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Apresentação

Prezados/as leitores e leitoras,

Temos o prazer de entregar mais uma edição da revista Ras-
cunhos Culturais. Este volume, graças aos esforços da nova gestão 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, via Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-graduação (PROPP) e Secretaria Especial de Co-
municação Social e Científica (SECOM) poderá contar com a versão 
impressa, o que de fato ainda é importante para a divulgação dos 
textos apresentados e para a história da própria revista. Se, por um 
lado, o mundo encontra-se em plena fase de transição para as mídias 
digitais, por outro, o suporte gráfico impresso ainda cumpre o papel 
de privilegiar muitos/as autores/as e instituições que fundamentam 
suas pesquisas e acervos no objeto livro ou revista. Da mesma forma, 
poder entregar um exemplar em papel nas mãos dos/as leitores/as é 
uma simbólica representação do ato de presentear o conhecimento 
e a reflexão àqueles/as que reconhecem seu valor, uma experiência 
táctil com cheiro, corpo e emoção singulares. 

Consideramos oportuna a possibilidade de continuarmos a pro-
duzir alguns exemplares impressos, sobretudo em virtude do tema 
proposto para este número da Rascunhos, tratando das margens para, 
mais uma vez, deixá-las sob o foco das pesquisas e das discussões 
tão em voga. Tema vigoroso, ainda exige muita reflexão e apuro 
científico para construir conhecimentos e significados que escapem 
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à banalização que fatalmente vitimam os sujeitos marginais quando 
meramente tratados como os “queridinhos” de políticas ou discursos 
vazios, muitas vezes reproduzidos como entretenimento nos meios 
de comunicação de massa.    

O dossiê Sujeitos Marginais traz artigos que viabilizam reflexões 
profundas em torno de identidades invariavelmente ligadas a lugares 
sociais, culturais, geográficos, econômicos, raciais, religiosos e sexuais 
segregados pelos discursos normativos e ligados ao poder/saber 
produzidos pelo sistema colonial/moderno eurocêntrico, a exemplo 
dos indígenas surdos, estudados por Veronice Batista dos Santos e 
Elizabete Aparecida Marques, das mulheres negras, presentes nas 
reflexões de Gabrielle Vivian Bittelbrun, Clarice Fortunato Araújo e 
Suéllem da Cunha, dos sujeitos em exílio, discutidos por Marta de 
Oliveira e de transexuais e homossexuais cujas opressões são ques-
tionadas por Flavio Adriano Nantes. Esse dossiê re-presenta o lugar 
pelo qual a Rascunhos Culturais luta por ocupar: a de um veículo de 
construção e divulgação por um mundo mais democrático, insistindo 
por inserir no centro dos debates a diferença do lugar, da raça e do 
gênero como um valor. 

Costumeiramente, apresentamos uma sessão de Temáticas 
Livres cuja proposta é divulgar e intercambiar diferentes pesquisas 
na área de Letras em diálogo com outras ciências e, dessa maneira, 
contribuir para a ampliação e atualização do debate acadêmico.

Desejamos a todos/todas uma boa leitura!

Geovana Quinalha 
Marta Oliveira
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A Narrativa Fílmica Enquanto 
Tecnologia para os Estudos de Gênero: 
Flores Raras/A Garota Dinamarquesa 
e as Implicações da Ditadura 
Heteronormativa

Flávio Adriano Nantes* 

Resumo: A proposta deste trabalho visa à discussão de duas produções cinemato-
gráficas – Flores raras, 2013, de Bruno Barreto, e A garota dinamarquesa, 2016, de Tom 
Hooper – a primeira alocada no Brasil (Rio de Janeiro) dos anos 50/60; a segunda 
em Copenhagen de 1920. Far-se-á uma leitura dos textos fílmicos com o objetivo 
de demonstrar como as personagens homossexual Lota (Glória Pires) e transexual 
Einer (Eddie Redmayne ) estão alocadas num locus culturalmente construído com 
bases na heteronormalização e heteronormatização, no patriarcalismo, na opressão 
de gênero, indicando assim, como essas personagens-sujeitos são marcadas por um 
traço extremamente sexista, onde a dicotomia homem vs. mulher, masculinidade vs. 
feminilidade, é imperante, fazendo com que os direitos de um eclipsem os do outro, 
mais precisamente os do homem sobre os da mulher. Tais personagens não estão 
apenas inseridas nesse contexto compulsório da heteronormatividade patriarcal, mas 
também atuam de forma a endossá-la, repeti-la, perpetuá-la. Para a leitura proposta 
dessas narrativas fílmicas usar-se-ão, entre outras, as proposições acerca dos Gender 
Studies elaborados por pesquisadores como Judith Butler, Guacira Louro, Berenice 
Bento, Fernanda Capibaribe, e outros.

Palavras-chave: A garota dinamarquesa. Cinema & Gender Studies. Des(construção) 
de gênero. Ditadura heteronormativa. Flores raras

Resumen: La propuesta del trabajo es hacer una discusión de dos producciones 
cinematográficas – Flores raras, 2013, de Bruno Barreto, y The Danish Girl, 2016, 
de Tom Hooper – la primera ubicada en Brasil (Rio de Janeiro) de los 50/60; la 
segunda en Copenhagen de los 1920. Se hará una lectura de los textos fílmicos con 
el objetivo de demostrar como los personajes, homosexual Lota (Glória Pires) y el 

* Docente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Doutorando em 
Literatura pela Unesp - de São José do Rio preto.

A Narrativa Fílmica Enquanto Tecnologia para os Estudos de Gênero
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transexual Einer (Eddie Redmayne), están ubicados en un territorio culturalmente 
construido con los paradigmas de la normalidad hétero, de la heteronormatividad, 
del patriarcalismo y de la opresión de género, demostrando de esa forma, como 
eses personajes-sujetos son marcados por signos extremadamente sexistas, en que 
la dicotomía, hombre versus mujer, masculinidad versus feminidad, es imperante, 
haciendo con que los derechos de un eclipsen los del otro, más específicamente los 
del hombre por encima de los de la mujer. Tales personajes no solo están ubicados 
en ese contexto compulsorio de la heteronormatividad patriarcal, sino también, 
actúan apoyándola, repitiéndola y perpetuándola. Para leer esas narrativas fílmicas, 
se utilizarán, entre otras, las proposiciones acerca de los Estudios de Género desa-
rrolladas por investigadoras como Judith Butler, Guacira Louro, Berenice Bento, 
Fernanda Capibaribe, y otros.

Palavras Claves: The Danish Girl; cine & Estudios de Género; des(construcción) del 
género; dictadura de la normalidad hétero; Flores raras.

Introdução

¿Cómo puede ser tan machista  
con semejante par de tetas?

(Fala de Manuela,  
personagem Cecilia Roth,  

em Todo sobre mi madre)

Começo meu texto fazendo menção à escritora brasileira Clarice 
Lispector, que há quase 50 anos, numa manhã de 19 de abril de 1969, 
entrevistou o poeta chileno Pablo Neruda, por ocasião de sua vinda 
ao Brasil: “que acha da literatura engajada?” (2009), perguntou Cla-
rice. Ao que o poeta respondeu: “Toda literatura é engajada” (2009). 
Neruda, em outras palavras, afirmou categoricamente que toda 
literatura é em si mesma, a despeito do projeto (est)ético de quem 
a constrói, sempre um gesto político. Alargando as fronteiras dessa 
proposição, quero estendê-la para os outros constructos artísticos, 
mais precisamente o cinema; este, assim como a literatura, pode dar 
a conhecer ao espectador por intermédio das personagens-sujeitos 
um panorama sobre determinados atores sociais e suas práticas num 
dado contexto. 
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Jacques Derrida num texto bastante interessante, Paixões, afirmou 
que “A literatura tem o direito de dizer tudo” (DERRIDA, 1995, p. 48). 
Parafraseio o filósofo e acrescento às suas palavras: o cinema tem o 
direito de dizer tudo, inclusive a verdade. A verdade sobre sujeitos 
abjetos e sem voz, corpos dissidentes – aqueles que não podem circu-
lar democraticamente em todos os espaços público e privado; pode, 
ademais, tratar acerca de uma cultura machista, patriarcal, regida 
pelas premissas da ditadura heteronormativa, conforme se observa 
nas personagens Lota (Glória Pires), no filme Flores raras e em Lili 
Elbe (Eddie Redmayne), na produção A garota dinamarquesa. Essas 
personagens alocadas em tempos e espaços culturais tão divergentes 
apresentam, com algumas diferenças, práticas sociais e individuais 
atravessadas pelo que quero pensar aqui como a ditadura da hete-
ronormatização e heteronormalização, isto é, a norma hétero como 
normal, a mais adequada e que melhor se enquadra para todos os 
indivíduos.

Nessa perspectiva de pensamento, é interessante atentar para 
a maneira como os sujeitos em maior ou menor grau são afetados 
pela cultura hétero e passam a atuar de forma a aceitá-la, endossá-la, 
transmiti-la, inclusive aqueles sujeitos que não cumprem à risca as 
questões de sexo, gênero e orientação estabelecidas social, histórica 
e culturalmente, como é o caso de Lota e Lili Elbe. Nas palavras de 
Hugo Achugar (1996) é o locus de enunciação determinando, enqua-
drando, moldando o sujeito que muitas vezes não percebe a atuação 
da cultura em suas práticas.

Flores raras

Flores raras, (2013, de Bruno Barreto), talvez não tão raras assim, 
narra o drama da escritora Elizabeth Bishop (Miranda Otto) e a re-
lação afetiva que manteve por alguns anos com Lota (Glória Pires), 
uma homossexual com fortes traços patriarcais e heteronormativos 

A Narrativa Fílmica Enquanto Tecnologia para os Estudos de Gênero
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tradicionais, resguardando para si um poderio para se relacionar 
com o outro e, desta forma, ter todas suas vontades satisfeitas, nunca 
ser questionada, contrariada, arguida, contestada... o protótipo do 
sujeito que não permite sob nenhuma hipótese a circulação do falo.

A partir da maneira como Lota conduz tudo em sua chácara 
(locus de enunciação onde se passa a maior parte dos eventos da nar-
rativa fílmica), quero pensar que os homossexuais, sujeitos rejeitados 
e ignorados ao longo dos tempos1, também são passíveis de precon-
ceitos e arbitrariedades com os “seus”. Nesse sentido, o preconceito 
está tão arraigado no imaginário social, que acontece em todas as 
esferas, inclusive entre os próprios homossexuais. Segundo Richard 
Miskolci (2014), o caráter compulsório da heterossexualidade ou hete-
ronormatividade mantém-se de forma muito marcada e exemplifica, 
indicando que a despatologização da homossexualidade foi retirada 
da lista de enfermidades da Sociedade Psiquiátrica em 1973, no en-
tanto, no início dos anos 1980 com a epidemia da Aids, considerada 
o maior pânico sexual da história, os não-héteros voltaram à cena 
como os responsáveis pela epidemia. Daí, de loucos tornaram-se o 
grande vetor de contaminação coletiva; elementos que, entre tantos 
outros, talvez expliquem o nojo, o ódio, a violência, o repúdio em 
relação a esses sujeitos.

Anos 50 e 60, vésperas do golpe de Estado empreendido pelos 
militares no Brasil, mais o preconceito discriminatório contra os 
corpos dissidentes, fazem com que Lota vá morar numa chácara, no 
interior do Rio de Janeiro; nesse espaço afastado dos olhares atentos 
aos que pertencem a uma orientação sexual mais vigiada, as perso-
nagens podem “vivenciar” os desejos e os usos de seus corpos. No 
entanto, esse vivenciar, aqui, me parece ter uma anomalia semântica, 

1 Leia-se, aqui, agoridade, pois a violência contra os LGBTs ainda é extremamente 
marcada por assédio moral, violência simbólica, física e, entre outros casos, a 
eliminação do corpo dissidente.

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 7 • n. 13 • p. 11 - 24 • jan./jun. 2016  
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pois entre as acepções do termo estão, conforme o Dicionário Aurélio, 
experienciar> viver> sentir>situação, modos ou hábito de vida. “Vi-
venciar” a homossexualidade às escondidas ou refugiar-se a lugares 
ermos, como o faz Lota, não significa vivenciá-la, mas uma prática 
de afetos que se dá no âmbito doméstico porque não é socialmente 
aceitável, causa repulsa ao olhar conservador dos que entendem que 
os LGBTs sofrem de algum tipo de anormalidade.

Em relação à maneira como os homossexuais são vistos, cabe 
aqui uma reflexão sobre a saída ou não do armário; se de fato é uma 
escolha ou se as condições vigentes não permitem ao sujeito a prá-
tica pública de uma orientação sexual ou performance de gênero de 
destoe das normas vigentes. Para Rogério Diniz Junqueira (2015), 
as pessoas que não cumprem à risca as normas de gênero e a matriz 
heterossexual tornam-se objeto de vigilância e de controle. Segundo 
o pesquisador esse modus operandi social instaurado/perpetuado dá-
-se pelo fato de que “[...] a escola não apenas consente, mas também 
cultiva e ensina heterossexismo e homo-lesbo-transfobia” (JUNQUEI-
RA, 2015, p. 38-39).

A escola como um espaço de conhecimento, onde se supõe uma 
abertura para a discussão de temas vigentes no cotidiano do alunado 
não nos “salva” (se é que um dia nos salvou), pelo contrário, insti-
tucionaliza a heterossexualização compulsória, que nos termos de 
Rogério Junqueira é a pedagogia do armário.

[...] o “armário” constitui um processo de ocultação da 
posição de dissidência em relação à matriz heterossexual 
e que faz mais do que simplesmente regular a vida social 
de pessoas que se relacionam sexualmente com outras do 
mesmo sexo, submetendo-as ao segredo, ao silêncio ou 
expondo-as ao desprezo público. Ele implica uma gestão 
das fronteiras da heteronormalidade e atua como um 
regime de controle de todo o dispositivo da sexualidade 
(JUNQUEIRA, 2015, p. 40).

A Narrativa Fílmica Enquanto Tecnologia para os Estudos de Gênero
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Seguindo o pensamento de Junqueira, é exatamente nessa espé-
cie de armário (a chácara) que Lota, Elizabeth Bishop e Mary viven-
ciam em segredo a homossexualidade, fugindo assim, dos gestos e 
dos olhares heteronormalizados sempre prontos a vigiar, punir, con-
trolar, evidenciando desta forma, “[...] silenciamento, invisibilização, 
ocultação e não-nomeação [...] (des)legitimação de corpos, saberes, 
práticas e identidades, marginalização e exclusão” (JUNQUEIRA, 
2015, p. 40-41). Lota, por mais fálica que pareça, visando não ser 
punida, exposta a qualquer situação desconfortável, ser apontada 
como portadora de alguma anomalia, prefere retrair-se, ocultar-se 
no armário-chácara, com as demais personagens que se relaciona 
afetivamente. E eu me pergunto – elas, como tantos outros sujeitos 
de nossa sociedade hodierna, alocam-se nesse espaço por opção ou 
imposição social? Talvez Caetano Veloso tenha razão ao afirmar que 
“Cada um sabe a dor e a delícia/ De ser o é”.

Outro dado interessante acerca da normatização heterossexista 
instituída e hegemônica tem a ver com os discursos de uma pseudo-
-aceitação. Quem já não ouviu: “eu aceito, desde que não me cantem”. 
“Eles são aceitos, sim, desde que não constranjam/desrespeitem as 
pessoas com demonstrações públicas de afeto”. No primeiro caso 
fica evidente que um hétero ser confundido com um gay é ofensivo, 
assim, o “eu aceito, mas não venham dar em cima de mim” é um 
claro exemplo de prática homofóbica. O segundo exemplo é uma 
afirmação de que a homossexualidade não é aceita ou bem vista, 
no entanto, a prática dos afetos homossexuais não se dá apenas no 
âmbito doméstico, mas está também na esfera pública. 

Os gays “aceitos” são aqueles que não dão pinta, não são femi-
ninos demais, têm posturas másculas, se vestem “adequadamente” 
como homem e exercem adequadamente o gênero imposto social-
mente. É urgente a elaboração de um plano de estratégia de políticas 
sexuais para o público LGBTs, mais que isso, pois há muito se discute 
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essas questões; o que de fato torna-se urgente é que esses planos não 
sejam barrados em nenhuma instância política e/ou judiciária brasilei-
ra. Que essas políticas sexuais não estejam atravessadas por dogmas 
religiosos ou qualquer outro tipo de perspectiva conservadora que 
invisibilizem tal público, mantendo-o afastado do meio social, com 
suas práticas afetivas.

A heteronormatividade, o sistema patriarcal, o modo autoritário 
de Lota demonstram a prática de um sujeito inserido numa cultura, 
imaginário, idiossincrasia compulsoriamente heteronormativos. 
Para Richard Miskolci (2015), desde a elaboração/criação dos valores 
universais para o homem, no fim do século XVIII, em que todos eram 
iguais perante a lei, às mulheres foi relegada uma posição inferior 
ao do homem, pois não tinham acesso à educação, direito ao voto, 
ao patrimônio ou a qualquer forma de autonomia. Existe um ranço 
que permanece, uma herança arraigada aos engendramentos sociais 
que colocam à margem, invizibilizam, quando não patologizam e 
descriminalizam determinados sujeitos sociais, tais como, o negro, 
a mulher, o índio, os que têm desejo por pessoas do mesmo sexo.

Nesse sentido, as personagens centrais de Flores raras e de A ga-
rota dinamarquesa (como veremos no próximo tópico deste trabalho) 
perpetuam, de certo modo, esse patriarcado sexista-normativo. Lota 
mantém uma relação afetiva de domínio com Elizabeth Bishop e 
Mary; estas estão sempre subjugadas àquela, cumprem efetivamente 
os desejos da outra, aceitam a contragosto uma relação poligâmica, 
ficam em casa, não têm uma participação social ou de trabalho. Lota, 
então, é a metáfora/representação do homem que possui uma vida 
para além do âmbito doméstico, trabalha e se responsabiliza pelas 
finanças e, em contrapartida, a mulher deve estar à disposição, 
sujeitar-se, silenciar seus desejos. Em Flores raras me parece clara a 
prática machista em Lota, com todas suas prerrogativas, instaurada 
na vivência dessas três mulheres.

A Narrativa Fílmica Enquanto Tecnologia para os Estudos de Gênero
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A garota dinamarquesa

A narrativa fílmica (2016, de Tom Hooper) adaptada do romance 
homônimo, de David Ebershoff, que transita entre a ficção e a vida 
factual do artista plástico Einar Wegener/Lili Elbe (Eddie Redmayne) 
e de sua esposa, também pintora, Gerda Wegener (Alicia Vikander), 
representa a história do primeiro homem a passar por uma cirurgia 
de transgenitalização e seu processo de descoberta/entendimento de 
haver nascido num corpo errado, conforme as palavras do próprio 
Einar; ademais, precisa fazer com que sua esposa entenda a mudança 
não como uma escolha deliberada, mas algo que não consegue con-
trolar: o desejo propriamente dito. Assim como um feto que cresce, 
se desenvolve e deve vir à vida, Einar precisa trazer Lili a seu mundo 
e para isso necessariamente terá que morrer.

Para Berenice Bento (2014), o sujeito trans, aqui mais especifi-
camente o que passou pela cirurgia de redesignificação sexual, não 
visa se transformar num “hétero consertado”, mas se coloca contra 
uma identidade de gênero imposta social e culturalmente a partir de 
uma genitália, isto é, a equivalência entre o sexo e o gênero. Daí, que 
gênero não tem nada de natural, mas estruturado a partir de deman-
das sociais, históricas e culturais e ao indivíduo cabe (ou não) repetir/
citar o gênero de acordo com essas estruturas pré-determinadas.

O gênero só existe na prática, na experiência, e sua rea-
lização se dá mediante reiterações cujos conteúdos são 
interpretações sobre o masculino e o feminino em um 
jogo, muitas vezes contraditório e escorregadio, estabele-
cido como as normas de gênero. O ato de pôr uma roupa, 
escolher uma cor, acessórios, o corte de cabelo, a forma de 
andar, enfim, a estética e a estilística corporal são atos que 
fazem o gênero, que visibilizam e estabilizam os corpos na 
ordem dicotomizada dos gêneros. Os/as homens/mulheres 
não trans se fazem na repetição de atos que se supõe sejam 
os mais naturais (BENTO, 2014, p. 44).
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As afirmações de Berenice Bento dão o tom que desnaturaliza o 
gênero que se realiza no corpo; este inserido no interior de uma dada 
comunidade social, com normas prescritas, devendo o sujeito fazer a 
devida repetição. No entanto, o sujeito que carrega o gênero inscrito 
em seu corpo pode “falhar/fracassar”, fazer mau uso ou não exercê-lo 
“adequadamente”; isso significa se insurgir contra o que a sociedade 
espera de todos os corpos: que os homens tenham determinados 
comportamentos em relação ao uso e a maneira de estilizá-lo e que 
as mulheres tenham outros, instaurando desta forma, a dicotomia 
homem vs. mulher, masculinidades vs. feminilidades.

