 
navegações para a época do avião.  

Por mais que pretenda chegar o mais próximo 
possível do real, Cortázar entende que a realidade 
verdadeira só se dá em vislumbres, ou seja, takes, em 
suas próprias palavras, os quais se constituem como 
partes de um todo e só fazem sentido quando vistos 
como mosaico, pensamento ao qual o autor faz alusão 
em seu texto “Melancolía de las maletas”, do livro La 
vuelta al día em ochtenta mundos (1967), como nos 
lembra Davi Arrigucci Jr. (2003), em que compara-os com 
as faixas de um disco sobre o mesmo tema; elas formam 
o todo, mas, sozinhas, não dão conta da totalidade que a 
linguagem literária tenta incessantemente alcançar. Em 
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outras palavras, se aproximam de uma revelação 
metafísica, mas que se dá em recortes; sempre há algo 
que foge.   

A pergunta que se revela é até que ponto é 
possível assumir o risco da invenção. Qual seria o limite? 
Para Arrigucci Jr. (2003), a literatura está sempre à beira 
do abismo, porque, em sua busca por encontrar um meio 
de dizer o indizível, opera um processo de 
autodestruição, que acaba por fazer com que se organize 
numa disposição labiríntica. Esse labirinto, 
aparentemente caótico, convida o leitor a participar da 
interpretação e com isso confere a coerência necessária 
para a não destruição do texto. Dessa forma, acessa uma 
realidade diversa “operando uma mudança e 
reorganização do mundo, numa espécie de bricolagem 
que altera a fisionomia antiga das coisas, ao atribuir-lhes 
funções inusitadas, descortinando novos mundos 
simultâneos” (ARRIGUCCI JR., 2003, p. 41). Essas 
marcas podem ser percebidas no texto em análise, em 
que vemos um deslizamento das ações das personagens, 
tanto em relação ao enredo em si como no modo de ver 
o mundo e o outro, condição que altera também a 
percepção do leitor participativo.  

Assim como o autor está em constante 
perseguição, seus personagens se caracterizam por uma 
“oposição fundamental com relação ao mundo que lhes é 
dado viver” (ARRIGUCCI JR., 2003, p. 23), deparam-se 
com um mundo em que se percebem desestabilizados, 
sentem o caos e acabam descolados de sua realidade 



 

~ 238 ~  
  

aparente. É essa condição que é dada a Robinson Crusoé 
ao desembarcar em “sua” ilha e perceber que aquele 
mundo, agora revisitado, já não se molda conforme suas 
expectativas. Nesse contexto, revela-se ali uma 
personagem que difere da imagem clássica com que a 
literatura tem delineado o colonizador. Robinson de 
Cortázar, ao ver que aquela realidade foge ao seu 
controle, tem suas certezas desestabilizadas, e isso faz 
com que se crie uma abertura para uma nova forma de 
olhar para o passado e para o presente.  

A ambiguidade que se cria dessa desconstrução 
dos temas é resultado da busca empreendida por 
Cortázar, dissolvendo dicotomias, e convidando o leitor a 
novas significações. Tanto Sexta-feira quanto Robinson 
Crusoé são tirados da sua condição de estereótipos e 
passam a ser representados de forma complexa, 
mostrando que as relações império-colônia precisam ser 
apreciadas por novos e diversos ângulos. O caos 
estabelecido por Cortázar na sua criação ficcional, 
contribui para que se repense esses papeis que durante 
muito tempo estiveram estratificados pelo pensamento 
ocidental, e hoje, sabe-se, precisam ser apreciados com 
novos olhares e por novos ângulos.  

O tom brincalhão e irônico presente em Adeus, 
Robinson aponta para uma característica que perpassa 
toda a obra de Cortázar: tomar o empreendimento 
literário como um jogo de invenção, que, aparentemente, 
parece se colocar longe da literatura séria. Mas só na 
aparência, “[...] o autor se diverte mesmo, mas é assim 
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que ele faz sempre, num jogo libérrimo de invenção”, mas 
que é sempre uma “diversão reveladora” (ARRIGUCCI 
JR., 2003, p. 52). A ironia e a ludicidade são responsáveis 
pelo “desvio”, o qual age no texto como elemento 
essencial da desconstrução.   

É dessa maneira que se pode encarar a postura 
assumida por Sexta-feira em diversas passagens do 
texto. É por meio do riso, da aparente ingenuidade que 
leva ao tom irônico, que a personagem realiza a 
transgressão. Quando as personagens protagonistas 
chegam à ilha Juan Fernández, Robinson está extasiado 
com tanto progresso, a ponto de parecer ter diante de 
seus olhos uma grande novidade,  

  
ROBINSON – Os edifícios são 
extraordinários, e as ruas estão cheias 
de gente, Sexta-feira, de gente. / 
SEXTA-FEIRA – Nada disso me parece 
tão extraordinário. Quem o ouvir 
dizendo isso vai pensar que o amo saiu 
de Londres há uns bons vinte anos. [...]  
(CORTÁZAR, 2015, p. 217)  

  

A ironia presente na fala de Sexta-feira inverte a 
posição hierárquica, e sugere que Robinson estivesse 
saindo novamente de uma ilha, a caminho da 
“civilização”. O riso, portanto, tem um papel fundamental 
na construção da crítica e aparece como elemento 
estrutural da própria linguagem literária abrindo espaço 
para a possibilidade, apontando para uma das questões 
centrais do texto, o deslizamento das identidades. O 
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elemento lúdico em Cortázar figura como ponto de 
desequilíbrio da existência das personagens, “[...] o jogo 
aparece na obra de Cortázar como uma experiência 
imantada de potencialidade reveladora, uma ‘diversão’ 
que desvia da normalidade repetitiva, apontando par 
uma nova dimensão da realidade, ou seja, como um jogo 
transcendente [...]” (ARRIGUCCI JR., 2003, p. 54). Dessa 
forma, alcança-se um âmbito que extrapola os limites do 
texto para a elaboração de algo maior, que se esconde 
por detrás do riso.   