Einar, nesses termos, “fracassa” com o sexo biológico e o gênero, 
ou seja, não repete os elementos normatizados socialmente para seu 
corpo, pois primeiramente torna-se um transgênero (estilização do 
corpo, roupas, acessórios, modos comportamentais, etc.), logo, passa 
pela cirurgia de transgenitalização, transformando-se em Lilli Elbe, 
uma mulher introspectiva, delicada e tímida.

Os adjetivos acima atribuídos à transexual são propositais para 
explicar como ela assume um posicionamento culturalmente marcado 
por uma sociedade europeia que tenta ocultar sob o glamour dos anos 
1920 uma prática sexista, machista, patriarcal, heteronormativizante, 
onde as divisões das práticas do homem e da mulher têm fronteiras 
bastante demarcadas. Lili para se sentir plenamente mulher, gosta-
ria de se casar, ter filhos, ocupar-se de tarefas domésticas, ou seja, a 
plenitude para uma mulher, segundo a visão da personagem, seria 
dentro desse enquadramento sexista vigente. Ao se recuperar da 
primeira etapa da cirurgia de redesignificação sexual, Gerda lhe pro-
põe que volte a trabalhar com pintura, passe a produzir como antes, 
mas Lili é categórica: “Eu quero ser uma mulher e não uma pintora”, 
evidenciando que embora a personagem tenha (des)configurado seu 
gênero e seu corpo, permanece entrelaçada aos fios da narrativa que 
constituem/perpetuam a ditadura heteronormativa.
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Ainda em relação ao “fracasso” do gênero, faz-se necessário 
mencionar o trabalho de Judith Butler, filósofa, professora de Lite-
ratura Comparada nos Estados Unidos, intelectual que vem deses-
tabilizando, com sua escritura contundente e afinada, entre outras, 
as questões dos Gender Studies, o que vai totalmente ao encontro das 
demandas humanitárias da agoridade, ademais de por em xeque uma 
série de verdades consagradas. O gênero, para a pensadora, não é o 
que somos, senão o que fazemos; com essa ideia fica claro que cada 
um pode des(fazer) o gênero em seu próprio corpo de acordo com 
seus desejos. 

Uma fala de uma personagem de Almodóvar, La Agrado, no 
filme, Todo sobre mi madre, explica de maneira bastante humorada 
como é possível o tratamento que o sujeito pode dar a seu próprio 
corpo, no que diz respeito ao gênero:

Me llaman la Agrado, porque toda mi vida sólo he pre-
tendido hacerle la vida agradable a los demás. Además 
de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo, todo 
hecho a medida: rasgado de ojos 80.000; nariz 200, tiradas 
a la basura porque un año después me la pusieron así 
de otro palizón... Ya sé que me da mucha personalidad, 
pero si llego a saberlo no me la toco… Continúo: Tetas, 2, 
porque no soy ningún monstruo, 70 cada una pero éstas 
las tengo ya superamortizadas. Silicona en labios, frente, 
pómulos, caderas y culo. El litro cuesta unas 100.000, 
así que echad las cuentas porque yo, ya las he perdido... 
Limadura de mandíbula 75.000; depilación definitiva en 
láser, porque la mujer también viene del mono, bueno, 
tanto o más que el hombre! 60.000 por sesión. Depende 
de lo barbuda que una sea, lo normal es de 2 a 4 sesiones, 
pero si eres folclórica, necesitas más claro... bueno, lo 
que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, 
señora, y en estas cosas no hay que ser rácana, porque 
una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha 
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soñado de sí misma (La Agrado, personagem de Antonia 
San Juan)2.

As palavras de Agrado demonstram o quanto o corpo é passível 
de ser (re)construído a partir dos desejos e da visão que cada sujeito 
tem de si mesmo. É o corpo enquanto elemento estético, na acepção 
grega do termo – dar forma ao objeto, construi-lo, elaborá-lo de 
acordo com uma determinada finalidade. O ideal seria que cada um 
pudesse exercer, a seu modo, a construção corporal; nesse sentido, 
Agrado convoca, então, os espectadores para realizar consigo/para 
si mesmos (e com seus corpos) o que sempre quiseram ou tiveram 
desejo. A personagem almodovariana nos dá uma aula sobre os Es-
tudos de Gênero, desarticulando discursos/práticas que entendem o 
gênero e a composição do corpo como elementos naturais.

Ainda em relação ao monólogo de Agrado, quero pensar que o 
corpo de Einer é um elemento em trânsito. Melhor dizendo, os corpos 
dessas personagens fílmicas [Agrado e Einer/Lili] estão em trânsito, 
deslocam-se das exigências esperadas pela “normalidade” social e 
empreendem uma viagem – carregada de assédios e injúrias – que 
ao final se transformam, desestabilizando a linearidade sexo-gênero-
-orientação.

2 Chamam-me de La Agrado porque toda minha vida quis fazer a vida de todos 
agradável. Ademais de agradável, muito autêntica. Vejam esse corpo, tudo 
sob medida: olhos puxados, 80.000; nariz 200, jogadas no lixo porque um ano 
depois, com a sura que levei, ficou assim. Já sei que me dá muita personalidade, 
mas se soubesse como ficaria, não mexeria nele... Continuo: Peitos, 2, porque 
não sou um monstro, 70 cada um e já estão superamortizados. Silicone nos 
lábios, testa, maçãs do rosto, quadris e bunda. O litro custa 100.000, então 
façam as contas porque eu já as perdi. Redução de mandíbula 75.000; depilação 
definitiva a laser porque a mulher também vem do macaco, tanto ou mais que 
o homem! 60.000 por sessão. Dependendo de como for cabeluda, o normal é de 
2 a 4 sessões, mas se você é um folclore, vai precisar de mais, claro... Como eu 
estava dizendo, custa caro ser autêntica, senhora, e nessas coisas não se deve 
ser avarenta porque a gente é mais autêntica quanto mais se parece ao que 
sonhou para si mesma (Tradução nossa).
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Esses corpos em trânsito pertencem a muitos outros su-
jeitos que abdicam das fronteiras no sistema sexo-gênero. 
Enquanto espectadores/as, vemos narradas as suas rotas, 
conquistas, contradições, idiossincrasias e enfrentamentos, 
também nos põe a ver como nosso entorno lida ou não quer 
lidar com processos subjetivos próprios das corporalidades 
trans (LEITE, 2016, p. 173-174).

Esses corpos dos quais a pesquisadora Fernanda Capibaribe 
Leite elucida endossa o que venho tratando sobre Einer/Lilli que 
rejeita as fronteiras impostas para o sexo-gênero-orientação e ultra-
passa os limites estabelecidos, modificando de certo modo, o status 
quo predominante no interior de diversas sociedades ao redor do 
mundo: a hétero-cis-normatividade. Ademais, o corpo desse sujeito-
-personagem pode demonstrar outras práticas, saberes e usos com 
a finalidade de causar, ou pelo menos incitar, outras subjetividades 
para além das estereotipias criadas com base na ditatura da hetero-
normatização e heteronormalização dos corpos trans. 

A viagem feita por Einer/Lili, no entanto, não foi capaz de 
fazer com que essa personagem-sujeito desconstruísse sua forma-
ção heterossexista marcada pelas diferenciações das práticas entre 
homens e mulheres. A heteronormatização e a heteronormalização 
estão tão arraigadas no imaginário da personagem que talvez nem 
sequer se dê conta do modo heteronormativo de atuar e entender seu 
entorno. Nesse sentido, “Nas décadas finais do século XIX, homens 
vitorianos, médicos e também filósofos, moralistas e pensadores 
fazem ‘descobertas’, definições e classificações sobre os corpos de 
homens e mulheres” (LOURO, 2016, p. 81). Não há dúvidas, então, 
de que as formulações propostas na era vitoriana estavam presentes 
na sociedade dinamarquesa de 1920 e perdura na agoridade. É no 
interior dessa política ainda vigente sobre os corpos que estão as 
ideias dicotomizadas sobre as práticas e as divergências de direitos 
entre homens e mulheres.
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Considerações finais

A epígrafe que abre este trabalho tem uma relação direta com 
as práticas de Lota no que diz respeito ao tratamento dado a Mary 
e a Bishop. A mulher lésbica, machista, opressora, dona de um tem-
peramento patriarcal/sexista, onde apenas um tem direito à voz e à 
plenitude do falo, exerce o poderio sobre as demais personagens, que 
se apresentam frágeis, com fortes traços de dependência afetiva; uma 
delas, inclusive, é alcóolatra. Talvez seja justamente essa dependência 
que propicia o modo como Lota as trata; esta não possuiu o membro 
masculino – o pênis, propriamente dito – mas exerce a prática sexista 
conferida socialmente aos homens, isto é, aquele que governa para 
si e todos os demais devem cumprir à risca seus desejos.

O pensamento butleriano sobre o gênero enquanto ato perfor-
mático da linguagem e a possibilidade de “falha” faz com que o 
espectador “compreenda” o posicionamento de Einar em relação às 
mudanças que produz em seu corpo: gênero e sexo. O artista plástico 
desmente todo um discurso social feito no e para o corpo, fissurando 
uma verdade normativa que só existe no interior compulsório da 
heteronormalização, onde o binarismo homem/mulher representam 
respectivamente masculinidade/feminilidade.

Como o Estado ao longo dos tempos endossa as práticas do 
sujeito hétero-cis-gênero, em detrimento de toda a população LGBT, 
a ditadura heteronormativa ainda produz sujeitos feios, patológicos, 
estranhos, que se sentem sós e que pagam um alto preço por destoar 
da normalização estabelecida. Assim, produções fílmicas como Flores 
Raras e A garota dinamarquesa, excluindo o caráter compulsoriamente 
heteronormativo das personagens centrais, vão ao encontro de sabe-
res, construções e usos dos corpos que empreendem a viagem e pas-
sam a transitar para além dos limites fronteiriços estabelecidos para 
o sexo-gênero-orientação. São corpos que, embora sofram assédios, 
injúrias, silenciamento, violências, resistem, reivindicam seu lugar 
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como direito da pessoa humana e exigem circular democraticamente 
em todos os espaços público e privado.
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Revistas Femininas do Século 21
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Resumo: Não é difícil perceber como corpos brancos e magros povoam as páginas 
das revistas femininas em quase sua totalidade. Olhando para as narrativas das 
revistas Claudia e TPM do século 21, como representantes dos discursos midiáticos 
em voga, a intenção é debater mecanismos sociais, históricos, discursivos que pri-
vilegiam as mulheres com corpos esguios e de pele clara, relegando-se as demais 
à invisibilidade ou ao título de “exceção” em espaços de destaque. Considerando 
edições de 2012 dos dois títulos, é necessário observar ainda que visibilidade é, ou 
não, conferida a essas “mulheres outras”. Nessas discussões, tem-se como base os 
estudos feministas e os estudos culturais, com autores como Bordo (1997), Shohat 
e Stam (2006), entre outros.

Palavras-Chave: Mulher. Raça. Magreza. Feminismo. Revista. 

Abstract: Looking at women’s magazines pages, it is not hard to realize the dom-
ination of white and thin bodies. Considering narratives of two titles of the 21th 
century, Claudia and TPM, as benchmarks at Brazilian editorial market, the intention 
is to debate social, historical and discursive processes that privilege white and thin 
women, invisibilising other groups or presenting them as an exception. The visibility 
of these “other women” may be considered, taking into account editions of 2012 of 
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the mentioned magazines and feminist and cultural studies, with authors such as 
Bordo (1997), Shohat and Stam (2006) and others.

Keywors: Woman. Race. Thin bodies. Feminism. Magazine.

1. Introdução

A capa de uma revista é um dos principais recursos para atrair o 
leitor e, como alerta Kitch (2001), precisa ter impacto, agradar o maior 
número possível de pessoas. Pode-se dizer que o mesmo vale para 
a matéria principal de uma edição, que tem como missão despertar 
interesse, ao mesmo tempo em que precisa ser condizente com o 
posicionamento daquele determinado veículo.

Olhar para esses espaços privilegiados de revistas femininas 
pode dar pistas do que esses títulos, afinal, sugerem como mode-
los de corpos e de vida, e o que atribuem como atrativo ao grupo 
“mulher”, entendido por Costa (1998, p.133) como identidade po-
liticamente assumida, invariavelmente ligada aos lugares social, 
cultural, econômico, geográfico, racial, sexual etc., a partir da qual 
se leria o mundo.

Assim, a edição de agosto de 2012 da revista TPM1, da Editora 
Trip, por exemplo, traz a cantora Gaby Amarantos vestindo maiô, 
altas sandálias plataforma e luvas douradas. As mãos seguram, 
cruzadas, formando “xis”, os seios quase à mostra – o maiô está apa-
rentemente abaixado na frente – e as franjas douradas da luva fazem 
as vezes de uma cortina para as coxas da personagem. A postura 
sugere sensualidade também pelo sorriso aberto da cantora, o olhar 
para o lado, desviado do espectador, ou espectadora, e o bumbum 
arrebitado. O desfecho fica a cargo da chamada principal: “Eu não 

1 Lançada em 2001 pela Editora Trip, surgiu com o indicativo de se contrapor aos 
estereótipos relacionados à figura feminina. A partir de 2017, a revista passou a 
lançar novas edições somente na plataforma online. 
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visto 38. E daí?”, chamando para a matéria que questionaria os pa-
drões estéticos atuais.  

Poucos meses antes, a líder do setor, Claudia2, teria como pro-
tagonista na edição de março de 2012 a modelo e atriz Grazi Mas-
safera. Com a barriga de grávida saliente em um vestido bordado, 
Grazi sorri enquanto olha para a câmera, na tradicional pose de 
modelo quando chega ao fim da passarela, meio de lado. Na cha-
mada principal, a frase categórica: “Você tem o poder”. Naquela 
edição, Grazi seria entrevistada, respondendo a questões sobre sua 
vida e sua carreira. 

Levando-se em conta esses cenários, é de se questionar por quê, 
então, as duas personalidades foram colocadas nesse espaço privile-
giado que pretende causar impacto e atrair a leitora, como discutia 
Kitch (2001). O que significaria, para Claudia, trazer uma personagem 
branca e grávida e, para TPM, uma negra, fora dos padrões de ma-
greza da maioria das celebridades?

Sem deixar de considerar ainda questões histórias determinan-
tes, espera-se discorrer sobre modelos de corpo exaltados pelas re-
vistas e, com o apoio dos estudos feministas e dos estudos culturais, 
pretende-se observar narrativas de capas e de matérias de capa dessas 
duas mencionadas edições de 2012 que parecem ser referenciais do 
que as publicações consideram como inovação. Afinal, à medida em 
que o histórico das capas de Claudia entre 2004 e 2014 aponta para um 
grupo de protagonistas indubitavelmente e invariavelmente magras3, 

2 Revista feminina mais antiga em circulação no Brasil, Claudia foi lançada pela 
Editora Abril em 1961.
3 Na edição de aniversário de outubro de 2008, Claudia destacou algumas de suas 
principais protagonistas ao longo das décadas. No século 21, entre as celebridades 
de capa estiveram com frequência a modelo Letícia Birkheuer e a atriz Juliana Paes. 
O padrão seria endossado por tantas outras, como a apresentadora Angélica ou 
ainda a modelo Gisele Bündchen, figuras conhecidas nas capas da publicação da 
Abril.
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supõe-se que essa primeira página com Grazi revele uma intenção de 
diferenciação do que vinha sendo previamente apresentado. 

E, à medida em que TPM diz seguir na “contramão da maioria 
das revistas femininas no país”, trazer um “conteúdo inovador” e 
ter como meta mostrar “mulheres contemporâneas vivendo em um 
mundo real sem perder o bom-humor e o jogo de cintura”, ou até 
“questionar os padrões impostos pela sociedade às mulheres, como 
a busca pelo corpo perfeito” (TRIP, 2015), deduz-se que a capa como 
Gaby Amarantos seja creditada como inovação, problematização 
ao padrão ou até provocação, o que seria reforçado também pela 
chamada principal. 

2. O peso do fator “raça”

Os tratados científicos do século XIX e suas proposições de dife-
rentes níveis de evolução entre as raças, juntamente com as práticas 
escravistas, contribuiriam para a construção de todo um imaginário 
sobre os negros africanos e seus descendentes, em uma carga negativa 
e suposições que atuariam para confirmar a necessidade de cativeiro 
e da escravidão, como debateu Schwarcz (2012). Os discursos ociden-
tais convergiam para a convicção de que a força de trabalho seria o 
único recurso humano dos negros, visão que não se extinguiria com 
a vinda da abolição, mas que seria reformulada conforme o processo 
histórico, garantindo os privilégios dos brancos. 

Assim, segundo Gislene Santos (2002, p. 59), uma série de con-
cepções racistas, do negro preguiçoso, hipersexualizado e etc, seriam 
difundidas em larga escala e, das ciências às artes, a imagem do negro 
sugeriria sua inferioridade inata e irremediável. Desde aquele século 
XIX, uma outra máxima garantiria discriminações em solo brasileiro: 
a ideologia do branqueamento. Por esse ideal, a sociedade brasileira 
deveria confluir para uma composição cada vez mais branca. 
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Para Carone (2002, p. 13), o ideal do branqueamento é mais uma 
forma de “pressão cultural exercida pela hegemonia branca, sobre-
tudo após a Abolição da Escravatura, para que o negro negasse a si 
mesmo, no seu corpo e na sua mente, como uma espécie de condição 
para ‘integrar-se’ (ser aceito e ter mobilidade social)”. Enfim, trata-se 
ainda de uma construção histórica que, de forma contundente, alia 
status social elevado com cor e/ou raça branca, o que contribuiu para 
uma rede de significações que continua a marcar as relações sociais.

A grande presença de personalidades brancas nas revistas como 
referenciais de sucesso e beleza não deixa de convergir para essa pro-
posta de um branqueamento constante, desconectando, em termos de 
representatividade, as publicações da própria população brasileira, 
composta em mais de 50% por negros e negras, como sinalizam os 
censos demográficos (IBGE, 2015). 

Ao mesmo tempo, não há como negar a ligação entre o ideal de 
branqueamento e a manutenção do que Ella Shohat e Robert Stam 
(2006) chamam de eurocentrismo. Segundo eles, “enquanto o discur-
so colonialista justifica de forma explícita as práticas colonialistas, o 
discurso eurocêntrico ‘normaliza’ as relações de hierarquia e poder 
geradas pelo colonialismo e pelo imperialismo, sem necessariamente 
falar diretamente sobre tais operações” (SHOHAT; STAM, 2006, p. 
21). O conceito concorda com o que Restrepo e Rojas (2010) chamam 
de colonialidade, que se desdobraria até os dias de hoje e deve ser 
entendida como um padrão de poder que opera pela naturalização 
de hierarquias territoriais, culturais, epistêmicas e raciais, possibili-
tando a reprodução de relações de dominação. No caso, como uma 
matriz de poder que estrutura o sistema-mundo moderno, em uma 
categorização de raças, coloca-se o padrão branco e europeu no topo 
de uma hierarquia, enfim, como um referencial, sob vários aspectos.

Seja como for, essas questões vão se refletir nas páginas e, se 
Dalcastagnè (2005) constata que a personagem do romance brasileiro 
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contemporâneo é branca, não é difícil supor que, no caso das revistas 
femininas, essa máxima também é verdadeira. Um olhar sobre as 
capas tanto de Claudia como de TPM entre os anos de 2004 e 2014 
indica que as personalidades de tom de pele escuro ainda aparecem 
muito pouco. E, lado a lado com a branquidade, um outro imperativo 
segue com força: o da magreza.  

3. O peso do manequim 38

Para Susan Bordo (1993, p. 25), o controle do apetite feminino é 
a expressão mais concreta da norma geral em que se baseia a femi-
nilidade, a de que a fome feminina, seja ela por poder público, por 
independência ou gratificação sexual, deve ser contida, e o espaço 
público que se destina às mulheres, limitado. Afinal, ao se recomendar 
a redução de medidas, recomenda-se também que a mulher reduza 
o tamanho de seu corpo, seu tamanho, diante da sociedade, o que 
tem inclusive um peso metafórico. Ao mesmo tempo, sugere-se uma 
anulação feminina, com a contínua submissão ao olhar externo, o 
estímulo à constante contagem de calorias, à restrição da dieta. 

Naomi Wolf (1992, p. 15), por sua vez, destacou que a atribuição 
de valor às mulheres numa hierarquia vertical, “de acordo com um 
padrão físico imposto culturalmente expressa relações de poder se-
gundo as quais as mulheres precisam competir de forma antinatural 
por recursos dos quais os homens se apropriaram”. Nesse sentido, os 
padrões estéticos de hoje seriam puro reflexo da cultura, da economia 
e da estrutura de poder contemporâneo que acaba por normatizar 
as mulheres.

Como já suspeitava Wolf (1992, p. 18-19), a beleza – tendo como 
seu principal atributo a magreza – seria só uma das ficções que re-
cairiam sobre as mulheres como algo natural, se somando à falta de 
apetite sexual, à definição de atividades repetitivas e demoradas, 
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como o bordado, à maternidade e etc. Na verdade, versões repa-
ginadas – literalmente – dessas ficções podem ser encontradas em 
revistas, que ainda elencam esses mencionados temas “de mulher”, 
do cuidado com os filhos ao despertar do desejo sexual. É verdade, 
no entanto, que grande parte dessas ficções seria relacionada à apa-
rência. E, mais do que isso, seria relacionada ao baixo peso.

Nas primeiras páginas de TPM entre 2004 e 2014 foram encon-
tradas apenas duas personalidades que fogem à categoria de magras: 
a cantora Gaby Amarantos, na mencionada edição de agosto de 2012, 
e a cantora Preta Gil, em uma das versões da edição de setembro de 
2013 – a outra versão da capa do mês teria a apresentadora Tatá Wer-
neck. Fora essas edições, Grazi Massafera, também apareceria fora 
do manequim 38, em maio de 2012. Nesse caso, a barriga à mostra, 
de quase sete meses de gravidez, estava com os dias contados, assim 
como se verá em Claudia.

Coincidência ou não, as duas personalidades conhecidas por 
estarem “acima do peso”, ou seja, das restritas medidas valorizadas, 
que aparecem na primeira página de TPM são negras. Isso reforça a 
ideia de provocação que a revista pretende evidenciar, lançando mão, 
para isso, de personagens de grupos não-hegemônicos não apenas sob 
um aspecto. Por outro lado, ao se afirmar de maneira pontual esses 
grupos como contrários ao padrão, a publicação, em certa medida, 
continua confirmando-os como “outros”. Nesse sentido, é de se supor 
que há o risco de Preta Gil e Gaby Amarantos mais serem mantidas 
como das margens, e, por isso, merecedoras do espaço de TPM, do 
que modelos e referenciais para a leitora, em pé de igualdade com a 
apresentadora Angélica ou a atriz Patrícia Pillar – como algumas das 
que aparecem com frequência nas revistas –, por exemplo. 

Para mostrar, de fato, as mulheres contemporâneas do mundo 
real, em toda a sua heterogeneidade, e conferir a elas voz, seria fun-
damental que um mínimo de representatividade fosse garantida na 
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revista, e não apenas de forma tão esporádica ou como exceção. São 
os esforços para garantir a representatividade política de grupos 
como das gordas e das negras que poderiam contribuir para que 
elas perdessem a carga de subalternidade, tão discutida por Spivak 
(2000), que ainda têm nesses meios.

De qualquer maneira, no caso de Claudia, as imposições corporais 
se dão de forma ainda mais contundente. Assim, nas edições entre 
2004 e 2014, encontrou-se apenas Grazi Massafera fora da aparência 
esguia comum a esse espaço, pois, naquele março de 2012, ela estava 
à espera da filha, Sofia. Todas as demais edições serão protagonizadas 
por mulheres sem qualquer sinal de aumento de peso.

4. A não-magreza temporária na edição de Claudia

As capas das edições recentes de Claudia são conhecidas pelo 
enfoque em dietas, sugestões e técnicas para perder medidas. No 
exemplar de março 2012, no entanto, o destaque foi para histórias 
de vida de mulheres, exaltando-se o poder feminino, certamente em 
uma abordagem diferenciada por março ser apontado como o “mês 
da mulher”. O intuito de se propor uma edição fora do usual se re-
vela, inclusive, na entrevista com a estrela de capa, Grazi Massafera. 
A entrevista não é feita por uma jornalista de Claudia, como costuma 
ocorrer, mas pela antropóloga Mirian Goldenberg, respeitada por 
suas obras sobre as relações de gênero e sobre questões de corpo.

Mesmo assim, o texto introdutório da matéria, intitulada “Uma 
mulher em construção” (GOLDENBERG, 2012, p. 92-97) dá as pistas 
sobre o que é considerado prioridade pelo veículo. Em uma caracte-
rização da atriz, elenca-se as principais informações sobre ela, onde 
nasceu, as profissões que teve, os títulos de beleza e, claro, suas 
medidas: “sabe-se que ela tem 1,73 metro de altura e que costumava 
pesar 58 quilos antes da gravidez”. A revista parece justificar que a 
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atriz agora pesa mais porque, e somente porque, está grávida. Em 
seguida, seguem-se as perguntas, ilustradas por fotos de Grazi su-
gerindo movimentos de dança. O contorno da barriga, coberta por 
um vestido, contrasta com os braços finos à mostra.

Embora Grazi justamente critique, no espaço, como sempre que-
rem reforçar, nas revistas, questões superficiais, como o creme que 
ela usa para dormir, ou então enfocar na história de como ela venceu 
na vida, a revista não deixa justamente de sinalizar esse segundo 
direcionamento, apontando que a paranaense filha de costureira 
trabalhou como babá, manicure e balconista de uma loja de cosméti-
cos até se tornar reconhecida atriz, sucesso de inúmeras campanhas 
publicitárias. As perguntas de onde tiraria a força para se superar, o 
que herdou da mãe e etc não deixam de manter um ideal de receita, 
ainda que em um outro plano, o da personalidade da atriz. Afinal, 
ainda que precise de pequenos ajustes, como a aprender a dizer 
“não”, a ideia que se tem ao ler a entrevista é que Grazi é um ser 
quase superior, sendo caracterizada por Mirian como uma “mulher 
reflexiva, estudiosa, observadora, que procura se superar profissional 
e emocionalmente” (GOLDENBERG, 2012, p. 92). 

Grazi não seria, então, “a cinderela que se casou com um príncipe 
encantado por um golpe de sorte” (GOLDENBERG, 2012, p. 92). Por 
outro lado, pareceria uma cinderela que se casou com um príncipe 
graças ao próprio esforço – reiterando-se os ideais de meritocracia. A 
própria atriz afirma: “Por um bom tempo, eu mesma acreditei, como 
todo mundo, que tive muita sorte. Mas hoje eu acho que sorte é uma 
mistura de preparo, obstinação, desejo e foco” (GOLDENBERG, 2012, 
p. 94), apesar de acreditar que a sorte também ajude. 

Dessa forma, é como se fatores como a aparência de Grazi e 
o fato dela corresponder a ideais publicitários não tivessem sido 
determinantes para que ela se tornasse uma estrela da televisão, 
de modo que a própria atriz afirma não gostar de ser chamada de 
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bonita, para não ficar ligada a algo tão “passageiro” e por querer 
se apegar a outros atributos. Por outro lado, a atriz, que invejava o 
acelerado metabolismo masculino, sugere que teria uma genética 
que permitiu que fosse sempre magra, pois, antes de conhecer o 
então marido, o ator Cauã Reymond, sempre foi da “junk food”. 
Ora, não há como deixar de admitir que Grazi tem um corpo que 
não tem tendência a engordar e, além disso, é branca e de traços 
notadamente caucasianos.

Porém, Grazi sinaliza que, entre os quesitos que invejava nas 
outras mulheres, estaria justamente a pele morena. Segundo a atriz, 
sua pele seria manchada de sol e ela gostaria de ter uma “pele mais 
resistente”. Observa-se aqui que, embora em tom supostamente 
elogioso, Grazi menciona a cor de pele como se determinasse outros 
tipos de diferença física. Ao mesmo tempo, a atriz fala como se esse 
aspecto não influenciasse em sua trajetória, em um apagamento das 
discussões raciais e de desigualdade, tão marcantes no país.

Aliás, vale ressaltar que as negras não têm voz naquela edição 
de Claudia, não aparecendo como personagens, mas somente como 
“ilustração” para os assuntos apresentados, em dois momentos – 
uma na seção “Inspiração”, abordando-se tendências de maquiagem 
(CLAUDIA, mar., 2012, p. 34), e outra na seção “Básicos de Claudia”, 
vestindo uma opção de look (CLAUDIA, mar., 2012, p. 50-51).

Seja como for, em cinco horas de conversa entre Mirian Golden-
berg e a entrevistada, então, foram selecionadas as 21 perguntas que 
seriam as mais importantes segundo a revista e que não se distancia-
riam de seu enfoque frequente. Além disso, recursos como o caráter 
de conversa informal, a descontração, a preocupação com a saúde 
e a aparente diluição dos efeitos da aparência da atriz minimizam o 
cunho imperativo que podem ter, por exemplo, as abordagens sobre 
as medidas e a repetição do próprio corpo de Grazi sobre a visão das 
leitoras em relação a si mesmas. 
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De qualquer modo, apesar de Grazi fugir do consagrado ma-
nequim 38, sendo branca, loira, conhecida por ser magra, não há 
como admitir que Grazi esteja, em alguma medida, fora dos modelos 
hegemônicos de Claudia. A ideia da “santa-mãe”, como se a mater-
nidade fosse função básica das mulheres e que, como expôs Priore 
(1993, p. 19) impera desde o fundamento da sociedade colonial cristã, 
submetendo a mulher à vida doméstica e relegando-a como principal 
personagem da educação dos filhos, aqui aparece como a exceção 
permitida em relação às conhecidas linhas longilíneas. O “barrigão 
de mulher grávida” que, inclusive, sempre tinha sido “invejado” por 
Grazi e agora era contemplado por ela no espelho (GOLDENBERG, 
2012, p. 95), nas páginas, evidencia seus contornos tão aceitos quanto 
provisórios. 

5. Gordura como sinal de diferenciação em TPM 

A matéria “Eu não visto 38. E daí?” (LEMOS, 2012, p. 46-53), 
recheada de frases e fotos da famosa de capa, Gaby Amarantos, e de 
personagens de fora do meio midiático, aborda as frustrações de olhar 
para si mesma no espelho. É preciso destacar os méritos, no que se 
refere ao debate dessa temática, desde as primeiras frases da matéria: 

“As mulheres de proporções ‘perfeitas’ estão em todas as 
revistas, anúncios, catálogos, comerciais de TV: 90 de busto, 
60 de cintura, 90 de quadril, todas vestindo o desejadíssimo 
manequim 38. Elas não são nem tão magras quanto as mo-
delos de passarela nem tão voluptuosas como as mulheres 
fruta. Elas são equilibradas (...). Elas são um sonho. Elas são 
o que você não é. Elas são, aliás, algo ainda pior: elas são o 
que você poderia ser. A mulher ideal” (LEMOS, 2012, p. 49). 

A matéria estende a problemática também para o setor publi-
citário, falando da avalanche de anúncios, com corpos retocados 
por programas de edição de imagem, “além de serem quase sempre 
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pessoas brancas, cujo biótipo ‘small’ diz respeito praticamente a ape-
nas 5% da população” (LEMOS, 2012, p. 49). Os depoimentos são de 
pessoas comuns, que contam como lidam com a pressão social pelo 
corpo magro. Algumas delas foram modelos do projeto “Apartamento 
302”, do fotógrafo carioca Jorge Bispo, que retrata garotas anônimas 
nuas, e também cederam imagens para rechear essa matéria da re-
vista. TPM ainda apresenta a história da socióloga norte-americana 
Kjerstin Gruys que, pelos incômodos diante da própria imagem, 
ficou um ano sem olhar no espelho, registrando suas experiências em 
um blog. Há ainda declarações de especialistas da área e da cantora 
Preta Gil que, após muito sofrimento e cirurgias plásticas, decidiu 
assumir o manequim 46.

Nesse sentido, há um debate aprofundado sobre as questões 
estéticas e com personagens que, inclusive fogem aos padrões hege-
mônicos, como Gaby Amarantos e Preta Gil, embora sejam reconhe-
cidas como celebridades. Tanto que, por seus depoimentos, as duas 
sugerem como resistem para poder expor esse corpo publicamente, de 
modo que Gaby Amarantos precisa mandar fazer as próprias roupas, 
e Preta Gil já processou humoristas do programa Pânico da TV!, por 
piadas quanto ao seu peso, e até o Google, que associava seu nome a 
“atriz gorda”. Preta teria se tornado, desse modo, uma “espécie de 
ícone de mulher que briga para ser o que é” (LEMOS, 2012, p.50) e, 
à época, lançava uma coleção de roupas plus size. 

Por outro lado, justamente essas duas celebridades elencadas por 
TPM, tão conhecidas por estarem fora do peso ideal, transgredindo, 
portanto, a norma social, no ano seguinte, em 2013, seriam convidadas 
a participar do quadro “Medida Certa”, do programa Fantástico, da 
Rede Globo. O quadro era voltado para o emagrecimento de famosos, 
sempre em prol da saúde e com o apoio de especialistas4. O próprio 

4 Ressalta-se aqui como o quesito saúde é apontado, no quadro, como justificativa 
primeira e única de todo um plano que passa por uma série de privações e 
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convite a elas não deixa de revelar uma pressão social e a dificuldade 
de aceitação desses corpos desviantes nos privilegiados espaços da 
mídia, o que, de certa forma, pode até ter enfraquecido o caráter de 
autoafirmação dessas duas personagens em TPM. 

Enfim, é necessário pontuar que, mesmo na mencionada 
matéria, entre as imagens selecionadas, apenas o corpo de Gaby 
Amarantos, vestido com um maiô, poderia ser classificado como 
gordo. As outras três fotos, retiradas do projeto “Apartamento 
302”, trazem mulheres nuas com corpos magros, apesar de fora 
dos padrões midiáticos por terem gorduras localizadas ou medidas 
diferentes das exaltadas em seios e quadris. Assim, embora haja 
espaço para os depoimentos das duas famosas na matéria, isso não 
é correspondido pelas fotos, revelando-se falta de visibilidade dos 
corpos com mais gordura de fato.

Por se tratar de uma edição temática, a matéria seria complemen-
tada ainda, nas páginas seguintes, por uma reportagem sobre a falta 
de roupas de tamanhos maiores, pela entrevista com a psicanalista 
Susie Orbach, especializada em distúrbios alimentares, pela repor-
tagem sobre a luta de atletas para manter os pesos determinados, e 
ainda pela história da Miss Brasil Plus Size, Cléo Fernandes. No final 
da edição, o tema retornaria em outras abordagens, como em uma 
matéria com a atriz Débora Nascimento, que engordou 26 quilos 
quando era mais nova – passando, posteriormente, por uma fase de 
emagrecimento. 

De todos esses espaços, apenas duas imagens remeteriam a 
corpos que poderiam ser considerados gordos: na matéria com a 

esforços. Ao mesmo tempo, há a medição contínua de partes específicas do corpo, 
a multiplicidade de regras de como agir e a exaltação à disciplina que teriam como 
recompensa o corpo almejado, o que se nota, inclusive, pela divulgação minuciosa 
dos resultados. Assim, após três meses de programa, Gaby Amarantos perdeu 11,5 
quilos e Preta Gil, 7,9.  

Manequim 38 e seus Excessos: Magreza e Branquitude em Revistas Femininas do Século 21



38

psicanalista, ilustrada pela foto de outra personagem do projeto 
“Apartamento 302”, e na matéria sobre a Miss Plus Size.

Dessa maneira, mesmo na edição especial de agosto de 2012 de 
TPM, a representação de gordas ainda é bem moderada, de modo que 
o próprio editorial de moda do exemplar destacaria uma modelo bem 
magra, dentro dos criticados padrões. Olhando-se para as imagens, 
as negras são representadas apenas por Gaby Amarantos na matéria 
especial. Na verdade, em toda a edição de TPM, considerando-se 
os produtos editoriais, apenas Gilberto Gil apareceria com a filha, 
Bela Gil, retratando um dia da vida em Londres, na seção “Bazar” 
(TPM, ago., 2012, p. 35). Portanto, são evidentes os problemas quanto 
à questão de visibilidade das negras e das gordas mesmo em uma 
edição que se propõe diferenciada e em uma publicação que se diz 
na “contramão” das demais.

6. Últimas considerações

“Ter o poder”, como destacou a edição de Claudia de 2012, nos 
espaços de capa passa, então, por ter um corpo muito delimitado, a 
saber, branco e com traços longilíneos. A exceção permitida parece 
ser a barriga de grávida, remetendo às atribuições da maternidade 
e com suas curvas tão aceitas quanto temporárias.

No caso de TPM, nota-se um esforço quanto à representatividade 
de corpos que fogem ao padrão hegemônico. No entanto, mesmo em 
uma edição especial sobre as normas estéticas em voga, a exposição 
de negras e gordas ainda é comedida. Além disso, a frequência de 
não-magras e não-brancas não parece estar em pé de igualdade com 
os modelos tão conhecidos de revistas. É necessário indagar, então, 
até que ponto TPM pode ajudar, de fato, nas desconstruções dos 
padrões. Afinal, na enunciação do provocativo e nesse ímpeto por 
ir na contramão, a revista precisaria garantir a frequência de expo-
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sição desses grupos até então silenciados. Do contrário, corre o risco 
de justamente se estabelecer sob as mesmas bases que enaltecem o 
hegemônico. 

Abrir breves parênteses para que negras ou gordas falem é 
melhor do que nunca deixá-las falar, mas não é o suficiente para ga-
rantir que saiam de um lugar de subalternidade que ainda ocupam 
nos meios.  

Nem é o suficiente ainda para se libertar o corpo feminino dessa 
verdadeira “batalha política”, de que falava Bordo (1997, p. 36), que 
se relaciona aos imperativos quanto às medidas corporais e influencia 
na visão das mulheres sobre si mesmas, manifestando-se inclusive, 
pelos distúrbios alimentares que eclodem com força. Enfim, na 
prática, então, as páginas são ainda muito brancas e, nelas, ainda é 
possível encontrar muito mais do conhecido, e carrasco, manequim 
38, do que de seus excessos.
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Um Relato sobre a Margem: 
A Literatura Lispectoriana*  
entre a Ficção e a Realidade do Exílio

Marta Francisco de Oliveira

Resumo: Este artigo faz parte das reflexões acerca das marcas que a referência fa-
miliar e de grupo inscrevem na literatura da mais nova das escritoras de sobreno-
me Lispector. No entanto, aborda de modo concreto a narrativa de Elisa Lispector, 
pautada em certa dose de biografia, resgatando uma história familiar e pessoal. 
Neste contexto, minha leitura coloca em foco a ideia de uma literatura da margem, 
aliando ficção e realidade, ao apresentar o relato de um marcha para o exílio que 
uma família judia empreendeu, no período entre guerras, para escapar às agruras 
da perseguição sofrida pelo grupo visto minoria e marginal. Mais do que um relato 
pessoal e datado, a obra No exílio pode ser atualizada pela recorrência do tema na 
contemporaneidade, e seu registro como objeto artístico incita à reflexão sobre o 
papel do intelectual, da obra literária e do leitor frente a um movimento repetido 
na história humana, de exílio e diáspora, que atualmente alcança proporções mun-
diais porque se converteu na problemática de uma crise humanitária que vitima 
vários grupos minoritários e marginais.

Palavras-chave: Elisa Lispector: No exílio: exílio; literatura.  

Resumen: Este trabajo es parte de la investigación sobre las influencias de la re-
ferencia familiar y de grupo inscritas en la literatura de la escritora más pequeña 
de los Lispector. Pese a esto, el abordaje del artículo está centrado en la narrativa 
ficcional de Elisa Lispector, hecha a partir de una dosis de biografia, al rescatar 
una historia personal y familiar.En este contexto, mi lectura enfoca la idea de una 
literatura de margen, en la alianza entre ficción y realidad, cuando la autora nos 
presenta um relato de marcha rumbo al exílio emprendida por una familia judia 

* Neste artigo, usarei o qualificativo “lispectoriana” para me referir à obra de Elisa 
Lispector.
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em el período entre guerras, objetivando huir de la persecución a um grupo visto 
como menor y marginal. Más que hacer un relato personal con una fecha específi-
ca, la obra No exílio puede ser actualizada por la recurrencia del tema del exilio en 
la contemporaneidad, y su registro como objeto artístico invita a la reflexión sobre 
el papel del intelectual, de la obra literaria  y del mismo lector frente a un movi-
miento repetido en la historia humana, de exilio y de diáspora, que hoy día llega a 
proporciones mundiales porque se ha convertido en la problemática de una crisis 
humanitaria, vitimando a variados grupos minoritarios y marginados.