Ao se aproximar de sua ilha, Sexta-feira 
desenvolve um “tique nervoso”, um riso irônico que 
aparece todas as vezes que ele cordialmente finge 
concordar com as afirmativas de seu “amo”. No 
desenrolar da peça, aos poucos, o incômodo provocado 
por tais risinhos levam Robinson a questionar Sexta-feira 
sobre o que há de engraçado. A resposta do nativo vem 
permeada de ironia e humor, os quais revelam em um 
nível mais profundo de significação a resistência do 
nativo,  
  

A verdade, meu amo, não tem nada de 
engraçado. (Risinho.) Eu também não 
compreendo muito bem, mas pode crer 
que a coisa acontece inteiramente 
contra a minha vontade. Já me 
consultei com dois psicanalistas, um 
freudiano e outro junguiano; fui aos 
dois para dobrar as probabilidades, o 
senhor sabe, como a gente faz quando 
vai às corridas de cavalos. E, para 
aumentar a segurança, também fui 
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consultar uma celebridade da 
antipsiquiatria. Aliás, este foi o único a 
não ter a menor dúvida de que eu era 
mesmo o Sexta-feira do seu livro.  
(CORTÁZAR, 2015, p. 207)  

  

Sob uma aparente ingenuidade, o discurso de 
Sexta-Feira revela sutilmente a presença de uma 
identidade que desliza entre a cultura dominante 
adquirida e a cultura de origem que nunca é totalmente 
apagada. O lúdico se articula com a problemática que se 
pretende discutir, e assume a função de mostrar as 
possibilidades da discussão do tema de uma forma 
inovadora, que impulsiona o olhar a uma percepção 
diferenciada.  

Sexta-feira revela-se um ser híbrido e 
multidimensional: “De fato, meu amo (risinho), daqui dá 
para ver muito bem a praia onde quase fui devorado por 
aqueles canibais de maus bofes, que queriam me comer 
só porque um pouco antes minha tribo havia tentado 
comê-los. Mas assim é a vida, como diz o tango” 
(CORTÁZAR, 2015, p. 206). Ao revelar com ironia sua 
autoconsciência, o discurso do nativo desmascara o as 
intenções presentes no texto clássico, de polarizar os 
papéis colocando o colonizador como salvador e o 
colonizado como alguém desprovido de consciência ou 
cultura.   

Ao mesmo tempo, ao citar o tango, ritmo de 
origem plural, Cortázarinsere no discurso ficcional a 
assimilação da cultura dominante. A hibridez do 
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araucano se manifesta no fato de este reunir em si 
características dos dois mundos, de forma que o 
semelhante e o diferente convivem, em uma produção de 
cultura que se alimenta das duas fontes e acaba 
produzindo algo novo, resultado da sua interpretação da 
cultura dominante, o que Stuart Hall (2006), ao fazer 
referência à Mary Louise Pratt, aponta como uma lógica 
colonial transcultural, em que os grupos subordinados se 
apropriam dos elementos da cultura dominante e os 
transformam a partir de sua compreensão.  

O texto de Cortázar, ao dissolver as dicotomias, 
dialoga constantemente com a noção derridiana de 
differánce “uma diferença que não funciona através de 
binarismos, fronteiras veladas que não separam 
finalmente, mas são também places de passage, e 
significados que são posicionais e relacionais, sempre em 
deslize ao longo de um espectro sem começo nem fim” 
(HALL, 2006, p. 33). Os significados criados por meio da 
dissolução das fronteiras culturais insere textualmente 
uma aproximação com o real que revela outras facetas 
dos atores envolvidos tematicamente, e reverbera a 
existência e a importância do hibridismo no contexto das 
relações culturais entre povos latino-americanos e 
europeus. Sexta-feira pertence aos dois mundos e por 
isso tem a articulação necessária para transitar entre eles 
com leveza, fato que deixa Robinson deslocado, incapaz 
que é de lidar com a realidade que se põe diante de seus 
olhos, que é tão diferente daquela criada a partir de seu 
ideal de homem branco.  
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Quando assimila a cultura da metrópole, o 
subalterno acaba por realizar um movimento involuntário 
de hibridização do uso da linguagem, porque tenta 
reproduzir uma língua que não é a sua, e por isso, essa 
reprodução acaba por resultar “imperfeita”, uma vez que 
conserva as marcas, mesmo que sutis, da língua e, 
consequentemente, da cultura de origem. Para Homi 
Bhabha (2013), essa língua falada pelo colonizado é 
bipartida, mas não falsa, e por isso os textos produzidos 
no contexto da missão civilizadora europeia estão 
repletos de ambiguidade.  Construída pela ironia, a 
mímica e a repetição, a imitação imperfeita da língua do 
colonizador se revela como “uma das estratégias mais 
ardilosas e eficazes do poder e do saber coloniais” 
(BHABHA, 2013, p. 146).   

O discurso da mímica se materializa com 
ambivalência porque a imitação promove um 
deslizamento inerente, tornando o produto algo que é 
“quase o mesmo, mas não exatamente” (BHABHA, 
2013, p. 146). O desvio da mímica é o interstício pelo qual 
o subalterno encontra um meio de falar, mesmo que de 
forma involuntária. Ela é eficaz porque há o 
deslocamento, pelo seu caráter anômalo.  

Para o estudioso da cultura, o espaço do 
arremedo representa ao mesmo tempo uma semelhança 
e uma ameaça, porque promove uma ruptura de um 
discurso que nunca será um equivalente perfeito. A isso 
ele convencionou chamar “metonímia da presença”, que 
se refere ao caráter ambivalente da presença colonial. Tal 
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discurso, portanto, não rompe com a regra estabelecida, 
tampouco se coloca como uma arma eficaz e definitiva 
contra o poder da condição imperial, porém, mina suas 
certezas, traz a instabilidade para o campo de domínio 
imperialista, “[...] um discurso na encruzilhada entre o que 
é conhecido e permitido e o que, embora conhecido, deve 
ser mantido oculto, um discurso proferido nas entrelinhas 
e, como tal, tanto contra as regras quanto dentro delas” 
(BHABHA, 2013, p. 152).  