Palabras-claves: Elisa Lispector; No exílio; exilio; literatura.  

O estudo da literatura sensibiliza o leitor para as questões que 
o texto evoca, representa e convida à reflexão. Estar atento aos acon-
tecimentos atuais nos faz analisar a problemática que as demandas 
atuais exigem do ato resultante de nosso ser no mundo. Portanto, a 
crise humanitária que se agrava dia a dia entre países como a Síria 
e os da Europa exige que milhares de pessoas abandonem sua terra 
natal e empreendam duras – e muitas vezes desumanas – marchas 
para o exílio. As reportagens, em geral chocantes e comovedoras, 
apresentam uma triste faceta da realidade humana, mas o objeto 
artístico consegue revestir de sensibilidade uma questão tão desgar-
radora de nossa consciência de humanidade. Certamente começam 
a surgir relatos testemunhais que, com as novas mídias eletrônicas, 
ganham o mundo através de textos e fotos, aumentando seu volu-
me, mas não de modo proporcional às medidas que talvez pudes-
sem, efetivamente, tentar sanar o terrível problema.

Neste contexto, a literatura fornece um documento artístico que 
demonstra como a própria concepção de humanidade se constrói 
sobre uma sólida base de movimentos de grupos marginais que, ao 
longo dos séculos, perambulam por territórios e páginas para ins-
crever sua história ao lado dos grupos dominantes e privilegiados, 
numa relação nunca pacífica. Ao se falar na literatura lispectoriana, 
certamente virá à mente do leitor a obra de Clarice Lispector e, no 
contexto específico da literatura que coloca em foco personagens 
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marginalizados, a nordestina migrante Macabéa de A hora da estrela 
se destaca1. Neste artigo, porém, tomarei como exemplo uma escri-
tora e uma obra que mimetizam, até certo ponto, essa questão da 
margem e do exílio em um caso também específico, sem negar sua 
relação com Clarice. Tratam-se de outra escritora com sobrenome 
Lispector, Elisa, e seu romance No exílio.   

Elisa Lispector aparentemente sempre esteve à sombra de sua 
irmã mais famosa.  Digo aparentemente porque, de fato, a mais ve-
lha das Lispector pôde exercitar sua escritura, publicando vários 
livros, e permanece um bom acervo de suas obras para se ler e pes-
quisar, sobretudo no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. 
Apesar do sobrenome Lispector quase sempre evocar o nome de 
Clarice, cujos textos são mais amplamente lidos e apreciados, a lite-
ratura de Elisa também deve sair de sua posição mais deslocada e 
marginal para tornar-se o foco da atenção de estudiosos.

De certo modo, a vinculação do sobrenome é benéfica, pois os 
leitores de Clarice Lispector podem também ser conduzidos para a 
escritura de Elisa, sendo um itinerário de leitura bastante revelador 
da intimidade da família judia, imigrante, no seio da qual um dos 
grandes nomes da literatura brasileira se desenvolveu, inclusive ar-
tisticamente. Mas, neste artigo, interessa-me articular como a escri-
tora Elisa encena duplamente a escritura da margem, tanto em re-
lação a si própria como ao transformar em ficção a história de uma 
família imigrante e exilada, que bem poderia ser a dos Lispector. 

Nádia Batella Gotlib organizou e publicou, em 2012, um vo-
lume intitulado Retratos antigos – esboços a serem ampliados, no qual 
Elisa tratava de rememorar a história de sua família e algo de suas 
tradições vinculadas à cultura judaica através de fotografias e pe-
quenos textos de cunho biográficos. Este livro se converte, portanto, 

1 Ver OLIVEIRA, 2014. 
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em importante documento da condição estrangeira e judia da famí-
lia Lispector. No entanto, é um documento extra-literário, escrito 
não como ficção, mas como um registro que alia imagens e texto, 
resgatando e preservando uma memória familiar.

Concebo o texto de Elisa, nas linhas deste artigo, como uma es-
pécie de voz da margem. Embora sua condição seja distinta daquela 
que comumente se esperaria de grupos marginais, ainda assim é a 
expressão da mulher deslocada, descentralizada, à margem, cons-
ciente de sua condição não de gênero, mas de ser, o que abarca a 
ideia mesma de humanidade. Deste modo, Retratos antigos apenas 
corrobora o fundo biográfico de No exílio, obra de 1948. O romance 
descreve o percurso da família composta por pai, mãe e três filhas 
que, obrigada a deixar o território russo, perseguida por ser judia, 
ameaçada pelos pogroms2, sofre as penúrias da caminhada e das via-
gens em pleno inverno e com poucas condições. Neste aspecto, Elisa 
narra a história ficcional de uma família que estará à margem desde 
o início, mesmo que ainda se encontrasse em seu próprio território. 
Tal condição permanecerá ao longo de sua jornada e no espaço ge-
ográfico e cultural de seu exílio, ao se instalar no Brasil. A narrativa 
se converte, portanto, num ato de autoafirmação da escritora. De 
certo modo, Elisa estaria “meio posta à margem” em relação a sua 
irmã mais famosa, Clarice, e escreve um texto como uma voz oriun-
da de um lugar marginal, com um intuito mais pungente que sim-
plesmente ficcionalizar o que poderia escrever a modo de biografia. 
Elisa inscreve seu texto como uma forma de reação, embora sutil, 
quando outros escritores procuram ser mais contundentes. Segun-
do as considerações de Nádia Gotlib (2012), inferimos que a escrita 
de Elisa está mais ligada à luta e tradição do povo judaico, o que fa-
cilmente se percebe em seu texto. Jacó Guinsburg (1996), pesquisa-

2 Refere-se a ataques violentos contra pessoas (neste caso contra os judeus russos), 
acompanhados de destruição ou espólio de seus bens.
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dor e editor brasileiro nascido na Bessarábia, relembra como a onda 
de pogroms na Rússia canalizou o fluxo migratório para o exterior, 
as capitais européias ou a América, e de modo geral se disseminou 
a consciência de que “urgia agir” em prol da questão judaica:

para um povo que era, durante tantos séculos, joguete das 
vantagens ou circunstâncias alheias, esse ativismo era a 
própria possibilidade de reassumir a sua vontade nacional, 
de abandonar a sua inércia de objeto e tornar-se também 
sujeito de ação histórica, isto é, de conquistar o seu direito 
à existência e à liberdade. (GUINSBURG, 1996, p. 119)

 No texto de Elisa Lispector, a narrativa se concentra, porém, 
não em fazer ativismo aberto, mas através do efeito catártico. O 
que se lê é o relato da experiência da garotinha que inicia a marcha 
rumo a uma terra mais promissora empreendida tanto pela família 
como por outros judeus russos. A narrativa, de fato, tem início com 
a protagonista já adulta, recebendo na estação de trem a notícia da 
proclamação do Estado Judeu pela voz do vendedor de jornal. E 
então, inundada pelos sentimentos despertados, rememora a longa 
jornada.

A trajetória rumo ao exílio – ou a uma nova versão da busca 
pela terra prometida – é longa, difícil e acompanhada por padeci-
mentos diversos marcados pela repressão contra os judeus. A famí-
lia ali representada pelo pai Pinkas, a mãe Marin e as filhas Lizza 
(a protagonista), Ethel e Nina, procura manter suas tradições judai-
cas mesmo durante o percurso, nas paradas possíveis e necessárias, 
embora sem a alegria comum às celebrações das festividades, sem 
a disposição e a reverência devidas aos cultos sagrados, rememo-
radas de épocas mais felizes, quando plantados em sua terra natal. 

A família, metonimicamente representada na figura do pai, se 
preocupa constantemente com os acontecimentos que continuam a 
envolver os judeus na Rússia e logo depois em toda a Europa, tanto 
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durante a marcha quanto depois de já ter se instalado na terra de 
exílio. Consciente de sua condição marginal, o homem apega-se à 
noção de grupo, como reafirmação e resistência. Encontrar-se com 
seus pares durante a marcha incluía a cortesia de saber “de onde 
vem um judeu”. Identificam-se pelo grupo – ser judeu – e por um 
território – de onde vem. Nome e local de procedência se revestem 
de significação especial de identificação, e se converte em marca de 
destaque para um povo que tradicionalmente prezava e registrava 
sua linhagem, vinculando o nome a um antepassado e à terra de 
seu mais remoto grupo. Além do mais, através do texto religioso 
percebe-se que se trata de um povo ‘em movimento’, em busca de 
uma terá e depois dela se dispersando, levando com os grupos sua 
condição de povo “à espera”, aguardando uma unificação em um 
território ou um futuro descendente que será um Messias salvador 
(unificador?). Portanto, a seus registros se imprimia maior valor, 
e a tradição de apego entre si como a irmãos e de apego à palavra 
escrita se mantém. 

No relato ficcional, parece haver a implicação mais imediata 
que direciona o leitor rumo à compreensão acerca da dimensão das 
ações movidas contra os judeus, até onde as ramificações de uma vi-
são preconcebida de segregação e marginalização haviam chegado 
e espalhado seus tentáculos com êxito devastador. Para este grupo, 
importava saber o que se passava com seu próprio povo e assim 
cada um procurava uma explicação para a perseguição, inclusive 
numa perspectiva histórica. Anos depois, já instalado no Brasil, o 
pai da protagonista divaga sobre a questão que segrega seu povo:

Pinkhas apegava-se a argumentos sentidos, mas inócuos. 
Monólogos compridos, sondagens sem fim.
- Batem-nos uns, sob a alegação de que somos comunistas; 
outros nos perseguem porque nos têm na conta dos capita-
listas. Aqui nos humilham porque somos trapeiros, acolá, 
hostilizam-nos porque somos nababos. Exterminam-nos 
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em nome de Jesus e no de Mahomet, e ora nos acusam de 
isolacionismo, ora de assimilação. 
Já fomos exilados por assírios e babilônios; destroçados 
pelos romanos. E, na Diáspora voluntária ou não, sofremos 
pogroms e perseguições sem conta. Hitler não é o primeiro 
Hamã da história. E, apesar de tudo, o povo sobrevive.
Se vivemos segregados, é nossa culpa? – indagou. – Não, 
filha. Guetos, áreas de confinamento judaico, horas de re-
colher, chapéus funilados e estrelas amarelas nas mangas 
não são invenções judaicas. (LISPECTOR, 1971, p. 144, 145)

O exílio e a diáspora por causa da guerra deixam de ser opção 
e se impõem como necessidade, culminância de toda uma série de 
eventos e condições a que os judeus são submetidos, marginaliza-
dos, conforme a análise de Pinkhas, o patriarca da família, no trecho 
acima. Relembrar a história antiga do povo judeu desde antes de 
sua constituição como nação, repleta de sofrimentos e de episódios 
de banimento de sua terra natal, traz à mente, por outro lado, a 
certeza de uma sina compartilhada que conduzirá a uma bênção 
maior, como grupo: apesar de tudo, sobrevivem e aspiram à sua ter-
ra prometida, embora esta agora se revista de novo significado, sin-
gular porque no contexto de famílias individuais ou grupos meno-
res dentro da ideia geral de povo judeu. Passado distante e recente 
são aproximados para compor a reflexão acerca desta condição que 
os marca como um estigma. Os livros do Pentateuco, cuja escritura é 
atribuída ao patriarca Moisés, realizada mais de 1.500 anos antes de 
Cristo, já falavam do jugo da escravidão no Egito e na tentativa de 
controle do povo por meio do extermínio dos descendentes do sexo 
masculino; em seguida, a liberdade exigia deixar para trás o que 
conheciam no Egito para ir em busca de uma terra prometida que 
sequer conheciam, mas da qual ouviram falar geração após geração, 
como promessa e recompensa para a descendência de um patriarca, 
Abraão. 

Um Relato sobre a Margem: A Literatura Lispectoriana* entre a Ficção e a Realidade do Exílio



48

Segundo o relato do Pentateuco, tão logo chegou ao deserto 
e se deparou com dificuldades para encontrar água e comida, o 
povo hebreu começou a almejar o que fora abandonado, apesar da 
vida como escravos dos egípcios. Esta atitude paradoxal se repete 
na história bíblica sobre os hebreus e os judeus (como grupo me-
nor dentro da nação israelita, hebreia), que ao longo dos séculos 
foram dominados por assírios e babilônios, sendo exilados por 70 
anos em Babilônia, nação que pôs fim à sucessão monárquica da 
linhagem davídica. O personagem discorre a respeito de uma su-
cessão de eventos que, se por um lado, marcaram os judeus, por 
outro também impregnaram, de alguma forma, culturas ociden-
tais; mas Pinkas, preocupado com a questão acerca de seu povo, 
compreende a necessidade de entender esses eventos como mais 
do que um relato histórico, empreendendo sua forma pessoal e 
sutil de ativismo. 

Seguindo o fluxo histórico em paralelo com as rememorações 
do personagem Pinkas, como nação, libertos da dominação babilô-
nica, mas já sem rei, os judeus enfrentaram a conspiração liderada 
por Hamã para eliminá-los, sob o domínio dos medos e persas. O 
grupo seria visto como marginal e deveria ser silenciado, sentencia-
do á morte. Deste fato, há um registro textual que nos chegou atra-
vés do livro bíblico de Ester. O relato, evocado por Pinkas, indica 
inclusive como a trama para o extermínio do povo foi descoberta e 
evitada. 

Finalmente, a mais devastadora dominação foi imposta pelos 
romanos em 70 DC, com a destruição de Jerusalém e de seu templo, 
símbolos daquela nação, e como resultado o povo que lutava por 
independência foi definitivamente subjugado. O historiador Flavio 
Josefo escreveu alguns detalhes sobre o cerco a Jerusalém e a vitória 
romana. Com sua terra devastada, desde então a história dos judeus 
é marcada pela busca de outras terras mais promissoras, o que se 
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repete em histórias individuais e familiares, como a dos Lispector. 
No entanto, embora espalhados, ainda sofreram tentativas de mar-
ginalização e extermínio, sendo a mais evidente a promovida por 
Hitler, em pleno século XX. Eis a razão do tom de mansa resignação 
com que Pinkhas termina suas considerações sobre o que vez após 
vez outros ‘inventam’ e impõem aos sobreviventes judeus. Por ou-
tro lado, muitos judeus encontraram nas letras a possível resposta, 
o caminho para a ‘ação’. Assim, e como efeito contrário às tentativas 
de eliminação do povo, seu movimento diaspórico trouxe novo im-
pacto: com suas novas condições e aspirações, 

os velhos sonhos messiânicos de retorno à Terra de Israel 
ressuscitaram em roupagens ocidentais. Mito de redenção 
gerado no cativeiro da Babilônia e reavivado pelas vicissi-
tudes ulteriores de um povo que se considerava eleito para 
cumprir historicamente uma missão divina, meta transcen-
dental em torno da qual polarizou a sobrevivência judaica 
e para a qual ela se projetou ativa ou passivamente, havia 
dado uma razão de ser à Diáspora e acalentado a esperança 
das gerações. Desde a queda do Segundo Templo, inspirara 
periodicamente grandes movimentos de massas e de ideias 
(...) (GUINSBURG, 1996, p. 119)

A partir da destruição do Templo pelos romanos, portanto, 
novo impulso foi dado à diáspora, ocasionando que a cultura, as 
letras e aspirações judaicas se expandissem para além de um ter-
ritório restrito, com novas roupagens e se imiscuindo por outros 
territórios, como o literário e, assim como a história, ocasionaram 
a repetição dos dramas de deslocamento, messianismo religioso e 
romantismo profético, como afirma Guinsburg. Mas, dentre tantos 
elementos, talvez o mais importante – porque de maior impacto – 
foi a expansão alcançada através da linguagem: uma língua itine-
rante, errante, o ídiche, depositária de toda a cultura, repassada de 
geração em geração e através de amplos territórios. Elisa Lispector 
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provavelmente teve bastante contato com tal língua, e sua propen-
são, talvez herdada culturalmente, foi desenvolvida e levada a efei-
to através da palavra escrita em língua portuguesa. 

Conforme mencionado, a narrativa de Elisa tem início quando, 
em uma viagem de trem, Lizza afasta a cortina da janela em uma 
estação; “um jornaleiro lerdo e triste” apregoa, “num esforço tenaz 
mas sem veemência ‘Olha o Diário! Notícia de última hora: Procla-
mado o Estado Judeu!’” (LISPECTOR, 1971, p.7). A data não é apre-
sentada no texto, mas o resgate histórico do episódio mencionado 
nos coloca no mesmo ano de publicação do livro, 1948, entre os dias 
14 e 16 de maio. Enquanto alguém, na estação, comenta irado: “Es-
tado Judeu! Esses judeus...”, Lizza o ouve sem ressentimento, com 
‘mais tranqüilidade do que nunca’:

Nascia-lhe uma doce esperança nos destinos do mundo. 
A humanidade estava-se redimindo. Começava, enfim, a 
resgatar sua dívida para com os judeus. Valera ter padecido 
e lutado. Quantas lágrimas, quanto sangue derramado. Eles 
não morreram em vão. (...) Distantes episódios ressurgiam-
-lhe na memória, espantosamente vívidos: - fugas, desditas, 
perseguições. Começou a recordar o êxodo de que partici-
pou, numa interminável noite semeada de espectros e de 
terror. (LISPECTOR, 1971, p. 8)

 A história dos judeus, como grupo, se confunde com a da fa-
mília de Lizza e com suas lutas individuais: “valera ter padecido e 
lutado”. Os que padeceram e sofreram foram tanto os judeus, ao 
longo do tempo, como os personagens emigrantes ao longo de sua 
jornada. Todos, conforme sua narrativa seguindo as recordações 
daquela trajetória de exílio, verteram lágrimas e/ou derramaram 
sangue, marginalizados e deslocados. Trata-se de um relato especí-
fico e datado, mas que pode ser aproximado e relacionado às mar-
chas contemporâneas de grupos e indivíduos.
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Em No exílio, a longa viagem desde a Ucrânia, passando por 
lugares não nomeados, representados apenas por iniciais maiúscu-
las, em meio à miséria, discriminações e humilhações, fez Pinkhas 
decidir ‘fazer a vida’ na América: “Nos tempos de antes da revolu-
ção, não era qualquer um que partia para a América. Faziam-no os 
aventureiros, ou os que fugiam ao sorteio militar. Mas um homem 
que tivesse família, e um nome a zelar, dar-se a tais aventuras...” 
(LISPECTOR, 1971, p. 50). O efeito imediato das reminiscências 
da personagem é o de reaproximação do passado distante, atuali-
zando dores e episódios, as penas pessoais e familiares revividas 
e metonimicamente representadas para abarcar todo o povo ju-
deu, e Elisa segue na intenção de criar esse realismo, revelando 
sofrimentos que se propagam, numa forma de representação mi-
mética. Até mesmo as crianças são vitimadas pelas más condições 
da viagem. Como exemplo, podem ser citados os eventos na noi-
te em que todos os emigrantes padecem de frio, fome e “cansaço 
avassalador” enquanto esperam o “negro monstro de ferro, como 
saindo das entranhas da terra”, à noite, na estação de N... O cená-
rio é desolador: estepe deserta, coberta de neve. “O frio regela, a 
neve amortalha”. “Os emigrantes já não podem conceber a ideia 
de que alhures a vida continue. Não podem imaginar sequer, a 
que distância se encontram do mundo dos vivos, do mundo no 
qual homens levam existência normal e decente.” (LISPECTOR, 
1971, p.53). À chegada do trem, 

subitamente o letargo se quebra; como um dique a romper-
-se, a onda humana precipita-se, em assalto aos vagões, 
numa turbação de painel violentamente sacudido. No 
compartimento atravancado de gente e de volumes, Marim 
limpa o rosto de Ethel, a quem uma mulher com pesada 
mala às costas ferira na boca e no nariz, enquanto Pinkhas 
esquenta entre as suas as mãos de Lizza. A menina segurara-
-se sem luvas, no corrimão de ferro imantado pelo frio, e ali 
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ficara presa, a pele queimando e uma dor fina a perpassar- 
lhe o coração. Quando o pai conseguiu desprendê-la, não 
proferiu um ai. Só entreabriu os lábios, unidos por saliva 
grossa e salgada, e duas grandes lágrimas que não chegaram 
a rolar aumentaram seus olhos aterrados. (LISPECTOR, E. 
1971, p.54)

Sobre a família apresentada não se diz, em nenhum momen-
to, o sobrenome. Todas as personagens são identificadas apenas 
pelo primeiro nome: Pinkhas, Marim, Lizza, Ethel e Nina, nomes 
semelhantes aos da família Lispector. A menina Lizza não é re-
tratada como a criança que deveria ser, pois raciocina de modo 
adulto, marcada pelo sofrimento, e desde o início da jornada de-
cidiu viver a experiência do exílio da mesma forma que os adul-
tos: imitando o pai, enquanto a telega (do russo, carro grande, de 
quatro rodas) avançava na escuridão, a garota tinha uma descon-
fortável sensação que não saberia definir se era fome ou cansaço. 
“Mas eu não dormirei esta noite, decidiu. Já era grande. Tinha 
oito anos, e queria proceder como o pai. Desejava sofrer tudo 
quanto os grandes sofriam”. (LISPECTOR, 1971, p.10) A tragé-
dia individual ganha maior dimensão por ser compartilhada, ao 
mesmo tempo em que a experiência do grupo parece ampliada 
pelo foco na personagem e no modo como enfrenta e sofre com 
a situação. 

Quanto ao possível traço biográfico, Clarice Lispector, diferen-
temente dos adultos e de sua irmã mais velha, sendo apenas um 
bebê durante todo o período de deslocamento de sua terra natal 
até o Brasil, não guardou lembranças pessoais dos eventos seme-
lhantes vivenciados pela família. Na ficção de Elisa Lispector, estes 
foram deveras traumáticos, um desenraizamento que trouxe como 
resultado privações e humilhações, inicialmente, e uma sensação de 
desacerto, descompasso e deslocamento, ou inadaptação, posterior-
mente, embora somente Pinkhas e Lizza sejam tão completamente 
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afetados por eles3. Desterritorializados, precisam passar pelo pro-
cesso de reterritorialização, que será lento, primeiro devido à incer-
teza quanto a onde e quando teriam esse novo território, e depois de 
já instalados, devido às questões pertinentes à adaptação: “muitas 
pessoas não estavam em seus devidos lugares, e sempre acontecem 
coisas que não deveriam suceder”, pensa a menina Lizza dentro do 
navio, na vinda para o Brasil (LISPECTOR, 1971, p. 91). Quanto às 
meninas mais novas, esse estranhamento não é tão evidente, porque 
não está marcado pelas lembranças de outro espaço, de outro tem-
po. No entanto, embora não os tenha experimentado em primeira 
mão, os relatos da viagem chegaram até as irmãs mais novas, como 
uma experiência mediada pelos mais velhos. Mesmo durante a in-
fância, a adolescência e a maioridade e naturalização, ainda reper-
cutiram os efeitos daquela migração. 

As considerações do patriarca Pinkhas, já citadas, parecem re-
levantes e duradouras para pensar nos efeitos causados nos indi-
víduos, ainda que este se referisse aos judeus como grupo e nesta 
ocasião específica já se considerasse integrado à vida na sociedade 
brasileira, no Recife. Marcam, deste modo, um sentimento que per-
passa a ambos, personagem e escritora, mesmo que Elisa Lispector 
busque apoio no biografismo para efetivar sua ficção. De fato, Elisa 
expande o espaço biográfico ao inserir a ficção no relato que po-
deria ser testemunhal. Observando a atualidade de sua narrativa, 
sempre que possamos estabelecer a relação com o momento atual 
e com outros grupos e indivíduos, o impacto se expande para além 
de qualquer experiência real, baseandos-se numa reflexão sobre a 
condição humana e o não-lugar, ou entre-lugar em que se encontra 
o intelectual às voltas com a linguagem e com as incongruências das 
ações humanas.

3 Marim, a mãe, certamente padece das mesmas sensações, mas seu impacto é menos 
evidente porque se enfrenta com outra tragédia particular mais avassaladora: uma doença 
degenerativa.
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Resumo: A literatura é expressão de uma cultura e está intimamente ligada com a 
sociedade e com o seu tempo. A partir dessa perspectiva, a proposta do presente 
estudo é tecer uma reflexão sobre a representação da mulata no romance Gabriela, 
cravo e canela (1958), e suas duas adaptações para a teledramaturgia: em 1975, com 
Sônia Braga no papel da protagonista, e seu remake, em 2012, que teve Juliana Paes 
no papel principal. Sabendo da complexidade da identidade mestiça e das relações 
raciais no Brasil, o objetivo central deste estudo é tecer uma crítica sobre a represen-
tação da mulata na literatura e teledramaturgia bra sileiras, bem como a influência 
dessas figurações na disseminação de estereótipos, nesse caso, uma imagem equi-
vocada sobre a mulher afro-brasileira. Além disso, apresenta uma breve visão geral 
sobre as estratégias adotadas pelos movimentos negro e feminista para subverter 
os estereótipos inerentes destas construções.

Palavras-chave: Raça. Gênero. Literatura. Telenovela. Esterótipos. 

Abstract: The literature is the expression of a culture and it is deeply connected to 
the society and its time. From this perspective, the purpose of this study is to analyze 
the representation of the “mulata” in the novel Gabriela, cravo e canela (1958) and its 
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two adaptations for television: in 1975, with Sonia Braga in the role of protagonist, 
and its remake, in 2012, which we had Juliana Paes in the lead role. Knowing the 
complexity of the mixed woman identity and race relations in Brazil, this study is a 
critical about the representation of “mulata” in Brazilian literature and soap operas, 
as well as the influence of these figurations in the dissemination of stereotypes, in 
this case, a wrong image of the African - Brazilian women. In addition, presents a 
brief overview about the strategies adopted by black and feminist movements to 
subvert the stereotypes inherent of these constructions.

Keywords: Race. Gender. Literature. Soap opera. Stereotypes.

Introdução

O termo “mulata” é utilizado, no Brasil, desde meados do século 
XVI para designar descendentes da miscigenação entre brancos e 
negros. Conhecida a problemática do termo, é preciso explanar sua 
gênese. Etimologicamente, a expressão “mulata” vem da palavra 
espanhola “mula” ou “mulo”. A mula é animal híbrido, originário 
do cruzamento entre jumentos com éguas ou cavalos com jumentas. 
A mistura destas espécies distintas é considerada nociva, já que 
resulta em esterilidade. Neste sentido, a palavra mulata tem cunho 
pejorativo, pois sugere impureza dos descendentes da miscigenação. 

Tendo explanado brevemente a concepção histórico-cultural 
em torno da palavra mulata, busca-se entender a manutenção dos 
estigmas e seus impactos na vida das mulheres negras. Neste intui-
to, destaca-se Gabriela, a personagem do célebre romance de Jorge 
Amado, porque, conforme acredita Barthes (1996, p.70), “a arte 
parece comprometida histórica e socialmente” e, a literatura está 
intimamente vinculada à sociedade e seu tempo.

Jorge Amado é um dos mais bem-sucedidos e traduzidos es-
critores brasileiros de todos os tempos. Jorge é, ainda, o autor mais 
adaptado do cinema e da televisão. Grandes obras literárias como 
Dona Flor e Seus Dois Maridos (1966), Tereza Batista Cansada de 
Guerra (1972), Tieta do Agreste (1977) e Gabriela, e Cravo e Canela 
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consagraram-no internacionalmente. Consonante com o pensamento 
de Schwarcz1 (in Goldstein, 2003, p.7) “a obra de Jorge Amado toca 
em aspectos importantes da mestiçagem brasileira e permite discutir 
diversos temas relativos às produções culturais no país”. Ao ler seus 
escritos, em particular os romances supracitados, é inevitável presu-
mir que o autor combina sua obra com experiências subjetivas para 
construir uma representação otimista das relações raciais no Brasil e 
que tal visão contribuiu para a criação de uma identidade nacional 
e para sedimentar o mito da democracia racial. 

A diversidade étnico-cultural é característica dos países que, 
assim como o Brasil, passaram pelo processo de colonização.  Ao 
considerar esta pluralidade, é possível antever quão problemática é 
a tarefa de classificar a população brasileira de acordo com critérios 
de cor. Mesmo assim, desde 1987, o Censo Demográfico do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) incorporou em nas suas 
pesquisas um item que questiona como o brasileiro se auto classifica 
em relação a cor da sua própria pele, entre as opções étnicas: preta, 
parda (incluindo mulato e o mestiço), branca, amarela (orientais) ou 
indígena. A mudança pode parecer sutil, mas é fundamental para se 
detalhar a composição de um povo em permanente contato e mistura 
ético-cultural, porque, como nos diz, Rebecca Reichmann Tavares2 
(2011, p.9), representante da ONU Mulheres para Brasil e Cone Sul: 
“um país que conhece a sua população tem mais chances de inves-
tir melhor seus recursos para enfrentar desigualdades e questões 
sociais”.  Quando Jorge Amado (1912-2001) publicou o romance 
Gabriela, cravo e canela em 1958, pairava no cenário político nacional 

1 Apresentação do livro “O Brasil best seller de Jorge Amado: literatura e identidade 
nacional”, de Ilana Goldstein Seltzer.
2 Texto de Apresentação do projeto intitulado “Retrato das desigualdades de gênero 
e raça” (2011), publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 
com a participação da ONU Mulheres, Secretaria de Políticas para as Mulheres – 
SPM e Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR.

Gabriela Cravo e Canela e a Invisibilidade da Mulher Negra na Cultura Brasileira



58

o modelo luso-tropicalista, que teve sua gênese fundamentada pelo 
Sociólogo, antropólogo e historiador Gilberto Freyre (1900-1987), mais 
especificamente na obra Casa grande & senzala (1933), e atingiu seu 
ápice nas décadas de 1950-1960. O luso-tropicalismo é uma construção 
moderna que pressupunha, em síntese, a aptidão do português para 
se relacionar com suas colônias tropicais; a plasticidade intrínseca, 
que resultaria da própria origem étnica híbrida, que se destaca, so-
bretudo, através da miscigenação e da interpenetração de culturas. 
Segundo Claudia Castelo (2011, p. 261), como resultado desse modelo, 
temos uma sociedade miscigenada “quer no plano biológico, através 
de frequentes cruzamentos entre brancos, índios e negros, quer no 
plano cultural, pela adoção recíproca de valores e comportamentos 
dos vários povos em contato”. Observemos o que nos diz Gilberto 
Freyre, em uma das muitas vezes que ele cultua a miscigenação:

Híbrida desde o início, a sociedade brasileira é de todas 
da América a que se constituiu mais harmoniosamente 
quanto às relações de raça: dentro de um ambiente de 
quase reciprocidade cultural que resultou no máximo de 
aproveitamento dos valores e experiências dos povos atra-
sados pelo adiantado; no máximo de contemporização da 
cultura adventícia com a nativa, da do conquistador com a 
do conquistado. (FREYRE, 2006: p. 160).

Em Casa grande & Senzala, Freyre faz uma descrição detalhada 
das (consideradas) raças formadoras do povo brasileiro, mostra o 
movimento da sociedade escravocrata e ilumina o patriarcalismo 
vigente no Brasil pré-urbano-industrial. O autor traça um panorama 
idealizado da relação entre colonizador e colonizado e reafirma a 
unidade existente entre as colônias portuguesas e a predisposição 
do português como “colonizador ideal dos trópicos”.Gilberto Freyre, 
como poucos historiadores na época, compreendia a relevância da 
questão racial para entender a formação da população brasileira 
e por isso defendia, energicamente a teoria da democracia racial, 
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contrastante com a corrente dominante no final do século XIX, que 
considerava o negro um problema e a mistura racial maléfica. Tal 
pensamento permeava a sociedade e fazia presente nas artes e na 
literatura. Conforme Schwarcz (in Goldstein, 2003, p.11) “pensadores 
como Silvio Romero, Tobias Barreto e Euclides da Cunha entendiam 
o cruzamento racial como fator de desequilíbrio e de degeneração”. 
A intenção de Freyre era sustentar a ideia de que o Brasil seria uma 
sociedade sem distinção de raça, sem obstáculos e barreiras legais 
que impedissem o acesso de pessoas “de cor” a cargos oficiais e a 
posições de prestigio social. Para isso, o autor se valia de uma re-
tórica baseada em suas pesquisas de campo e em valores cristãos, 
destacando o “caráter mais humano” da colonização.

(O) método mouro de conquista de povos, de raças e de 
culturas foi assimilado pelos lusos e posto ao serviço da 
expansão cristã nos trópicos. A especificidade das relações 
estabelecidas pelos portugueses com os povos dos trópicos 
teria obedecido, portanto, a um modelo aprendido com os 
mouros e diferente do adotado pelos europeus do Norte. A 
capacidade para confraternizar com africanos, ameríndios 
e asiáticos, para amar as suas mulheres, para incorporar os 
seus valores seria única no português. (CASTELO, p. 268)

O autor de Casa-grande & senzala, no momento em que afirma 
o caráter cristão da colonização portuguesa, minimiza o racismo 
vigente nas relações entre senhores brancos e escravos negros, ao 
mesmo tempo em que tece um forte elogio à mestiçagem. Em 1960, 
em meio às guerras de descolonização, um plano político foi organi-
zado, com a adesão de intelectuais, artistas e políticos como Gilberto 
Freyre, Juscelino Kubitschek e Oliveira Salazar. O discurso luso-
-tropical freyriano foi, então, apropriado politicamente pelo Estado 
Novo português, no governo de Salazar, para fortalecer a imagem 
de Portugal como colonizador ideal dos trópicos, pelas condições 
ecológicas, culturais e étnicas. 
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Todo o investimento político e simbólico que o regime 
estabeleceu em torno das comemorações henriquinas (In-
fante D. Henrique) – assim como na apropriação das teses 
luso-tropicais de Freyre – atendia a uma lógica cristalina: 
convencer o mundo (e a própria sociedade portuguesa) 
acerca da excepcionalidade das relações coloniais na Áfri-
ca, marcadas pela miscigenação e pela integração. (Boxer, 
2013, p. 256)

O modelo luso-tropicalista fundamentou “o regime salazarista 
para converter cinco séculos de colonização em ‘cinco séculos de 
relações entre povos e culturas diferentes’; uma sociedade colonial, 
em plurirracial” (RIBEIRO, in SCHNEIDER, 2013). Como resultado 
da incursão do historiador pelas colônias portuguesas na África, Gil-
berto Freyre lança Um brasileiro em terras portuguesas (1953a), Aventura 
e rotina (1953b) e Integração portuguesa nos trópicos (1958) e O luso e o 
trópico (1961), ápice da sua teoria. Pela exposição das obras, fica evi-
dente que Freyre estava mais interessado em comprovar um ideal de 
comportamento dos portugueses nos trópicos do que compreender 
a experiência dos africanos face à colonização portuguesa. 

Nos anos 1960 e 1961, o regime colonial português estava abalado 
e se encontrava sob forte pressão da ONU e da crítica internacional. 
Além disso, temas como “raça” e “racismo” ganharam destaque 
nas ciências sociais, historiografia e estudos literários. As principais 
críticas partiram de dois historiadores: o brasileiro José Honório Ro-
drigues, autor de Brasil e África: um outro horizonte (1961); e do britâ-
nico Charles Boxer em Race relations in the Portuguese Colonial Empire, 
1415-1825 (1963), em que denunciava a violência e a discriminação 
dos portugueses em relação aos povos colonizados. Schneider (2013, 
p. 257) enfatiza que Boxer fez uma complexa leitura sobre as relações 
raciais no Império português as quais comprovaram que nem a visão 
apresentada pelo historiador pernambucano, muito menos a versão 
da propaganda salazarista condizia com verdadeira experiência 
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colonial nos trópicos. Além disso, a miscigenação racial no Brasil 
se deu pelas circunstâncias adversas, porém, a principal maneira 
pela qual os homens brancos se relacionaram com as mulheres “de 
cor” foi, sem dúvidas, a ausência de mulheres brancas nos espaços 
coloniais, e não pela essência cultural miscigenante dos portugueses 
nos trópicos, como tenta convencer Freyre, prova disso é que essas 
relações eram meramente carnais. Segundo Castelo (2011, p. 275), 
“[...] nos territórios tropicais sob soberania lusa nunca se verificou um 
casamento de duas culturas, mas uma relação de cultura dominante 
sobre culturas dominadas”. Além disso, esse processo se deu muito 
mais pelo contato do homem branco com a mulher negra do que com 
mulher branca e homem negro. O próprio Freyre (2003, p.219) afirma 
que as mulheres brancas que demonstravam desejo em se relacionar 
com homens negros eram consideradas degeneradas e, quando um 
caso assim chegava às vias de fato, não era noticiado, o pobre do 
escravo era castrado, tinha a sua ferida salgada e, como se isso não 
bastasse, ainda era enterrado vivo; enquanto que, a “sinhá moça”, 
por sua vez, casava com um primo pobre, levando um grande dote. 
No entanto, esses casos eram raros já que as “sinhazinhas” viviam 
encerradas na casa-grande, protegidas e cercadas de escravas e, em 
tais espaços, os escravos raramente circulavam. Além disso, os casa-
mentos eram combinados quando elas ainda eram muito jovens (aos 
12, 13, 15 anos de idade), portanto, a probabilidade de um contato 
sexual entre um jovem escravo e a “sinhazinha” era quase nula. 

Através deste panorama luso-tropicalista é possível conjecturar 
que Jorge Amado dialoga com Freyre ao compartilhar sua leitura de 
um Brasil harmoniosamente miscigenado e por fazer da mestiçagem 
um tema recorrente em suas obras. Já no seu primeiro romance, O país 
do carnaval (1931), o personagem Paulo Rigger, intelectual brasileiro 
de formação europeia, questiona a cultura do carnaval, declarando 
que a mestiçagem é o que considera um forte fator de atraso. O título 
da obra lembra o ditado popular do século XVI, sugestivo de que 
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“não existe pecado ao sul do Equador”. Esta espécie de lema libertino 
faz uma alusão ao imaginário europeu da sensualidade e exotismo 
relacionados aos povos dos trópicos sul-americanos, que se entrega-
vam prazerosamente ao conquistador português, estabelecendo uma 
imagem do Brasil como uma espécie de centro de prazeres sem culpa: 
um lugar sensual, com um povo receptivo e miscigenado. Em Tenda 
dos milagres (1969), Jorge Amado representa outra discussão racial, 
em que o personagem mulato Pedro Archanjo torna-se um ardente 
defensor da miscigenação: “Se o Brasil concorreu com alguma coisa 
válida para o enriquecimento da cultura universal, foi com a misci-
genação — ela marca nossa presença no acervo do humanismo, é a 
nossa contribuição maior para a humanidade” (AMADO, p.80). A 
miscigenação se fez um tema tão recorrente na obra amadiana que 
é possível afirmar que

Jorge Amado foi um escritor movido pela utopia que se 
transformou num elogio rasgado da mestiçagem. O Brasil 
amadiano é mestiço, alegre e sensual e apresenta elementos 
de um país tão real como imaginário, do mesmo modo como 
seus livros permitem entender aspectos sociais e culturais 
fundamentais da própria sociedade brasileira. Se nas suas 
páginas desfilam sociabilidades de toda ordem, cruzamen-
tos e contatos fáceis.( Schwarcz & Goldstein (2009, p.8)3.

Do acervo de Amado, Gabriela cravo e canela é a obra com o 
maior número de traduções e prêmios nacionais e internacionais, 
tendo alcançado grande sucesso e reconhecimento do público. Com 
um forte tom tropicalista, o romance traz culto à mestiçagem, que 
se destaca na figura de Gabriela, mulata4 sensual, de sorriso fácil e 

3 SCHWARCZ, Lilia Moritz & Ilana GOLDSTEIN. O Universo de Jorge Amado. 
Orientações para o trabalho em sala de aula. Caderno de Leituras. São Paulo: 
Editora Schwarcz Ltda - Cia das Letras, 2009.
4 “Mulata”, palavra de origem espanhola, feminina de “mulato”, “mulo” (animal 
híbrido, resulatado do cruzamento de cavalo com jumenta ou jumento com égua). 
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beleza genuína – não por acaso, a mesma mulata que transita no 
imaginário social desde os tempos em que as mulheres eram meros 
objetos de prazer dos senhores de escravos. A representação de 
Gabriela no romance se assemelha com a construção de identidade 
exotizada do “outro”5 sob a perspectiva hegemônica. É importante 
destacar a sistemática reprodução desses estereótipos no processo 
de adaptação para outras mídias, visto que o livro é adaptado para 
várias linguagens, tais como o cinema, a televisão, a dança, o teatro, 
dentre outras. As traduções de obras literárias para as telas, na sua 
maioria, atendem interesses de mercado, e no caso da teledramaturgia 
esses interesses são acentuados.