Ao se aproximar da ilha, Sexta-feira 
imediatamente resgata uma identidade dormente, que 
sempre esteve presente, da qual nunca se separou. Uma 
espécie de volta à origem, porém, trazendo as marcas do 
tempo histórico, de sua experiência, que faz com que 
esse retorno nunca se configure como um retorno ao que 
era antes. Ao desembarcar, se reconhece mutuamente 
com os habitantes locais, revela uma consciência oculta 
que aos poucos vai se tornando mais presente. A elipse 
temporal realizada pelo texto garante a “[...] continuidade 
espaço-temporal que permite insólitas associações de 
pessoas, objetos e acontecimentos no universo 
cortzariano, fazendo entrever uma ordem secreta que 
escapa à percepção rotineira, bem acomodada à 
banalidade do mundo cotidiano.” (ARRIGUCCI JR., 2003, 
p. 41-2)  

A personagem do nativo, então, demonstra que 
não era desprovido de criticidade, apenas aceitava 
cordialmente as condições que lhe eram impostas. 
Revela-se uma consciência dupla, com traços da cultura 
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britânica, para não dizer mundial, que se mesclam com 
elementos da cultura de origem.  

Uma vez que há sempre o controle da vigilância, 
a existência do discurso colonial está sempre em uma 
existência limitada que surge de dentro do discurso 
autorizado. É um discurso que, ao tentar se assemelhar 
ao discurso autorizado, fracassa em sua empreitada, e 
por isso se torna uma imitação que desloca a imagem 
arquetípica do Outro que tenta imitar. E é isto que faz 
emergir uma identidade camuflada sob o manto 
regulador. É o que se percebe no olhar de Sexta-feira em 
relação ao desejo de Robinson de voltar à “sua” ilha,  

  
O que não entendo, meu amo, é por 
que quis voltar à sua ilha. Quando a 
gente lê o seu livro com verdadeiro 
espírito crítico, conclui que o balanço 
de sua estada na ilha foi um bocado 
nefasto. A prova é que, ao sermos 
resgatados, o senhor ficou louco de 
alegria. E no momento em que a costa 
de Juan Fernández começava a 
afastar-se, só não lhe mandou aquela 
banana porque afinal o senhor é um 
cavalheiro britânico. (CORTÁZAR,  
2015, p. 208)  

  

Sexta-feira é exemplo dessa mimese defeituosa, 
que se realiza em parte, e por isso chega-se a um ser que 
ocupa um lugar de transição entre os dois mundos, no 
qual “ser anglicizado é enfaticamente não ser inglês” 
(BHABHA, 2013, p. 149). Ele já tem assimilados cultura, 
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opinião, gostos, moral e intelecto de um inglês, mas seu 
discurso está permeado de elementos que desviam da 
identidade autêntica inglesa. Assim, o criado de 
Robinson repete o modelo europeu de uma forma 
desajustada, deslocada do padrão, que traz consigo a 
carga ambivalente do discurso subalterno, “Esse 
desgraçado não perdeu nem uma palavra do que nós 
dissemos, amo. E eu pensando que ele não sabia inglês... 
Os ingleses fizeram as coisas bem direitinho. Essa sua 
língua, meu amo, é falada até pelas focas do Ártico.” 
(CORTÁZAR, 2015, p. 219)  

Esse olhar que Homi Bhabha chamou de 
“anômalo” – o olhar que faz com que o observador se 
transforme no observado – acaba por rearticular a noção 
de identidade pois causa uma perturbação que 
reconfigura o desenvolvimento das identidades, seja do 
colonizador, seja do colonizado. O que se vê é a 
articulação de identidades conflituosas que surgem em 
meio a uma confusão de estratégias que contribuem para 
acabar com as dicotomias. Em outras palavras, a 
representação em Adeus, Robinson desmistifica a 
radicalização dos opostos, em que só há dois lados, o do 
colonizado ou o do colonizador, para estabelecer um caos 
que se aproxima muito mais do real do que a visão binária 
o faz. Há no colonizado um pouco dos dois mundos, e é 
isto que lhe confere uma identidade capaz de resistir ao 
estabelecido com relativa liberdade.  

A civilidade dissimulada, sly civility, de acordo 
com Homi Bhabha (2013), toca justamente na questão 
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da ambivalência do discurso colonialista. Diz respeito ao 
controle que é feito à distância pelo poder imperial e que 
por isso carece de precisão. Esse controle imperial é 
operacionalizado por ordens escritas ou por 
intermediários políticos e administrativos, estes últimos 
gozam de uma suposta liberdade e servem como 
aparelhos de supervisão e execução das ordens vindas 
da metrópole, porém, as regras emitidas precisam passar 
pela interpretação dos intermediários e isso causa uma 
distorção que cria a ambivalência. A vigilância que se 
pretende está submetida a um processo que distancia a 
ordem original de sua execução na colônia.  

Trata-se, portanto, de um processo complexo, 
que Bhabha (2013), apoiado nas ideias de J. S. Mill, 
afirma ser um caminho para o despotismo, uma vez que 
há um país que é governado à distância por meio de 
intermediários geralmente autóctones, a saber, um 
nativo do país colonizado, que é cooptado. Em meio ao 
despotismo praticado, sobra pouco ou nenhum espaço 
para a democracia, e desse processo é que surge a 
perturbação de agir sempre sob vigilância.   

Há sempre uma crise que se inscreve na 
duplicidade da identificação, que oscila entre a 
autoridade e a submissão, guiada por uma suposição de 
liberdade. O exercício da autoridade colonial demanda do 
colonizado uma narrativa que esteja em consonância 
com o ideal colonizador, que esteja embebida das 
ideologias imperialistas. O colonizado utiliza-se da língua 
do colonizador para expressar uma submissão nos seus 
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próprios termos, o que representa a “recusa nativa a 
satisfazer a demanda narrativa do colonizador” 
(BHABHA, 2013, p. 166). A civilidade dissimulada, 
então, é uma conduta que pode ser considerada uma 
forma de resistência do colonizado, porém, que não 
prevê uma derrota da autoridade, uma vez que não 
rompe totalmente com a narrativa imperialista, mas 
esconde em seus interstícios uma ambivalência que age 
como aparato de resistência.  

O colonizado busca conquistar o poder colonial 
sem entrar em confronto direto como o colonizador, mas 
sim, vale-se de elementos da cultura do opressor em 
favor próprio, subvertendo-os. Por fim, civilidade 
dissimulada é uma aparente aceitação do colonizado, 
que dá a ele a possibilidade de, sem o conflito direto, 
permanecer resistindo e manter instável a autoridade 
colonial.  

O nativo Sexta-feira aprendeu a cultura, a língua, 
os gestos ingleses, compartilha de seus conhecimentos, 
porque foi introduzido por Robinson Crusoé ao mundo 
dito civilizado, por outro lado, ainda há nele a sua cultura 
de origem, e isso é o que lhe dá condições de articular 
seu discurso e modos de agir de forma a driblar a suposta 
autoridade e superioridade de seu amo. De forma que, 
sem conflito direto, aos poucos vai subvertendo a ordem 
hierárquica.  

Conforme o tempo corre durante a visita à Juan 
Fernandez, as circunstâncias fazem com que se 
desestabilize a relação entre as duas personagens. 
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Robinson percebe-se deslocado, seus ideais abalados 
pela realidade que encontra, uma ilha totalmente hostil à 
sua presença, tão evoluída quanto a Inglaterra ou outros 
países do mundo. Além do mais, vê-se isolado tal qual o 
isolamento sofrido quando náufrago, mas agora em uma 
ilha repleta de pessoas. Ao passo que Sexta-feira 
sentese livre por estar circulando em um ambiente 
familiar e onde encontra identificação com os seus.  

Cortázar materializa no texto a imagem da 
civilidade dissimulada, quando o nativo, ao mesmo 
tempo em que parece concordar com seu senhor, 
subverte a narrativa de forma camuflada, nos termos do 
próprio senhor. Nas falas que, por sua hibridez, 
constroem a ambivalência necessária,  

  
ROBINSON – Saibas, Sexta-feira, que 
me sinto feliz por voltar à Inglaterra. 
Me alegro por sair desta ilha. Não é a 
minha ilha. Acho alías que nunca foi a 
minha ilha, até porque, mesmo naquela 
época, não percebi que... É difícil 
explicar, Sexta-feira. Digamos que na 
época eu não entendi o que estava 
fazendo contigo, por exemplo. / 
SEXTA-FEIRA – Comigo, amo?  
(Risinho.) Mas o senhor fez maravilhas. 
Lembra-se de quando costurou umas 
calças para que eu não continuasse a 
andar nu? De quando me ensinou as 
primeiras palavras em inglês, a palavra 
amo (risinho), as palavras sim e não, a 
palavra Deus, tudo aquilo que foi tão 
bem contado em seu livro...  
(CORTÁZAR, 2015, p. 232)  
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A medida que o enredo vai se desenvolvendo, 
Robinson desestabiliza-se e abala suas certezas ao 
passo que Sexta-feira se sente cada vez mais seguro e 
vai adquirindo voz ao longo da narrativa de modo que, ao 
final, ele abandona o vocativo “amo”, passando a chamar 
seu interlocutor pelo nome, eliminando a hierarquia. Pela 
voz de Sexta-feira, Robinson (e o leitor) se deparam com 
uma nova condição colonial, antes interdita e que agora 
emerge nas palavras da personagem do araucano. Suas 
palavras abrem o campo de percepção que figura como 
uma releitura do passado e uma resposta da margem ao 
centro, “Meu verdadeiro nome não é Sexta-feira, embora 
você nunca tenha se preocupado em saber qual é” 
(CORTÁZAR, 2015, p. 237).  

Essa virada narrativa faz parte da construção de 
uma nova imagem do nativo e sua condição de 
colonizado, bem como da imagem do colonizador, 
introduzindo literariamente elementos preteridos no 
texto do século XVIII, como o olhar crítico do colonizado 
e sua consciência dupla e a desestabilização das certezas 
do colonizador. Enfim, novos modos de olhar para os 
sujeitos coloniais.  
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XI – A FOTOGRAFIA COMO 
TESTEMUNHO DA ALEGRIA  

  

Silvia Maria Soares do Prado (UNIOESTE)  

Acir Dias da Silva (UNIOESTE) 

  

1. INTRODUÇÃO  
  

A pesquisa proposta busca compreender 
algumas inquietações acerca das expressões da alegria a 
partir de algumas fotografias, sob o olhar do testemunho 
e da memória do outro, analisamos cinco imagens que 
fazem parte do acervo do Museu da Imagem e do Som 
de Cascavel. Ainda que as observemos na essência da 
estética visual, mesmo que sejam encenadas, 
pretendemos trazer à luz o sentimento valorizado pela 
alegria.   

Será observada e referendada a pesquisa como 
ciência. Desta forma, vale lembrar e observar que as 
fotografias são fontes de preservação da memória 
coletiva, que compreendem o sentimento expressado 
pelo sorriso, ao interpretarem e visualizarem cenas do 
cotidiano. Ao estudar a fotografia como lembrança de 
família, das experiências vividas na comunidade 
lançando o imaginário e o simbolismo das imagens, 
buscou-se valorizar os traços do passado mesmo que 
observadas suas particularidades e encenações.  
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As fotografias são representadas em álbuns de 
família e em registros documentais, transformando-se 
em valores imateriais que representam histórias e 
momentos felizes, salvaguardados por gerações. Mas, é 
preciso levar em consideração as exceções de alguns que 
gostam de registrar e guardar fotografia que retratam 
momentos inesquecíveis de famílias.  

Diante de tantas tecnologias e da evolução das 
mídias, a fotografia permanece como prova documental 
de um acontecimento ou de um período. É uma 
linguagem capaz de transmitir mensagens e reproduzir 
cenas de épocas e, mesmo que anonimamente, deixa sua 
marca, pois retrata um legado que passa de geração em 
geração. E, no nosso caso, as fotos estão arquivadas no 
acervo histórico da cidade e serão preservadas para fonte 
histórica.  

O desafio deste trabalho de investigação, 
testemunho  e  memórias  possibilitará 
compreender a mensagem e a estética da fotografia e, 
por conseguinte, ler as imagens e sua 
representatividade para novas reflexões e 
ressignificações.  