Embora as teorias sobre as relações raciais no Brasil, a exemplo 
de Casa grande & Senzala, tenham um caráter político/ideológico, 
elas passam a fazer parte da concepção de identidade nacional, 
promovidas pelo próprio Estado. A princípio a visão de um país 
multiculturalista, unido pelo mito da democracia racial, parecia se-
dutora e inofensiva, porém, no bojo deste pensamento se camuflava 
o desejo de se promover a assimilação de diferentes culturas num 
mesmo espaço. Em outras palavras, a supressão cultura da cultura 
pela cultura padrão dominante. 

Gabriela cravo e canela sob a perspectiva pós-colonial

As discussões propostas sobre a representação da mulher 
negra na cultura brasileira são pautadas na perspectiva da teoria 

A palavra mulata (o) foi usada de forma perjorativa para os filhos mestiços das 
escravas que coabitaram com seus senhores (donos de escravos) e deles tiveram 
filhos, muitas vezes frutos de estupros. 
5 “O diferente é o outro, e o reconhecimento da diferença é a consciência da 
alteridade: a descoberta do sentimento que se arma dos símbolos da cultura para 
dizer que nem tudo é o que eu sou e nem todos são como eu sou” (Brandão, 1986, 
p. 1) 
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pós-colonial6 porque tais estudos buscam o entender os efeitos da 
colonização que marcaram, de forma distinta, tanto colonizador 
como colonizado; em outras palavras, é uma revisão dos sistemas 
de colonização, a partir de um posicionamento crítico dos processos 
que envolvem a diferença cultural, autoridade social e discrimina-
ção política. Diante destas situações de opressão se fortaleceu o que 
Hall (2003) chamou de “movimentos de identidades fragmentadas” 
dentro dos movimentos sociais de minorias (como por exemplo, o 
movimento feminista), os quais se firmaram no espaço literário e do-
cumentaram o movimento de resistência e articulação das identidades 
subalternas formadas num entre-lugar buscando ressignificar-se. 
Desses processos de ressignificação nos espaços intermediários surge 
um novo sujeito feminino que se reconfigura com caracteres vários e 
fortalece a discussão que contesta a visão androcentrista do mundo. 
Nesta lógica de subalternidade, Miguel Vale de Almeida, (2008, p. 
3) enfatiza que “a mulata está no centro destas representações de 
alteridade/alter-ego porque é triplamente subalterna, triplamente 
desejável, para o olhar hegemónico: porque mulher, porque não-
-branca, porque das classes populares”.

 No que diz respeito à opressão feminina, Gabriela cravo e canela 
coloca em pauta os costumes locais da época, em que as mulheres 
estão sob forte dominação do pai, do marido e da igreja. Destoante 
entre mulheres de Ilhéus, Gabriela enfrenta as convenções sociais. 
Sua chegada na cidade marca o fechamento de um ciclo, determi-
nado pela ruína do modelo patriarcal e o prenúncio de uma nova 

6 O aspecto problemático imbricado no termo “pós-colonial” esconde-se no 
próprio conceito, já que o prefixo “pós-” sugere que o colonialismo seria uma 
condição totalmente superada. Ainda, a principal crítica, dentre muitas, que 
se faz ao conceito de pós-colonial diz respeito ao discurso universalizante 
que o império continua a ditar, ainda que muito veladamente. É importante 
observar que a discussão em torno do pós-colonialismo está ainda arraigada nos 
próprios pensamentos ocidentais, o que acaba por levar muitos a acusá-la de 
neocolonialismo.

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 7 • n. 13 • p. 55 - 82 • jan./jun. 2016  



65

sociedade. Se por um lado é possível afirmar o caráter transgressor da 
protagonista, por um outro o que mais se destaca em Gabriela, tanto 
o romance quanto suas adaptações, é a beleza física, a sensualidade 
e o exotismo. Estes aspectos foram exaustivamente explorados nas 
versões adaptadas para o cinema e teledramaturgia. 

Ao questionar a ausência de debates acerca do teor racista e 
sexista latente na escrita amadiana quando lançados romance e no-
velas7 (1975), se conclui que racismo e sexismo eram naturalizados 
na sociedade da época. Um exemplo disso é que, no romance, a 
condenação do Coronel Jesuíno, por matar a mulher adúltera só foi 
adicionada no posfácio, em data não declarada. Naquela sociedade 
escravocrata e patriarcal, a mulher era propriedade do marido. Dois 
casos reais que tiveram repercussão nos anos 1970, revelam o grau 
de opressão das mulheres no Brasil. No primeiro deles, em 1970, o 
procurador de Justiça Augusto Carlos Eduardo da Rocha Monteiro 
Gallo matou, com 11 facadas, sua esposa Margot Proença Gallo e foi 
absorvido em dois julgamentos. A defesa alegou que ele a matou 
para defender a honra, já que o adultério havia sido comprovado. 
Margot era mãe da atriz global Maitê Proença que, na época com 
12 anos, depôs a favor do pai, ao confirmar o adultério. Coinciden-
temente, na versão de 2012 da novela Gabriela, Maitê Proença fez o 
papel de Sinhazinha, a adultera que é morta para defender a hora 
do coronel Jesuíno da versão de 2012. No seguindo caso, em 1976, 
o playboy Doca Street matou a socialite Ângela Diniz.  No primeiro 
julgamento, em 1979, o réu alegou “legítima defesa da honra” e foi 
absolvido pelo júri. O veredicto revoltou a opinião pública, e mobi-
lizou o movimento feminista sob o slogan “Quem ama não mata”. 
A pressão social resultou no segundo julgamento, em que Doca foi 
condenado a 15 anos de prisão.

7 Não analisar a recepção da obra foi uma escolha pessoal, por uma questão de 
tempo/espaço. 
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A primeira adaptação do romance para a televisão na extinta 
Tv Tupi, em 1961, trazia como protagonista a atriz Janete Vollu, 
branca, de pele clara. A segunda versão adaptada para telenovela 
estreou em 1975, protagonizada por Sônia Braga. Devido ao enorme 
sucesso, seria reapresentada mais três vezes, na mesma emissora, 
em 1979 e 1980 (ambas em formato compacto) e 1988. A versão de 
2012, muito comemorada por celebrar o centenário de Jorge Amado, 
estreou no horário da 23h, sem a censura das cenas carregadas de 
nudez e sexo. 

As personagens femininas de Jorge Amado, a exemplo de 
Gabriela, atravessam o limite literário e projetam uma imagem 
mitificada da mulher brasileira. O enredo parece simples, embora a 
combinação seja problemática: Gabriela e o estrangeiro; ela, a mulata, 
cor de canela, de sorriso fácil e flor no cabelo; ele logo se vê “seduzi-
do” pelos dotes físicos e culinários dela. A protagonista é destacada 
pelos atributos físicos, sobretudo pela morenidade e formosura e, a 
partir da relação da cor da pele se faz analogias com especiarias e 
frutas maduras, como modo de celebrar o tropicalismo e o exotismo 
da mulher brasileira. Mariza Correa (1996, p. 49-50) faz uma análise 
que evidencia um aspecto contraproducente no culto à mulata: a 
denegação da mulher negra.

Acredito que a mulata construída em nosso imaginário 
social contribui, no âmbito das classificações raciais, para 
expor a contradição entre a afirmação de nossa democracia 
racial e a flagrante desigualdade social entre brancos e não- 
brancos em nosso país. Mas no âmbito das classificações de 
gênero, ao encarnar de maneira tão explícita o desejo do 
Masculino Branco, a mulata também revela a rejeição que 
essa encarnação esconde: a rejeição à negra preta.

Como já mencionado anteriormente, além do aspecto andro-
cêntrico que rege as relações sociais, ainda são fortes os resquícios 
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do período colonial, nos quais as mulheres “de cor” eram objetos de 
prazer sexual e de trabalho árduo. Neste sentido Giacomini (1994, p. 
223) elucida que o desejo pela mulata não descarta sua objetificação, 
pelo contrário, ela se torna signo no imaginário cultural brasileiro. “A 
transformação de mulher negra em mulata irresistível – do ponto de 
vista do homem branco – reconstrói a relação de dominação (racial e 
sexual) enquanto resultado de atributos naturais da própria mulher 
negra/mulata”. Por seu caráter híbrido, a mulata está num in-between 
space, ou seja, o lugar onde se articulam as diferenças culturais. Neste 
sentido, a mulata representa uma ponte entre as culturas luso e afro-
-brasileiras. Mesmo tendo amenizado os conflitos culturais na relação 
entre branco/senhor e negro/escravo, ela carrega estigmas pela cor da 
sua pele.  A retórica do exotismo da mulata tem origem no período 
colonial, com a Carta de Pero Vaz de Caminha, ao descrever as índias 
que aqui viviam:

Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes co-
brisse suas vergonhas [...] mulheres moças, nuas como 
eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com 
uma coxa, do joelho até o quadril, e a nádega, toda tinta 
daquela tintura preta; e o resto, tudo da sua própria cor. 
Outra trazia ambos os joelhos, com as curvas assim tintas, 
e também os colos dos pés; e suas vergonhas tão nuas 
e com tanta inocência descobertas, que nisso não havia 
nenhuma vergonha8.

No trecho da epístola é possível observar a focalização de Cami-
nha, que destaca, além dos atributos físicos, a ausência de pudor das 
índias em relação ao próprio corpo nu. O fragmento da carta descrito 
acima é paradigmaticamente cotejado com a primeira impressão 
que Nacib tem em relação à Gabriela ao encontrá-la no mercado de 

8 Fragmento da  Carta de Pero Vaz de Caminha. Fundação Biblioteca Nacional. 
Disponível no link <http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/
carta.pdf> Acesso em 21 dez 2013.
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escravos9, reduto dos retirantes, que fugiram da seca e da fome do 
sertão e esperavam por trabalho. 

Foi quando surgiu outra mulher, vestida de trapos mi-
seráveis, coberta de tamanha sujeira que era impossível   
ver-lhe as feições e dar-lhe idade, os cabelos desgrenhados, 
imundos de pó, os pés descalços [...] - Acolá... - apontou um 
grupo com o dedo e novamente riu um riso claro, cristalino, 
inesperado. (AMADO, 2012, p.107-108 – Grifo meu)

Nos dois excertos citados, o exotismo desperta o interesse por-
que a mulher não-branca é o outro da narrativa, cuja identidade é 
dada através da representação hegemônica. Gabriela, personificada 
na mulata, tem uma identidade híbrida porque não é branca e não é 
negra, não está aqui nem lá. Quando chega como retirante do sertão, 
ela carrega nas costas as marcas que a subalterniza por ser mulher, 
negra e pobre. A perspectiva amadiana exorta a exacerbação da 
sexualidade da mulata e fortalece o ideal de embranquecimento da 
nação. Na teledramaturgia esse se confirma que a participação de 
atrizes negras como protagonistas é praticamente nula e aos atores 
negros são escalados apenas para papeis secundários ou marginais, 
assunto que será abordado no tópico a seguir.

A protagonista invisível:
(Re)descutindo o papel mulher negra na teledramaturgia

Segundo Martin-Barbero (2006, p. 68), tanto “a identidade con-
temporânea, como a identidade étnica negra, está continuamente 
construindo-se e modificando-se, e a mídia atua neste processo, 

9 [...] mercado dos escravos. Alguém assim apelidara, há tempos, o lugar onde os 
retirantes acampavam à espera de trabalho. [...] Amontoavam-se ali os sertanejos 
fugidos da seca, os mais pobres entre quantos deixavam suas casas e suas terras no 
apelo do cacau. [...] Tinham conseguido vencer os caminhos, a caatinga, a fome e as 
cobras, as moléstias endêmicas, o cansaço. (AMADO, 2012, p.106)
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inclusive para seu reconhecimento social”. Neste ponto de vista, 
destaca-se o caso da telenovela, no Brasil, um dos principais meios 
de entretenimento, cuja influência é capaz de formar opinião e 
ditar comportamento. Por conseguinte, ao analisar os modelos 
reproduzidos na mídia, se revela um cenário preocupante, pois se 
conclui que a mulher negra se encaixa no universo televisivo pelo 
prisma das relações sociais. A partir desse entendimento, ao refletir 
sobre a “quase” ausência da mulher negra e a exaltação da mulata 
na telenovela, se confirma a problemática das relações raciais no 
Brasil.A rara presença de negros na teledramaturgia brasileira 
foi tema do documentário A Negação do Brasil (2000), dirigido por 
Joel Zito Araújo. Segundo ele, por muito tempo, negros e mulatos 
desempenharam apenas papéis subalternos, como empregados 
domésticos, as mammies, copiadas dos modelos norte-americanos, 
ou mesmo como a mulata sedutora, destruidora de lares, um es-
tereótipo que perpassa antes na literatura. Os patrocinadores das 
telenovelas exigem um padrão estético sob a justificativa de que o 
público alvo da propaganda é bem determinado: o telespectador de 
classe média/alta, que tem maior poder de consumo. Pelo teor do 
depoimento do diretor Walter Avancini Avancini, no documentário 
supracitado, fica claro que a escalação de elenco passa pelo critério 
de raça/classe.

Um outro fator também que sempre afastou o negro da 
televisão, é o mesmo fator que afastou o pobre da novela, 
[...] enfocar isso não seria conveniente sob ponto de vista 
de marketing para a própria emissora que exibia suas tele-
novelas,  seria mostrar um mundo que poderia incomodar 
o próprio telespectador de classe média, porque a televisão, 
dos anos 70 até o começo dos anos 90, era especificamente 
dirigida à classe média e um pouco da classe média alta. A 
classe menos favorecida, não tinha espaço porque não era 
uma boa estética para televisão.
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Desde o lançamento do documentário de Joel Zito pouca coisa 
se alterou nesse cenário: nas novelas brasileiras, o papel reservado 
às mulheres negra e mestiça ainda é o de empregadas domésticas, 
ou ainda, a mulata com um forte apelo sensual. Zito destaca que um 
sinal de mudança nesse processo ocorre quando a atriz Taís Araújo 
é escalada para o papel de protagonista em Xica da Silva (1996-1997). 
Deste depois disso a mesma atriz foi protagonista das tramas Da cor 
do pecado (2004) e Viver a vida (2009). 

Na narrativa de Gabriela, cravo e canela, várias passagens não 
deixam dúvidas de que a personagem central tem pele escura: “Nacib 
perguntava-se ansioso: afinal que sentia por Gabriela, não era uma 
simples cozinheira, mulata bonita, cor de canela, com quem deitava 
por desfastio?” (AMADO, p. 209). A invisibilidade do negro na te-
lenovela fica evidente quando, na adaptação de um cânone literário, 
uma personagem de descendência afro-brasileira e pele escura não é 
interpretada por uma atriz negra. Não obstante, em todas as adap-
tações para as telenovelas, as atrizes intérpretes de Gabriela eram 
brancas. Se nas adaptações anteriores não houve nenhuma tentativa 
de camuflar as diferenças fenotípicas entre as intérpretes e a Gabriela 
amadiana, na versão de 2012, por força dos debates feministas sobre 
as questões raciais no Brasil na última versão era visível, na carac-
terização, a grossa camada de maquiagem que a atriz Juliana Paes 
precisou utilizar para se aproximar do tom de pele morena caracte-
rístico da protagonista do romance.

Ao contrário que argumentam os novelistas, no casting da emis-
sora Globo, há atrizes negras como por Taís Araújo e Camila Pitanga 
que costumam interpretar personagens negras. Ambas as atrizes são 
de origem afro-brasileira, com tem traços caucasianos, mas elas não 
foram cotadas para o papel. Quando se confronta os responsáveis 
pelas adaptações, seus argumentos confirmam os estigmas presentes 
no mercado televisivo, como noutro depoimento em que o diretor 
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Walter Avancini justifica a escolha atriz Sônia Braga, de pele clara, 
para interpretar Gabriela, na versão da novela de 1975: 

Em princípio deveria ser uma atriz negra ou mulata 
mais autêntica interpretando a personagem (Gabriela). 
Aí aconteceu aquele fenômeno: não havia no mercado, 
realmente, nenhuma atriz preparada para isso. Eu fiz teste 
pessoalmente com aproximadamente 80 atrizes negras, com 
alguma possibilidade, dentro do biótipo, porque tinha um 
biótipo do Jorge Amado, que era descrito. E dei de frente 
com essa impossibilidade. Seria realmente um desastre se 
eu insistisse em colocar uma atriz negra não preparada. 
Seria a reafirmação dos reacionários de que o ator negro não 
tem talento, quando na verdade ele não tem possibilidade 
cultural de preparação pra entrar então esse mercado de 
trabalho artístico.10

Debates como o de Joel Zito parecem ter influenciado mudanças 
no meio televisivo. Na contemporaneidade se percebe um tímido 
aumento, mais de atrizes negras que de atores negros, em papéis 
de destaque. No entanto, as atrizes negras ainda são rejeitadas 
como protagonistas, o que pode se constatar  na novela Viver a vida, 
em que o escritor Manoel Carlos prometia trazer uma “Helena” 
totalmente diferente das demais: jovem, negra e bem-sucedida. O 
escritor, como é costume em suas obras, apresenta as “Helenas” 
como protagonistas: mulheres fortes, independentes e inspiradoras. 
A notícia de uma Helena negra, em horário nobre, deixou entusias-
mados a comunidade e o movimento negro, que acompanharam 
com grande expectativa a estreia da novela. Era uma perspectiva de 
representatividade, a qual abria a outras possibilidades de retratar 
o negro de forma assertiva. No entanto, a limitação dos autores e 
diretores para lidar com a questão racial é perceptível quando a 

10 Depoimento extraído do documentário A Negação do Brasil: o Negro na Telenovela 
Brasileira. São Paulo, Editora SENAC, 2000.
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personagem de Taís Araújo dá lugar para duas outras protagonistas, 
Lilian Cabral e Aline Morais, respectivamente mãe e filha, na trama. 
Críticos argumentam que a Helena negra não convenceu porque 
estava absolutamente isolada entre o núcleo branco na novela. Sua 
personalidade soava esnobe e elitista, ganhando a antipatia do 
público. Tanta rejeição do telespectador não encontrou resistência 
do escritor, que, prontamente, mudou o foco do folhetim, e, desta 
forma, pela primeira vez, a Helena é coadjuvante. A protagonista 
negra ficou pequena, tímida e frágil, diante da protagonista branca, 
que foi a verdadeira Helena da trama: forte, sofrida e com histórico 
de superação, ex-esposa ainda apaixonada, que defendia a filha 
com unhas e dentes. Marta, e não Helena, tem as características de 
uma típica heroína, porque simboliza a imagem romântica da mãe 
que se sacrifica pela filha Luciana, tetraplégica por conta de um 
acidente. Também protagonista, ao lado da mãe, Luciana supera as 
limitações físicas e vive uma comovente história de amor, e, assim 
se torna porta-voz da mais importante mensagem de conscienti-
zação comumente presente nas telenovelas deste autor: a inclusão 
de pessoas portadoras de necessidades especiais. A proposta de 
Manoel Carlos de trazer uma Helena totalmente inovadora resultou 
num fiasco. Consequentemente, Taís Araújo, declarou, depois da 
experiência desastrosa, que, para ela, não é importante fazer papel 
de protagonista11:

Minha Helena foi um fracasso e, depois dela, eu virei outra 
atriz. Comecei a entender que protagonista não é necessar-
iamente um bom personagem. Tem tantos que são muito 
mais ricos e que te proporcionam desafios maiores. A Helena 
foi importante para isso. Para eu saber que tipo de atriz eu 
quero ser, que tipo de papel eu posso fazer.

11 Entrevista disponível no link: <http://www.purepeople.com.br/noticia/tais-
araujo-lembra-papel-de-helena-em-novela-de-manoel-carlos-um-fracasso_
a76557/1>. Acesso em 10 abr. 2016.
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Por mais que a atriz Taís Araújo seja politicamente engajada 
nas questões raciais, ao ser severamente criticada e rejeitada pelos 
telespectadores, ela reforça o argumento dos produtores de que não 
há atrizes negras aptas para os papeis de protagonistas de novelas. O 
curioso é que a declaração, feita por Walter Avancini, se referia a 1975, 
ano de produção de Gabriela, e a declaração de Taís foi feita em 2015. 
Ou seja, evidencia-se que pouca coisa mudou nos papeis destinados 
às mulheres negras. A discrepância entre o padrão caucasiano que 
predomina na telenovela brasileira e a população, preeminentemente 
negra/parda, tem gerado críticas advindas do movimento negro e 
dos intelectuais politicamente engajados. Como estratégia para fugir 
dessas críticas, as novelas adaptadas da literatura, passaram a ser 
“inspiradas” – e não mais baseadas na obra original. Em ambas as 
versões de Gabriela (1975 e 2012), não há nenhum negro no elenco 
principal, mesmo na última adaptação, em que se aumentou o nú-
mero de personagens para estender a trama. Do total de 78 atores 
escalados para o elenco geral, na versão de 2012, apenas cinco (não 
mais que 6%) eram negros: as mulheres representando o papel de 
empregadas e os homens de jagunços, incluindo o garoto Tuísca, 
que era companheiro de brincadeiras de Gabriela. Esses dados são 
surpreendentes, quando se sabe que na Ilhéus de 1925, onde se passa 
o idílio amoroso de Gabriela e Nacib, a maioria da população de era 
negra ou mestiça.