As fotografias aqui referendadas e que 
expressam o sentimento de alegria foram selecionadas 
para esta pesquisa. A escolha destas fotografias foi 
devido ao fato de que elas representam e transmitem  
aos interlocutores valores mensuráveis no quesito 
alegria, de momentos e ações correlatas, marcadas pelo 
semblante do ser humano. Nesse viés, as expressões da 
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alegria percebidas nas fotografias traduzem experiências 
de vida de indivíduos. Nessa perspectiva, abordaremos a 
alegria dos protagonistas do período da colonização do 
Município. Para melhor compreensão, desses 
testemunhos, encontramos alicerces em referenciais 
teóricos com várias informações e esclarecimentos. 
Esses podem ser mencionados ao longo das fotografias 
encenadas e registradas naquele período da história. 
Salientamos que as imagens analisadas não têm o 
crédito fotográfico, pois, à época, as famílias não tinham 
a preocupação de escrever no verso quem foi o autor da 
fotografia.  

  

DESENVOLVIMENTO   
  

Diante do exposto, selecionamos imagens 
fotográficas que transmitem a alegria, expressão que não 
escolhe pessoas boas nem pessoas más, elas escolhem 
o momento. Prova disso é que podemos citar trechos da 
obra A História da Alegria que contribui para esta 
temática da alegria representada pelas fotografias.  

  
(...) “Sintetiza bem essa explanação, 
onde “o ideal da felicidade, ou da vida 
feliz está enraizado na antiga ética 
grega, e dessas raízes por vezes ainda 
se mostram”, por que razão, por 
exemplo, faz sentido dizer que Adolfo 
Hitler pode ter experimentado 
momento de alegria (mesmo se de 
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“alegria cruel”), mas não dizer “Adolf 
Hitler teve uma vida feliz”? (POTKAY, 
2012, p. 46).   

  
Com base nessa proposição, encontramos 

situações em que o testemunho da fotografia a partir da 
memória traduz sensações de alegria dos personagens. 
São pessoas simples da comunidade e personalidades 
políticas que revelam sentimentos marcados por 
expressões contagiantes que podem ser manifestadas 
por cenas típicas, representadas pelas fotografias aqui 
analisadas. Ao buscarmos apoio em teorias, podemos 
alicerçar nosso olhar para a imagem como emoção e 
recordação, como observadas pelo escritor: “A 
experiência visual do homem quando diante da imagem 
de si mesmo, retratado por ocasião das mais corriqueiras 
e importantes situações de seu passado, leva à reflexão 
do significado que tem a fotografia na vida das pessoas”  
(KOSSOY, 2014, p. 113). Para entendermos e 
diagnosticarmos a essência das imagens, pode-se 
constatar ao observar, narrar e desnudar as imagens do 
ponto de vista de seus testemunhos, tanto na vivência de 
seus personagens quanto na aparência de seus retratos. 
Na tentativa de revelar mensagens não ditas e sim 
relatadas por meio da expressão alegria, as fotografias 
são registros que, mesmo quando encenadas ou 
teatralizadas por seus personagens históricos expõem as 
memórias do outro.    

Nesse contexto, o livro “Fotografia & História”, de 
Kossoy (2014) vem contribuir com esse método. Outra 
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maneira de absolver as evidências da fotografia é o 
testemunho visual das fotografias. Nesta perspectiva, 
entende-se que o retrato imagético traz pistas e 
aparências do momento de alegria como bem observado:  

  
“Uma única imagem contém em si um 
inventário de informações acerca de 
um momento passado; ela sintetiza no 
documento um fragmento do real 
visível, destacando-o da vida. O 
espaço urbano, os momentos 
arquitetônicos, o vestuário, a pose e as 
aparências elaboradas dos 
personagens estão ali congelados na 
escala visual do original fotográfico. 
Informações são congeladas na escala 
habitual do original fotográfico: 
informações multidisciplinares nela 
gravadas - já regadas pela heurística e 
devidamente situadas pelo estudo 
técnicoiconográfico - apenas 
aguardam sua competente 
interpretação” (KOSSOY, 2014, p. 
115-116).  

  

Ao nos deparamos com fotos, interpretações e 
reflexões sobre o momento histórico e o visual 
expressado pela alegria, juntamos o visual e o imaginário 
em busca de lembranças e sensações das expressões e 
seu exemplo de infinitas expressões da alegria. Tais 
dados vêm ao encontro do pensamento do autor no que 
se refere ao congelamento de aparências visuais em 
consonância com a aparência de estar com a expressão 
de alegria dos personagens. E ao nos remetermos à 
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alegria, apresentamos a imagem que simboliza a pureza 
desta expressão.  

 
Figura 1: Pioneiros de Cascavel, os poloneses Paulo Wichoski e 

André Wolochen, Década de 1950.  

Fonte: Museu da Imagem e do Som – Cascavel/PR  

  

É possível contemplar a simplicidade dos amigos 
homenageados pela cena que valoriza a vida bucólica 
dos idos de 1950. Provavelmente os colonos estão em 
sua propriedade em momento de lazer, alegria e a 
descontração. Os amigos representam a perspectiva 
comemorativa que pode ser interpretada e imaginada em 
várias histórias: abraço de irmão, o nascimento de um 
filho, a conquista de um time e muito mais. Esta imagem 
contribui para a narrativa que intitulamos de “a alegria é 
uma iluminação repentina, um momento climático em 
uma história de vida, um presente, uma experiência de 
plenitude” (POTKAY, 2012, p. 45).  
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O semblante dos personagens traduz a alegria e 
as lembranças do passado a partir de uma fotografia tão 
significativa no contexto aqui abordado, ou seja, as 
memórias e sorrisos expressados pelos registros 
fotográficos traduzem a simplicidade do campo, as 
vestimentas, momentos em que foram fotografados 
historicamente por seus familiares, ou por um fotógrafo 
da época em que os personagens foram marcados pela 
encenação de um momento feliz expressando a alegria 
do abraço entre os protagonistas.  

existe o melhor exercício para rever o 
passado e apreciação visual do homem 
quando diante da imagem de si 
mesmo, retratado por ocasião das mais 
corriqueiras e importantes situações 
de seu passado, leva à reflexão do 
significado que tem a fotografia na 
vida das pessoas (KOSSOY, 2014, p. 
114).  

  

A contextualização das fotografias possibilita 
ressignificar e imaginar flashes de recordações, que 
podem ser carregados de simbolismos religiosos, cenas 
cotidianas, oficiais ou familiares. A iconografia 
fotográfica precisa ter três elementos essenciais para a 
realização de uma fotografia: o fotógrafo, a forma como 
vamos arquivar essas lembranças e as memórias no 
decorrer do tempo. Portanto, ao afirmar essa frase 
citamos:  

  
“As fontes iconográficas originais, em 
especial as fotográficas que nos 
interessam diretamente, referem-se às 
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fotografias de época, as quais se 
encontram em coleções públicas e 
privadas, muitas vezes em antiquários 
e sebos e em mãos de descendentes 
dos fotógrafos. A pesquisa desses 
artefatos originais do passado é 
obrigatória pelo amplo espectro de 
informações que os mesmos podem 
oferecer (KOSSOY, 2014, p. 76).  

  

Este capítulo busca entender as fotografias a 
partir de fontes de pesquisas, com foco na alegria. Assim, 
é possível também encontrar fragmentos da história e a 
representatividade da mulher, protagonista em um 
cenário praticamente dominado pelos homens. 
Abarcaremos também a temática do automobilismo que 
projeta o nosso município para o Brasil e para o Mundo. 
Nesse contexto, as corridas eram marcadas por homens 
e não por mulheres, mas a peculiaridade está 
representada pelas pilotas dessa prova que foi projetada 
para ser um momento único.   
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Figura2: Automobilismo: Prova Feminina: Marilís Pirotelli, Meire 
Pompeu e Tusnelda Cortese, a vencedora Alcioni Bueno, Paula 
Sonda e Rosa Norma Vessaro, década de 1970.   

Fonte: Museu da Imagem e do Som de Cascavel-PR  

  

O conceito de alegria traz a magnitude de 
transpor satisfação, alegria, contemplação e admiração, 
e tais memórias são representações de fatores e 
vivências lembradas. É possível projetar o 
reconhecimento da cidade de Cascavel, conhecida 
nacional e internacionalmente pelas corridas 
automobilistas desde o seu primórdio. Na contramão do 
tempo, elas fizeram história, pioneiras que desafiaram 
preconceitos, pois essa prova, idealizada pelo Ex-
Vereador Luiz Picolli, trouxe corridas diferenciadas, como 
a corrida de Kombi, Corrida de Pé de Bode e a corrida 
Feminina, a qual foi permeada e registrada por 
testemunhos orais de pioneiros de Cascavel. Tais 
corridas são consideradas um marco para a 
representação das conquistas das mulheres, e claro, 
representam a alegria das vencedoras. O Autódromo 
Internacional Zilmar Beux de Cascavel foi palco para 
essas mulheres e continua sendo para pilotos 
profissionais e amadores. A foto acima tem valor 
simbólico e histórico, que não se esgotam nesta 
interpretação, pois uma das mulheres aqui 
representadas, no caso Marilis Pirotelli, foi homenageada 
com a denominação de um Colégio Estadual em 
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Cascavel.  É pertinente a contribuição sobre alegria na 
imagem.  

  
O aspecto modal da alegria tem 
importantes consequências para os 
tipos de história que nós podemos 
narrar a seu respeito. As alegrias são 
plurais e variadas.  Entender um 
julgamento a respeito da alegria – o 
que a torna plena ou teimosa, por 
exemplo, – requer um contexto 
narrativo. Ademais, as alegrias estão 
ligadas a contextos mais amplos de 
paixões: elas se originam de desejos, 
amores e esperanças” (POTKAY, 
2012,  
p. 21).   

 
Figura 3: A pioneira Lídia Luchesa pedalando pela “Estrada 
Estratégica”, atual Avenida Brasil, na década de 1950. Aparece ao 
fundo o primeiro Grupo Escolar do Município.   

Fonte: Museu da Imagem e do Som de Cascavel – PR.   
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Nesta fotografia, observa-se uma mulher em um 
cenário cascavelense que ao passear em sua bicicleta 
alegre e livremente nas ruas pacatas da então vila de 
Cascavel. Quando compartilhamos os conhecimentos 
repassados e relatados por pioneiros da cidade, 
trazemos o destaque da arquitetura da época. Ao fundo, 
à esquerda, o primeiro Grupo Escolar da cidade, 
atualmente Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, e 
ao descortinar essa imagem, ainda há a representação do 
período do ciclo da madeira podendo ser observada por 
casas e comércios da época da colonização.  

A foto representada pela senhora Lígia Luchesa, 
que era poetisa, ao passear de bicicleta, indica que, 
provavelmente, ela esteja indo ao encontro de seu 
cônjuge, pois ajudava no armazém denominado 
“COPAL”- Comercial Oeste do Paraná, ou seja, esse 
comércio vendia um pouco de tudo denominado vendas 
de “Secos e Molhados” na década de 1950.    

A nossa Avenida Brasil nos seus primórdios era 
“Estrada”, Rodovia denominada BR 35, também 
conhecida por “Estrada Estratégica”. Foi aberta por 
militares e tornou-se a principal via de acesso, 
atualmente, conhecida como Avenida Brasil, símbolo 
marcado por grandes modificações e planejamentos 
estratégicos para o desenvolvimento econômico da 
cidade.   

A alegria da mulher é, de certa forma, uma 
encenação fotográfica, pois transparece na imagem a 
personagem, embora vivida em um tempo de grandes 
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conflitos de terras. A fotografia demonstra que Lígia 
estava alegre ao pedalar pela principal via da cidade.   