Compulsoriamente, a personagem central, descrita por Jorge 
Amado como “mulata cor de canela”, em ambas as versões são 
representadas por atrizes brancas. Com relação à seleção das pro-
tagonistas, além do argumento citado por Avancini, o que se sabe 
é que para desempenhar tais papeis, invariavelmente, a estrela do 
momento é escalada, aquela que está em evidência, porque o objetivo 
desse mercado é atrair patrocinadores e alcançar audiência, que se 
dá de acordo com o interesse do público. O argumento de “estrela 
do momento” pode justificar a escolha de 1975, mas para 2012 não 
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é relevante, porque havia inúmeras atrizes negras com o mesmo 
talento e prestígio de Juliana Paes, que poderiam para representar o 
papel. No momento da estreia da novela como parte da comemoração 
do centenário de Jorge Amado, estão acirrados os debates sobre a 
importância da cultura afro-brasileira e sobre as Ações Afirmativas, 
que oportunizam a maior presença de negros nas universidades. É, 
portanto, controverso que, novamente, é elencada uma atriz de pele 
clara para interpretar Gabriela. 

Complementando relativamente ao concupiscente mercadológi-
co, Sônia Regina de Araújo Caldas, no seu estudo intitulado Gabriela, 
baiana de todas as cores (2009) faz um estudo das capas dos livros de 
Jorge Amado e cita o depoimento de um ilustrador, que desenhava 
as capas dos livros, de acordo com o que solicitava o autor:

Era a capa do livro que eu tinha feito com um quadro, por-
que aquilo ia ser exposto na Bienal do Livro em São Paulo. 
Então Alfredo Machado (editor) trouxe aquilo e disse: “Você 
fez um negócio desse e não pode. Eu não vou colocar uma 
velha na capa do livro”. Eu disse que foi o Jorge quem me 
pediu para colocar essa velha. Ele disse: “Jorge não enten-
de de livro, rapaz, quem entende de livro sou eu. Coloque 
uma mulher nova, bonita, porque mulher nova é que vende 
livro”. Então, eu fui fazer uma mulher nova. (CALDAS, 
2009, p.70-71 apud TEIXEIRA, 1996)

O ponto de vista do ilustrador exemplifica como funciona a 
relação mercado/lucro, que perpassa a escolha por um padrão esté-
tico, no mercado das editoras. No que tange à novela, conjectura-se 
que os mesmos parâmetros determinem a escolha do elenco, que 
exclui o que não se pode negociar. Em ambas as versões veiculadas 
na Rede Globo de Televisão, o que se vê é que a maioria maciça 
dos personagens é de origem caucasiana, representando uma 
história que se passa onde a população, na sua maioria negra e 
mestiça. A população negra, quando se vê suprimida dos meios 
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de comunicação, confirma sua exclusão das estruturas de poder 
político e social.

A telenovela, [...] ao não dar visibilidade à verdadeira 
composição racial do país, compactua conservadoramente 
com o uso da mestiçagem como escudo para evitar o reco-
nhecimento da importância da população negra na história 
e na vida cultural brasileira. Pactua com um imaginário de 
servidão e de inferioridade do negro na sociedade brasilei-
ra, participando assim de um massacre contra aquilo que 
deveria ser visto como o nosso maior patrimônio cultural 
diante de um mundo dividido por sectarismos e guerras 
étnicas e religiosas, o orgulho de nossa multirracialidade. 
(ARAUJO, 2008. p. 4):

Ora pela invisibilização, ora pela representação deturpada, a 
cultura dominante reverbera o discurso de inferioridade do povo 
negro; discurso este, muitas vezes, assimilado pelo próprios ne-
gros, como no caso da atriz Taís Araújo, que passa a renunciar os 
papeis de protagonista porque acredita não ser importante ocupar 
este espaço, depois de interpretar a protagonista rejeitada em rede 
nacional. A rejeição da protagonista negra, em pleno século 21, 
explica o porquê da rara presença de pessoas negras nas carreiras 
de médicos, advogados, executivos, em cargos de chefia e demais 
espaços de poder.

Gabriela pós-moderna:  
posicionamento estratégico como retórica de  
emancipação e empoderamento da mulher negra no Brasil

Os dados do IPEA (2009) confirmam o que já indicavam outras 
pesquisas: as mulheres negras permanecem em desvantagem em 
relação às mulheres e homens brancos em todos os indicadores. 
Apesar da condição de desigualdade histórica, a mulher negra, 

Gabriela Cravo e Canela e a Invisibilidade da Mulher Negra na Cultura Brasileira



76

incansavelmente, protestou por mudanças, mesmo que sua revolta 
ecoasse silente porque o seu grito não era ouvido.  A partir de 1980, 
com a solidificação do Movimento Negro, que se fortaleceu a partir 
da criação do Movimento Negro Unificado – MNU, em 1978 –, uma 
série de políticas públicas foi estabelecida a fim de romper com as 
barreiras à participação igualitária em diversos campos da vida 
social.A articulação do Movimento Negro possibilitou uma série de 
conquistas, dentre as quais destaca-se a criação da Fundação Cultural 
Palmares12, cuja missão é assegurar, junto ao Estado, as diretrizes de 
reforços da cidadania, identidade e memória cultural dos grupos 
étnicos, além de fomentar o direito de acesso à educação e à cultura, 
fundamentais na preservação das manifestações afro-brasileiras. 
Foi em virtude da pressão do Movimento que a prática do racismo 
passou a figurar como crime, na constituição de 1988. Além disso, a 
Fundação Cultural Palmares é uma entidade pública brasileira vin-
culada ao Ministério da Cultura, instituída pela Lei Federal nº 7.668, 
de 22 de agosto de 1988. Em 1990, a criação do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), contribuiu para fomentar a produção de 
pesquisas e reflexões que interseccionam gênero e raça, estruturantes 
da desigualdade social brasileira. A Secretaria de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial (SEPPIR) foi outro órgão do Poder Executivo bra-
sileiro instituído em 21 de março de 2003, com o intuito de promover 
a igualdade e a proteção de grupos raciais e étnicos em situação de 
vulnerabilidade, com ênfase na população negra. Outra conquista 
importante para a população afro-brasileira foi a criação do Estatuto 
da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que visa 
assegurar à população negra a garantia dos direitos de igualdade 
de oportunidades; a preservaç ão dos direitos étnicos individuais, 
coletivos e o combate à discriminação étnico-racial. Esse conjunto de 
políticas públicas, feitas pelo governo ou pela iniciativa privada, faz 

12 Lei Federal nº 7.668, aprovado pelo Decreto nº 418, de 10 de janeiro de 1992.
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parte de uma série de medidas denominadas como “Ações Afirmati-
vas”, consideradas constitucionais por unanimidade, em 2012, pelo 
Supremo Tribunal Federal, a qual visa garantir as mesmas condições 
de acesso aos direitos e pretende corrigir desigualdades raciais que 
foram acumuladas ao longo dos anos e que ainda estão presentes na 
sociedade brasileira, almejando oferecer igualdade de oportunidades 
a todos. Segundo o SEPPIR13, as ações afirmativas podem ser de três 
tipos: cujo objetivo seja de reverter uma representação negativa dos 
negros; para promover igualdade de oportunidades; e para combater 
o preconceito e o racismo, sendo uma das mais importantes, uma cota 
destinada especialmente para estudantes negros nas universidades 
públicas. A nomenclatura de “Gabrielas pós-modernas” é uma me-
táfora alusiva às mulheres negras revolucionárias da atualidade. Elas 
combinam experiência pessoal com conhecimentos teóricos para for-
talecer a luta rumo à emancipação política, a dignidade e a igualdade 
de direitos para todas as mulheres, em especial às “de cor”, as quais 
se encontram nas esferas precárias da sociedade. Entre um número 
cada vez mais expressivo, se destacam: Sueli Carneiro, uma das mais 
importantes intelectuais do país na contemporaneidade; Lélia Gon-
zales, historiadora, antropóloga e filósofa, autora de livros e diversos 
artigos, foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado 
(MNU); Alzira Rufino, atuante no Movimento Negro e no Movimento 
de Mulheres Negras; Maria Aparecida Silva Bento14, ativista que luta 
pela promoção da igualdade racial e de gênero; Jurema Werneck, 
coordenadora da Ong Criola, que atua em defesa dos Direitos de 
Mulheres Negras; Ruth Pinto de Souza (1921), atriz e cofundadora 

13 Dados constantes no link: <http://www.seppir.gov.br/assuntos/o-que-sao-acoes-
afirmativas>. Acesso em 20 abr. 2016.
14 Maria Aparecida Silva Bento é uma das fundadoras do Centro de Estudos das 
Relações do Trabalho e da Desigualdade (Ceert), que tem por objetivo conjugar 
pesquisa e produção de conhecimento para a implementação de programas 
institucionais de promoção da igualdade racial e de gênero.
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do Teatro Experimental do Negro (1944-1961), uma companhia que 
contribuiu com a formação, profissionalização e inclusão de artistas 
negros na dramaturgia; Conceição Evaristo15, escritora e professora 
na UFMG, nascida na favela, Conceição faz da sua escrita uma de-
núncia contra as discriminações de gênero, raça e classe; Bendita da 
Silva, ativista do movimento negro e feminista, primeira senadora 
negra do Brasil, um símbolo da ascensão dos negros e mulheres na 
política brasileira; Elisa Lucinda, atriz, poetisa, cantora, jornalista e 
escritora e militante nos debates de gênero e raça; Carolina Maria 
de Jesus, autora de Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada (1960), é 
considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras 
do Brasil. Assim como estas personalidades-destaques na luta por 
igualdade de direitos para as mulheres negras e respeito à cultura 
afro-brasileira, poder-se-ia citar uma quantidade numerosa de outras 
delas.Na mesma perspectiva, vale ressaltar que, se a mídia convencio-
nal é controlada pelos mesmos indivíduos responsáveis pela perpe-
tuação do padrão de beleza caucasiano, a internet veio democratizar 
a comunicação. Em virtude disso, temos iniciativas de sucesso como 
sites, blogs e revistas digitais, que se destacam pela discussão sobre 
o empoderamento da mulher negra, como por exemplo o Instituto 
da Mulher Negra - Geledés16, que publica artigos referentes a racismo, 
sexismo e violência racial. O Geledés, como é conhecido, é um es-
paço de compartilhamento de saberes e discussão política voltados 
para a mulher negra. O blog das Blogueiras Negras17, construído por 
uma comunidade de mulheres comprometidas com as discussões 
de gênero e raça, com o objetivo de produzir e publicar conteúdo de 
diversas linguagens, atuando online e offline. A série Cadernos negros, 

15 Autora do romance Ponciá Vicencio (2003), é mestra em Literatura Brasileira 
pela PUC-Rio, e doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal 
Fluminense. Atualmente leciona na UFMG como professora visitante.
16 Localização do site: <http://www.geledes.org.br/>. 
17 Localização do site: <http://blogueirasnegras.org/>. 
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cujo primeiro volume publicado em 1978, com a temática afro-
-brasileira, tem despertado o interesse de pesquisa de estudantes de 
Letras, pesquisadores e professores universitários e tem inspirado 
ensaios, teses e outros estudos.Iniciativas, individuais ou coletivas, 
como as que foram apontadas, fazem um resgate do grito histórico 
de um povo oprimido, grito este que se fortaleceu, dia após dia, até 
ecoar tão grave e intenso, que não se pode ignorar. Além disso, o 
conjunto de políticas públicas tem apontado avanços, luta rumo à 
desconstrução do racismo e sexismo que limitam as oportunidades 
das mulheres negras brasileiras, principalmente aquelas que se en-
contra em condições de pobreza e vulnerabilidade.A mulata exótica 
e sensual que transita no imaginário cultural, é um símbolo que 
compõe um ideal de nação, portanto, muito distante da mestiça de 
carne e osso, que mora na favela, enfrenta problemas reais de quem 
vive à margem da sociedade, e que, em oposição à mulher branca, 
está em posição desfavorável. Além disso, o destaque da mulata no 
campo simbólico confirma o teor ideológico da questão e deixa clara 
a apologia ao branqueamento. Como forma de refutar esse discurso, 
por uma questão de consciência racial, de ancestralidade e posicio-
namento estratégico, a mulata se declara negra. É, deveras, uma 
atitude política que conecta todas as mulheres “de cor”, para juntas 
subverterem o discurso hegemônico, que historicamente atravessa 
os campos literário e social.

Considerações finais

Olhar sobre a obra de Jorge Amado com uma lente crítica, não 
é negar seu valor literário, que é inquestionável. Outrossim, a rein-
cidência dos mesmos estereótipos no conjunto da obra amadiana 
revela a persistência de valores culturais subjacentes. O que se pro-
pões, deveras, é a reflexão sobre a estreita relação entre literatura e 
sociedade, a fim de desmitificar a construção dos sujeitos enquanto 
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objetos das construções literárias, já que estas construções são detur-
padas e compulsórias. 

A representação estereotipada da mulher negra na teledramatur-
gia são como simulacros das relações sociais, que se propagam num 
ciclo vicioso e, assim contribuem com a manutenção do caucasiano 
como padrão estético, da mulata como símbolo e do corpo negro como 
objeto. Em outros termos, o que se conjectura é que a televisão, quase 
sempre apática aos problemas sociais, ambiciona exclusivamente 
o lucro e, por consequência, compactua com a perpetuação de um 
padrão estético exclusivo e elitista. Mais especificamente, a negação 
e estereotipia da mulher negra nas telenovelas estão fortemente vin-
culadas à condição histórica de marginalidade da arte, da cultura e 
das identidades afro-brasileiras. 

Finalmente, vale destacar que as representações são, de fato, 
atravessadas pela cultura da sociedade em que se vive, mas também 
são discursos construídos e que, portanto, podem, e devem ser re-
pensados sob uma perspectiva mais humana e inclusiva, pois essas 
representações formam uma rede de saberes sociais integrados que 
influenciam diretamente a vida de cada indivíduo.
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A Diáspora como 
Construção Identitária da  
Mulher Negra Africana em Americanah, 
de Chimamanda Ngozi Adichie
         
Suélem da Cunha*

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar como se dá a formação da identi-
dade da mulher negra africana na diáspora, e possui como corpus de análise a obra 
Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie. Neste sentido, este estudo propõe uma 
reflexão, através da literatura contemporânea africana, sobre os frequentes processos 
de deslocamentos, bem como discutir o quanto a movimentação e a ambivalência 
provenientes da diáspora influenciam nas negociações identitárias, concomitante-
mente na formação das identidades híbridas.

Palavras-chave: Identidade. Diáspora. Mulher Negra. Feminismo.

Abstract: This article aims to analyze how the formation of the African black wom-
an’s identity takes place in diaspora. This research has as a corpus of analysis the 
romance written by Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah. In this sense, it is 
sought to understand, through contemporary African literature, the frequent pro-
cesses of displacement, and how the movement and ambivalence from the diaspora 
influence the identity negotiations, concomitantly, the formation of hybrid identities.

Keywords: Identity. Diaspora. Black woman. Feminism.

Introdução

Nos últimos anos o debate em torno das questões ligadas ao 
conceito de identidade tem-se intensificado. A ideia tradicional 
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de sujeito unificado e racional, tão cara ao iluminismo, tem cedido 
lugar a um conceito mais leniente, descentrado e fragmentado. 
O papel da sociedade para controlar e formatar identidades tem 
sido cada vez mais reconhecido e aceito, principalmente após a 
inauguração do pensamento marxista (HALL, 2014). Stuart Hall 
comenta, inclusive, que a perspectiva sociológica de sujeito “refle-
tia a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência 
de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e autos-
suficiente” (HALL, 2014, p. 11). O surgimento da psicanálise, por 
exemplo, trouxe a noção de que o sujeito racional e unificado já 
não é mais possível, tendo em vista a fronteira abissal do incons-
ciente. Além desses marcos históricos do pensamento ocidental, 
há que se levar em conta os diversos movimentos sociais que 
eclodiram no século XX, a luta pelos direitos civis dos negros 
norte-americanos, o feminismo e a contracultura protagonizada 
pelos grupos de juventude, fenômeno que os estudos culturais 
analisam com cuidado (HALL, 2014).

Sobretudo na perspectiva dos estudos culturais, a identidade 
é vista como sendo dinâmica e construída socialmente, não sendo, 
portanto, dada e fixa. Longe de ser um processo pacífico, a constru-
ção da identidade é um processo controverso, e, como consequência, 
caracterizada como experiência por vezes difíceis. Há celebrações, 
há afinidades, há momentos de expressão de arte e tradição, mas há 
também luta por espaço, por poder e por representação social assim 
como muitos deslocamentos. Os debates sobre diáspora no campo 
social é um assunto de interesse mundial na contemporaneidade. 
Isso porque sabemos que todos os anos, milhares de imigrantes cru-
zam fronteiras em busca de melhores condições de vida. Em alguns 
casos, essas migrações são provenientes de guerras, como vemos 
atualmente o ocorrido na Síria, em outras situações, a busca é por 
dinheiro e conforto, em outros casos, os imigrantes buscam refúgio 
da violência ou mesmo o exílio político.
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Para a historiadora Nancy L. Green no âmbito histórico, entre as 
várias explicações direcionadas ao fluxo imigratório, as mais frequen-
tes estão relacionadas à industrialização e ao trabalhador temporário 
do sexo masculino, pouco se falava sobre as mulheres. Entretanto, 
o movimento feminista desvendou que as mulheres têm represen-
tado a maior parte do fluxo imigratório desde 1930 nos USA e 1970 
na França. A autora questiona, ainda, a imigração como influência 
nas relações de gênero, por exemplo: “como períodos de ausência e 
mudança nos papeis de trabalho, afetam famílias ou definem novas 
identidades”. (GREEN, p.38, 2011)

O antropólogo e pesquisador norte-americano Parry Scott (2011) 
sugere um novo olhar perante as mulheres em processos migratórios 
e enfatiza que as questões de gênero têm recebido pouca atenção por 
estudiosos e ativistas ressaltando a importância da discussão relacio-
nada às desigualdades presentes no fluxo migratório feminino, pois 
“é incontestável que, no mundo contemporâneo, está ocorrendo uma 
ampliação da participação de mulheres em migrações de variadas 
dimensões” (SCOTT, p.47, 2011).

Este artigo insere-se nessa discussão e tenta oferecer uma contri-
buição na perspectiva da literatura, mais especificamente da literatura 
africana contemporânea. Afim de definir um corpus paradigmático 
para analisar como se dá a representação da construção identitária 
em especial da mulher negra africana por meio da diáspora, foi 
escolhida obra Americanah (2013), de Chimamanda Ngozi Adichie.  
A obra foi escolhida por ser um romance contemporâneo aclamado 
pela crítica mundial, que explora os conflitos vividos por mulheres 
africanas em diáspora, sendo assim muito coerente para a reflexão e 
pesquisa sobre a construção identitária  por meio dos deslocamentos 
não só geográficos como também culturais.

Chimamanda Ngozi Adichie nasceu em 15 de setembro de 1977 
em Enugu, Nigéria. A autora tem escrito diversos trabalhos desde 
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seu primeiro romance Purble Hibiscus publicado em 2003, obra pela 
qual recebeu o prémio Commonwealth Writers como Melhor Primeiro 
Livro em 2005. Sua obra foi traduzida para mais de trinta línguas 
e apareceu em inúmeras publicações, entre elas a New Yorker e a 
Granta. Recebeu vários prémios como o National Book Critics Circle 
Award. Posteriormente a Purble Hibiscus, Adichie publicou Half off a 
Yellow Sun, nomeado em homenagem a bandeira da nação de Biafra, 
se passa antes e durante a Guerra de Biafra, obra que lhe concedeu 
o Orange Prize de 2007 para Ficção. Em seguida, publicou o livro de 
short stories, The Thing Around Your Neck. Americanah foi publicado 
em 2013 e foi selecionado pelo jornal New York Times como um dos 
dez melhores livros de 2013. Ela foi a primeira mulher a ser Chefe 
da Administração da Universidade da Nigéria.