A compreensão e a reflexão do imaginário e das 
memórias são visíveis e invisíveis. Elas se confundem 
com as  expressões  dos  personagens  e 
 projetam  as mensagens da alegria, contemplação 
por meio da expressão facial no exercício de observar, 
lembrar e recordar, as imagens e percepções do 
contexto histórico, cultural e social. Corroboram para 
esta pesquisa os estudos de Roland, que demonstram 
que  
  

[...] a fotografia é uma imagem híbrida, 
pois é construída em parte por um 
aparelho técnico, que captaria um real 
puro, e em parte por uma mensagem 
com conteúdo histórico, social e 
representação e expressão de um 
olhar sobre o mundo (BARTHES, 
1987, p.  
11-25).   

  

A historiografia da imagem encenada traz 
considerações e relações da fotografia como as teorias 
do teatro e com suas próprias práticas. As encenações 
nas fotografias aqui apresentadas produzem um 
momento vivido que, em sua instabilidade, manifestam 
ao mesmo tempo a imagem imitativa e simbólica, mesmo 
que registrada de forma teatralizada e encenada. Para 
corroborar com a sistemática da encenação nas 
fotografias, pode-se afirmar que  
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“em encenação, a propósito da 
fotografia, é falar de um conceito que 
possui cada vez mais aceitação em 
seus ciclos pragmáticos, mas que 
ainda não é tratado como central. 
Essas crenças comuns e clichês em 
torno do realismo e da perfeição 
técnica continuam impondo entre os 
leigos e entre os néscios os modos de 
como deve parecer uma fotografia 
(FONTUCUBERTA, 2010, p. 72).  
  

 
Figura 4: Amigos em momento descontraído, tocando  alguns 

instrumentos. Da direita para esquerda, destaco a segunda pessoa: o 
radialista da Rádio Colmeia, Darci Israel, que era um notável 
comunicador do município. Década de 1950.   

Fonte: Museu da Imagem e do Som Cascavel/ PR.  

  

No caso da representatividade dos homens, a 

alegria é transbordada pela contágio da música e pela 

presença do amigo famoso, o radialista Darci Israel. A 

comemoração de forma teatral e descontraída 
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demonstrada na fotografia tem como pano de fundo a 

perspectiva do ciclo econômico da madeira e o casebre 

de tábuas lascadas. Os protagonistas tocam violões e 

gaitas, instrumentos tradicionais do período de 

colonização do município. O radialista Darci Israel (in 

memoriam) marcou a história da cidade, amado pelos 

ouvintes, marcou gerações com sua voz e o seu famoso 

bordão “Eita Cascavelão”, foi conhecido em seu 

programa, onde trabalhou por mais de 50 anos.  

  

 
Figura 5: Visita a Cascavel do vice-presidente da república, João 

Goulart da esquerda para a direita: Mário Thomasi, Virgílio 
Formighieri, Souza  

Naves, Jango, José Neves Formighieri primeiro prefeito de Cascavel, 
Luiz  

Alberto Dalcanalle, Zacarias Silvério e Basílio Hortz. As crianças 
sentadas são os filhos do Prefeito Marcos, Juracy  e sua esposa, 
Regina Formighieri. Ano de 1958.   
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Foto: Assessoria de Imprensa.  

Fonte: Museu da Imagem e do Som – Cascavel/ PR.  

  

Momento  de  encontro  político, 
 registrado oficialmente em decorrência da visita do 
Presidente da República a Cascavel, imortalizado como 
imagem de um fato histórico no campo político, pois 
representa uma gestão municipal que recebe uma 
comitiva do governo federal.   

Naquela época, o palanque era motivo de grande 
aglomeração de representantes e candidatos, e os 
comícios moviam multidões para ouvir e assistir 
propostas e promessas de campanhas. Portanto, esta 
análise abarcou as fotografias históricas, que estão 
organizadas e salvaguardas, assim, preservam a 
memória fotográfica pelo Museu da Imagem e do Som. A 
valorização da cultura histórica representa períodos e 
fatos que emanam passagens reais e fatos marcados 
pela colonização, desenvolvimento, que permitem 
reflexões, questionamentos, indagações e estudos sobre 
a questão da imagem como artefato histórico fotográfico. 
Menciono artefato, pois, o escrito Kossoy (2014) traz 
essa contribuição para os estudos das imagens enquanto 
fonte de pesquisa.   

As imagens como objeto de investigação 
mostram a primazia e o respeito que devemos ter ao 
analisarmos o meio, as expressões e seus valores entre a 
ciência e a arte. Como reflexões da iconografia 
fotográfica e demais gêneros da história e as áreas da 
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ciência, os pesquisadores utilizam-na como fonte 
plástica e instrumento de apoio à pesquisa.  

  
“Ao contribuir para a história”, 
memória e testemunho, o artefato 
fotográfico e as mensagens das 
imagens podem compartilhar a 
pesquisa do escritor: “analisar uma 
imagem fotográfica, portanto, não é 
descortinar os sentidos, descobrir os 
significados, encontrar a causa 
profunda que, decisivamente, 
produziu-a” (RAUILLÉ, 2009, p. 104).  

  

As fotografias são registros revividos pelo 
interlocutor, logo, ao explorarmos a temática da alegria, 
precisamos invocar a nossa memória, carregada de 
sentidos e informações sobre as infinitas perspectivas 
que podemos alcançar por meio da imagem documental. 
Nesse viés, trazemos a contribuição da obra de Pierre 
Nora, onde “a memória se enraíza no concreto, no 
espaço, no gesto, na imagem, no objeto.   

A história liga-se às continuidades temporais, às 
evoluções e às relações das coisas. “A memória é o 
absoluto e a história o relativo” (NORA, 1993, p. 8). As 
fotografias têm a legitimidade de cumprir os quesitos 
documentais históricos e, ao mesmo tempo, podemos 
retratar e analisar as imagens a partir da captura de 
informações, que são representadas pelos campos visual 
e intelectual do observador. A fotografia tem a função de 
diagnosticar assuntos importantes e, no caso deste 
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trabalho, ressaltamos a alegria expressa no cotidiano 
cascavelense.  
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   
  

Os arquivos fotográficos revelam vestígios do 
passado, são carregados de significados, representam 
diversos contextos históricos, momentos familiares e 
recordações de infâncias, além disso, elegem, 
denunciam, questionam, salvaguardam histórias 
culturais. Nessa perspectiva, revivem momentos e disto 
podemos interpretar, analisar e registrar o valor 
imensurável da fotografia, ou, enquanto documento 
histórico. Sobre esse ponto de vista, as imagens aqui 
abordadas traduzem tempos memoráveis enquanto 
registro da alegria. A investigação gera inquietações ao 
olhar para a representação visual. Elas transbordam 
significações, a exemplo dos processos sociais, culturais 
e políticos de nossa cidade.  

Os traços históricos propiciaram subsídios reais 
ao transcorrermos sobre o tema alegria. O objetivo foi a 
contextualização da fotografia como um processo de 
registro histórico, valorizando a magia da alegria dos 
personagens cidadãos aqui representados. As imagens 
fotográficas estabelecem parâmetros para 
concordâncias e estilos de momentos alegres no caráter 
expressivo das fotografias.  

Ao buscarmos entender as palavras conotação e 
denotação ilustradas na fotografia, resumimos que 
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denotação funciona como um texto daquilo que 
visualizamos e a conotação, nos sentidos figurado e 
subjetivo, expressa o cultural, o emocional do que 
podemos ver por meio da imagem, e constatar a 
expressão da alegria.   

Com essa perspectiva, as informações são cheias 
de possibilidades de investigação, a partir do acervo 
fotográfico do Museu da Imagem e do Som de Cascavel, 
que possui a abrangência e a magnitude de salvaguardar 
o testemunho de uma sociedade, e tem como legado 
perpetuar as informações para próximas gerações. As 
fontes iconográficas estão referidas a uma época. A 
análise dos artefatos originais do passado traz o registro 
visual que compõe as informações subentendidas, 
reveladas por expressões da alegria com as fotografias 
elencadas neste estudo.  

  
  

  

REFERÊNCIAS  
  
BARTHES, Roland. A câmera clara: nota sobre a 

fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1998.  

BASTOS, Maria Tereza Ferreira. O Retrato Fotográfico 
entre a pose e a performance. The 
Photographic Portrait between the pose and 
performance.  



 

~ 270 ~  
  

Disponível  em:  
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs 
/GT11_ESTUDOS_DE_CINEMA  
FOTOGRAFIA_E_AUDIOVISUAL/bastos,maria 
teresaferreira.oretratofotograficoentreaposeea 
performance_2226.pdf. Acesso: Mai. 2018.  

BENJAMIN. Walter. On the Theory of Knowledge, 
Theory of Progress. In: Benjamin, W. 1999. 
The arcades project. Cambridge: The Belknap 
Press of Harvard University Press. Disponível 
em: 
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/ 
walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-
acontrapelo/. Acesso em jun.2018.  

FONTCUBERTA, Joan. A Câmera de Pandora. A 
fotografia depois da fotografia. São Paulo: 
Editora Gustavo Gili, 2010.  

KOSSOY, Boris. Fotografia & História. São Paulo: Ateliê 
Editorial, 2014.  

MONTEIRO, Charles. 1. Fotografia. História. 2. Cultura 
Visual. 3. Fotografia. Brasil. 4. Antropologia 
Cultural.  Disponível  em: 
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/fotografia.pdf. 
Acesso em: Mai. 2018.  

http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT11_ESTUDOS_DE_CINEMA%20FOTOGRAFIA_E_AUDIOVISUAL/bastos,mariateresaferreira.oretratofotograficoentreaposeeaperformance_2226.pdf
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT11_ESTUDOS_DE_CINEMA%20FOTOGRAFIA_E_AUDIOVISUAL/bastos,mariateresaferreira.oretratofotograficoentreaposeeaperformance_2226.pdf
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT11_ESTUDOS_DE_CINEMA%20FOTOGRAFIA_E_AUDIOVISUAL/bastos,mariateresaferreira.oretratofotograficoentreaposeeaperformance_2226.pdf
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT11_ESTUDOS_DE_CINEMA%20FOTOGRAFIA_E_AUDIOVISUAL/bastos,mariateresaferreira.oretratofotograficoentreaposeeaperformance_2226.pdf
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT11_ESTUDOS_DE_CINEMA%20FOTOGRAFIA_E_AUDIOVISUAL/bastos,mariateresaferreira.oretratofotograficoentreaposeeaperformance_2226.pdf
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT11_ESTUDOS_DE_CINEMA%20FOTOGRAFIA_E_AUDIOVISUAL/bastos,mariateresaferreira.oretratofotograficoentreaposeeaperformance_2226.pdf
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT11_ESTUDOS_DE_CINEMA%20FOTOGRAFIA_E_AUDIOVISUAL/bastos,mariateresaferreira.oretratofotograficoentreaposeeaperformance_2226.pdf
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT11_ESTUDOS_DE_CINEMA%20FOTOGRAFIA_E_AUDIOVISUAL/bastos,mariateresaferreira.oretratofotograficoentreaposeeaperformance_2226.pdf
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT11_ESTUDOS_DE_CINEMA%20FOTOGRAFIA_E_AUDIOVISUAL/bastos,mariateresaferreira.oretratofotograficoentreaposeeaperformance_2226.pdf
http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT11_ESTUDOS_DE_CINEMA%20FOTOGRAFIA_E_AUDIOVISUAL/bastos,mariateresaferreira.oretratofotograficoentreaposeeaperformance_2226.pdf
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://www.revistaovies.com/artigos/2014/10/walter-benjamin-o-anjo-da-historia-voa-a-contrapelo/
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/fotografia.pdf
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/fotografia.pdf


 

~ 271 ~  
  

NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática 
dos lugares. Projeto História, São Paulo, n. 10, 
dez. 1993.  

POTKAY, Adam. A História da Alegria: da bíblia ao 
romantismo tardio. Globo, 2012.  

RANCIÈRE, Jacques. O destino das imagens. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 2012.  

ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte 
contemporânea. Trad. Constância Igrejas. São 
Paulo: Editora Senac. São Paulo, 2009.  

SONTAG, Susan. Ensaios sobre fotografia. São Paulo:  
Companhia das Letras, 2004.  

  

  

  

  

  

  

  