Em 2010, a revista norte-americana The New Yorker incluiu a 
autora na lista dos vinte melhores escritores com menos de 40 anos. 
Chimamanda também é muito respeitada mundialmente pelos seus 
discursos “We should all be feminists” e “The danger of a single story”, 
ambos apresentados pela fundação TED (Thecnology, Entertainment, 
Design) em 2013 e 2014. Atualmente a autora divide seu tempo entre 
a Nigéria, onde oferece oficinas de escrita, e nos Estados Unidos. 
Entre os vários intelectuais que discutem os conflitos que permeiam 
o processo migratório, Adichie faz uma abordagem de forma clara 
e consistente, e por isso atinge um grande público, constituído por 
adolescentes e adultos em vários países, inclusive no Brasil. Em 
Americanah, ela discute várias questões recorrentes ao racismo, em-
poderamento feminino e identidade cultural, colocando em pauta a 
formação de identidade por meio do processo migratório.

Americanah relata a estória de amor mal resolvido entre a blo-
gueira nigeriana Ifemelu e o empresário, também nigeriano, Obin-
ze. Entretanto, o que prende a atenção do leitor nesta trama são os 
deslocamentos vivenciados pelas personagens em suas respectivas 
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trajetórias enquanto migrantes. O romance, em seu início, se dá em 
Lagos, Nigéria, durante a década de 90 em meio a um conflituoso 
período em que o regime militar governa o país. Os conflitos políti-
cos resultam em greves nas universidades impossibilitando a jovem 
Ifemelu de estudar.

Em busca de novas alternativas, ela parte para os Estados Unidos 
com a esperança de estudar e também rever sua querida tia. Durante 
seu processo de mudança a jovem vive uma série de conflitos os quais 
influenciam seu olhar perante o mundo, a afirmação de sua identi-
dade cultural e suas origens. Para sanar muitas de suas angústias e 
dúvidas, Ifemelu escreve um blog abordando como ser uma negra 
Africana nos Estados Unidos. Quando, finalmente, decide voltar para 
Lagos, a personagem se depara com as dificuldades de readaptação 
aos costumes e princípios que já não lhe pertencem mais.

Os caminhos entrelaçados por Ifemelu e Obinze mostram ao 
leitor uma tríade cultural constituída em meio às experiências viven-
ciadas na Nigéria, Inglaterra e Estados Unidos. Esses desdobramen-
tos conflituosos, provenientes dos deslocamentos das personagens, 
possibilitam questionamentos sobre o papel da diáspora na formação 
de identidades hibridas.

Por ser um fenômeno expressivamente recorrente no mundo 
globalizado, a diáspora reflete em diversos âmbitos da construção 
social, pois não somente é responsável pela integração de pessoas e 
culturas diversas, é, ainda, fonte de atritos relacionados à divergência 
de epistemologias. A obra de Chimamanda Ngozi Adichie torna-se 
particularmente interessante, não só por encenar os conflitos na pers-
pectiva atual do processo de migração das mulheres africanas, mas 
também por desmistificar o estereótipo da mulher africana “tribal” 
vitimizada e exotizada.

A autora, assim como sua personagem Ifemelu, em America-
nah, também viveu deslocamentos que impactaram sua vida. Em 
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2012, na entrevista para o site “Público.pt”, Adichie diz que: “a 
ideia de uma identidade africana é algo em que nunca tive que 
pensar quando cresci na Nigéria. Na perspectiva desta discussão 
se oportuniza questões, despercebidas ou simplesmente apagadas, 
sobre empoderamento da mulher negra na contemporaneidade, 
bem como as dificuldades vividas, consequentes da discriminação 
racial de gênero. O romance reflete o ambiente hostil que caracteriza 
a sociedade contemporânea, e enfatiza a condição do imigrante, 
particularmente da mulher imigrante negra que se depara subes-
timada por ser africana.

 A diáspora e o processo de 
construção de identidades híbridas

A partir dos estudos de Hall (2014), segundo os quais “a identi-
dade cultural não é dada e sim construída”, e que “a interação social 
está diretamente ligada a este processo”, se infere que a alteridade 
pode ser um elemento a se considerar durante esse movimento 
constante de construção do “eu”. Kathryn Woodward (2007) pontua 
que a identidade é marcada pela diferença, ou seja, o olhar do outro 
completa o meu olhar, pois cada pessoa ocupa determinado espaço 
no mundo e, a partir dele, tem um ponto de vista que funciona como 
um excedente de visão.

A diáspora está ligada a alteridade devido ao estranhamento 
vivido pelo indivíduo que enfrenta o desconhecido. A “diferença” 
pode estar presente no outro por meio de novos costumes, princípios, 
e barreiras culturais que vão desde a linguagem até questões religio-
sas. O sujeito diaspórico tem uma percepção maior do outro, pois 
sua ligação com a diferença é ampliada. Hall aponta como o processo 
diaspórico como parte de uma série de fatores sociais, econômicos e 
psicológicos que influenciam as identidades culturais muitas vezes 
vistas como “fixas” a sofrerem mudanças:
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Essencialmente, presume-se que a identidade cultural seja 
fixada no nascimento, seja parte da natureza, impressa 
através do parentesco e da linhagem dos genes, seja cons-
titutiva de nosso eu mais interior. É impermeável a algo 
tão “mundano”, secular e superficial quanto uma mudança 
temporária de nosso local de residência. A pobreza, o sub-
desenvolvimento, a falta de oportunidades – os legados do 
Império em toda parte – podem forçar pessoas a migrar, o 
que causa o espalhamento – a dispersão. Mas cada disse-
minação carrega consigo a promessa do retorno redentor. 
(HALL, p.28, 2011)

Neste sentido, o autor enfatiza que o contraste entre o “eu” e o 
“outro” faz com que o sujeito diaspórico seja mais enfático em rela-
ção a sua própria identidade cultural. Há uma nostalgia constante, 
e necessidade de afirmação. Entretanto, esse não percebe que grada-
tivamente sua identidade é construída constantemente por meio do 
estranhamento. O surgimento das identidades híbridas está conec-
tado diretamente aos processos diaspóricos. Esse conceito mostra os 
processos de formação identitária, os quais o sujeito atravessa ou é 
banido de seu território, sem ter a possibilidade de um retorno. Essas 
identidades carregam consigo seus valores culturais, entretanto, não 
possuem a esperança de um dia voltar a sua terra natal.

Ainda de acordo com Hall (2011), os sujeitos da diáspora pre-
cisam lidar com os novos costumes em que vivem, contudo não são 
assimilados por eles, e assim, precisam negociar suas identidades. 
As histórias e culturas interconectadas fazem com que essas pessoas 
sejam parte de dois mundos e várias “casas” ao mesmo tempo.

A pesquisadora em literatura Sandra Regina Goulart Almeida 
ao falar sobre a África em diáspora, pontua os conflitos relacionados 
ao lar: “O lar e todos os termos a ele relacionados – morada, casa, 
pátria, terra natal - tornaram-se tópicos relevantes na contempo-
raneidade, desvelando, ao mesmo tempo e de forma ambígua, o 
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conceito de fixidez e também o de múltiplo deslocamento” (ALMEI-
DA, p.234, 2012). Entretanto, a autora ressalta que, ao tratar-se de 
diáspora, o lar já não possui um lugar fixo, as condições de afetivi-
dade diante do que chamamos de lar se tornam móveis e sujeitas 
a constantes reconsiderações. Ao citar a fala de Edward Said: “A 
moderna cultura ocidental é, em larga medida, obra de exilados, 
emigrantes, refugiados”, Almeida (SAID, apud Almeida, 2012) 
permeia as reflexões sobre a importância das identidades híbridas 
para a formação do mundo contemporâneo e a invisibilidade que 
a elas ainda é agregada.

Ainda sobre as identidades culturais na contemporaneidade, 
Hall (2011) explica que as identidades pós- modernas não podem ser  
fixadas : “Nossos povos têm suas raízes nos – ou, mais precisamente, 
podem traçar suas rotas a partir dos – quatro cantos do globo, desde 
a Europa, África, Ásia; foram forçados a se juntar no quarto canto, na 
cena primária do Novo mundo. Suas rotas são tudo, menos puras” 
(HALL, p.30, 2011).

O hibridismo cultural, todavia, nos parece sempre relacionado 
aos países que se localizam “do outro lado da linha abissal” (SAN-
TOS, 2007) pois pouco se fala sobre o hibridismo cultural presente 
no eixo eurocêntrico. Nesse contexto, Edward W. Said menciona a 
hibridez cultural como global e não parcial:

Em todas as culturas nacionalmente definidas, creio eu, 
existe uma aspiração à soberania, à influência e ao predo-
mínio. Nesse aspecto, as culturas francesa e inglesa, indiana 
e japonesa rivalizam. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, 
nunca tivemos tanta consciência da singular hibridez das 
experiências históricas e culturais, de sua presença em mui-
tas experiências e setores amiúde contraditórios, do fato de 
transporem as fronteiras nacionais, de desafiarem a ação 
policial dos dogmas simplistas e do patriotismo ufanista. 
Longe de ser algo unitário, monolítico ou autônomo, as cul-
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turas, na verdade, mais adotam elementos “estrangeiros”, 
alteridades e diferenças do que os excluem conscientemente. 
(SAID, p.48,1995)

Desta forma, podemos observar a importância dos estudos 
culturais sobre diáspora para a compreensão das realidades multi-
facetadas vividas pelos sujeitos em deslocamento. A construção do 
sujeito pós-moderno fragmentado se dá por meio da interação com 
alteridade (HALL, 2014). Se, como pressuposto, estabelecermos a 
alteridade como elemento em todos esses descolamentos, a diáspo-
ra, por consequência, contribui para esse processo de formação de 
identidades híbridas.

A identidade da mulher negra africana em diáspora

 Antes de se discutir como se dá a formação da mulher africana 
em diáspora, é preciso analisar alguns pontos já abordados a cerca 
do que tem sido estudado como identidade da mulher africana. A 
intelectual Bibi BakareYusuf explana de forma cuidadosa a visão de 
alguns teóricos sobre a existência a mulher africana. Em seu texto 
“Além do determinismo: a Fenomenologia da existência Feminina 
Africana”, Bakare (2013) explica que uma parte dos intelectuais 
consideram a identidade da mulher africana totalmente atrelada ao 
patriarcado e outras estudiosas consideram o conceito de patriarcado 
totalmente ligado ao colonialismo, portanto não conivente com as 
origens da mulher africana pré-colonial.  Consciente de ambas as 
abordagens, a autora faz uma analise fora dos padrões normativos 
e propõe uma fusão desses saberes para “agir e provocar mudanças 
no mundo” (p. 9, 2013). Bakare (2013) recorre à Fenomenologia como 
recurso para entender melhor a existência da mulher Africana, pois 
para ela, é somente por meio das experiências subjetivas que se dá a 
construção identitária dessas mulheres.  Como estratégia para fugir 
das armadilhas essencialistas, a autora busca na fenomenologia da 
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existência incorporada desenvolvida pela filósofa francesa Simone de 
Beauvoir e Maurice Merleau- Ponty, uma metodologia mais coerente 
para o desenvolvimento dos estudos sobre a identidade da mulher 
Africana, considerando que, tanto na perspectiva ocidental quanto 
em outras formas culturais, há generalizações sobre a existência da 
mulher:

A fim de evitar definir “a mulher Africana” em termos de 
uma identidade unitária e fechada, um intervalo de elemen-
tos precisa ser especificado nos termos de cada cultura. E só 
depois de passar por essas etapas iniciais de advertência que 
podemos começar um diálogo intercultural significativo 
entre mulheres Africanas e, em seguida, eventualmente, 
estender isso para outros grupos culturais, a fim de criar 
intercâmbios produtivos e libertadores dentro de uma 
comunidade global (BAKARE, p.15, 2003)

Além das essencializações sobre as identidades femininas africa-
nas, no âmbito da diáspora, há elementos que diferem o processo de 
deslocamento vivido pelas mulheres ocidentais e mulheres africanas.  
Em seu artigo “Dislocación y borderland:Uma mirada oblicua desde el 
feminismo descolonial al entramado migración, régimen heterossexual, (pos) 
colonialidad y globalización”, Camila Esguerra Muelle,pesquisadora 
sobre Gênero e Estudos Culturais, explana uma experiência vivida 
em Madrid, onde observa a diferença entre os termos imigrantes e 
estrangeiros. Segundo a autora há uma divisão de classes em diás-
pora quando referente a africanos, latinos, árabes e outras culturas 
não ocidentais:

 Durante el trabajo de campo em Madrid, pude observar que 
hay una distincion generalizada em el uso de las palavras 
inmigrantes y extranjeros: Mientras el vocabuslo inmigrante 
implica um estatus bajo y se usa para referirse principal-
mente a extranjeros de origen latino-americano,árabe, 
africano y del este de Europa (MUELLE, p. 142, 2013)
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Não é preciso ir muito longe para entendermos as colocações 
de Muelle. No Brasil é evidente a diferença de tratamento dado a 
um (a) imigrante haitiano (a) e a um (a) imigrante europeu ou norte-
-americano.  Esses dados empíricos mostram o quanto é necessário 
ser feita uma desconstrução do conceito único do sujeito em diáspora.

A teórica Indiana Gayatri Chakravorty Spivak (1996) discute o 
papel da mulher em diáspora, com enfoque no modo e como esta 
mulher subalterna e como se configura nesse espaço de deslocamen-
to. Ao abordar a diáspora, Spivak explica que esta se vê consolidada 
em duas configurações: a velha “the old diáspora” e a atual “the new 
diapora”. Para autora, as razões desses deslocamentos são diferentes: 
a primeira resulta da colonização europeia, assim como a escravatu-
ra e opressão religiosa; e a segunda é basicamente proveniente das 
guerras, industrialização e da globalização.

Em seu ensaio Diasporas old and new: women in the transnatio-
nal world, Spivak explana a complexidade do processo diaspórico 
vivenciado por mulheres, e enfatiza que esse fenômeno é singular 
para cada uma delas:

These are complex phenomena, each with a singular histo-
ry of its own. And womans´s relationship to each of these 
phenomena is oblique, ex-orbitant to general story. It is true 
that, in transnationality their lines seem to cross mostly, 
though not always, in First World spaces, where the lines 
seem to end1. (SPIVAK, p. 246, 1996)

Apesar de enfatizar a individualidade presente nesses des-
locamentos, Spivak (1996) menciona que há fatores em comum, 

1 Estes são fenômenos complexos, cada um com uma história singular da sua 
própria. A relação das mulheres com cada um desses fenômenos é oblíqua, e 
externa a história em geral. É verdade que, na transnacionalidade suas linhas 
parecem atravessar na sua maioria, embora nem sempre, em espaços do Primeiro 
Mundo, onde as linhas parecem terminar. (Minha tradução)
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pelos quais todas as mulheres em diáspora estão sujeitas, como por 
exemplo, a adesão às atividades domésticas, o controle de natalidade 
e principalmente a submissão ao estado subalterno. Isso acontece, 
conforme a autora, tanto nos meios rurais quanto urbanos, de norte 
a sul, todavia essa submissão aparece em formatos divergentes:

In both these sectors, women are superdominated, su-
per-exploited, but not in the same way. And even in the 
North, the formerly imperial European countries are in a 
different situation from the USA or Japan. And in the South, 
the situations of Bangladesh and India, of South Africa and 
Zaire are not comparable. Political asylum, at first sight so 
different from economic migration, finally finds it much 
easier to re-code capitalism as democracy. It too, then, 
inscribes itself in a narrative of manipulation of civil social 
structures in the interest of financialization of the globe2. 
(SPIVAK, p.249, 1996)

 Na contemporaneidade, de acordo com Muelle, muitas das 
mulheres que fazem parte do grupo da nova diáspora, migram por 
razões econômicas, em função do mercado de trabalho. Segundo a 
autora, a desvalorização profissional no país de origem leva essas 
mulheres a se submeterem a outros trabalhos: “Muchas mujeres 
deciden migrar porque el mercado internacional de trabajo les 
oferece um nuevo lugar em la esfera del trabajo doméstica y mu-
chas de ellas, aunque cualificadas, aceptan formas de subempleo 
(MUELLE, p. 152, 2014).

2 Em ambos os setores, as mulheres são super - dominadas, super-exploradas, mas 
não da mesma maneira. E mesmo no Norte, os países europeus outrora imperiais 
estão em uma situação diferente da dos EUA ou do Japão. E no Sul, as situações 
de Bangladesh e da Índia, da África do Sul e do Zaire não são comparáveis. Asilo 
político, à primeira vista tão diferente de migração económica, finalmente encontra 
muito mais fácil a recodificação do capitalismo como democracia. É também, então, 
a inserção de uma narrativa de manipulação de estruturas sociais civis de interesse 
da monetização do globo.
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É diante dos múltiplos conflitos relacionados aos processos 
migratórios que Spivak (1996) ressalta a importância do movimen-
to feminista para a visibilidade ás vozes silenciadas das mulheres 
migrantes. Ela assegura que um grupo de intelectuais acadêmicas, 
ainda que pequeno, formado por mulheres pertencentes da nova 
diáspora (podemos citar a própria autora Chimamanda Ngozi 
Adichie como parte desse pequeno grupo) estão colaborando para 
a visibilidade das vozes das mulheres da chamada “underclass”. No 
que concerne ao feminismo, Spivak sugere que um dos papeis do 
movimento em diáspora é promover a “descolonização de sabe-
res”, e para isso há que se dar espaço para outros feminismos. Ao 
mencionar uma de suas alunas, a nigeriana Amadiume, a autora 
mostra o quanto o processo de “adequação” de saberes de um 
sujeito diaspórico pode ser delicado e, muitas vezes, ofensivo aos 
padrões eurocêntricos:

Amadiume, a Nigerian diasporic in London, wasn´t doing 
too well by those standards. The only alternative the class 
could envision was the belligerent romanticization of cultu-
ral relativism. What seems contradictory to European may 
not to Africans? Nigerians? Ibos? I am not an Africanist and 
have been faulted for wanting to study African feminism in 
a general course. But even to me these relativist positions 
seemed offensive3. (SPIVAK, p.253, 1996)

 Glória Anzaldúa, ao falar sobre o feminismo em diáspora, 
propõe a formação de uma consciência mestiza, na qual defende uma 
mudança de como os sujeitos em diáspora devem perceber sua re-

3 Amadiume, uma nigeriana diaspórica em Londres, não estava lidando muito 
bem com esses padrões. A única alternativa a que classe poderia imaginar era a 
romantização beligerante do relativismo cultural. O que parece contraditório para 
o europeu pode não ser para os africanos? Nigerianos? Ibos? Eu não sou africanista 
e tenho sido criticada por querer estudar o feminismo Africano em um curso geral. 
Mas, mesmo para mim essas posições relativistas parecem ofensivas. (Minha 
tradução)
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alidade, seja ela em relação à identidade cultural, a linguagem ou a 
sexualidade:

O trabalho da consciência mestiza é o de desmontar a duali-
dade sujeito-objeto que a mantem prisioneira, e de mostrar 
na carne e através de imagens no seu trabalho como a dua-
lidade pode ser transcendida. A resposta para o problema 
entre a raça branca e a de cor, entre homens e mulheres, 
reside na cicatrização da divisão que se origina nos próprios 
fundamentos de nossas vidas, nossa cultura, nossas línguas, 
nossos pensamentos (ANZALDÚA, p.707, 2005)

 Sob a luz dos estudos das teóricas Spivak (1996) e Anzaldúa 
podemos observar que o movimento feminista contribui para o 
empoderamento das mulheres em diáspora. Entretanto há a neces-
sidade da descolonização dos saberes, ao se tratar de conceitos sobre 
os feminismos que representam as mulheres em diáspora. Muitas 
mulheres em situação de descolamento não se sentem representadas 
pelo movimento, por serem negras ou de cor, por obter e acreditar 
em outras epistemologias, e não exclusivamente na visão ocidental.  
Uma mulher negra africana em diáspora encontrará dificuldades 
ao procurar representatividade no eixo eurocêntrico, ainda que sua 
formação identitária seja também construída nesse meio.

Considerações Finais

Na contemporaneidade, muros são construídos todos os dias 
para segregar pessoas, enquanto refugiados de guerra morrem na 
tentativa de migrar em busca de melhores condições de sobrevivência.  
A xenofobia ainda é frequente e mata. Entre tantos deslocamentos, 
pouco se fala sobre a mulher migrante, ao passo que muito se discute 
sobre qual é seu lugar. A imigrante negra, latina, ou originária dos 
países do Sul são as que mais sofrem diante das barreiras fronteiriças. 
Parece contraditório pensar em um mundo globalizado sem desloca-
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mentos migratórios, e muito mais controverso, sem o reconhecimento 
do hibridismo das identidades.

Nesta perspectiva, este artigo tem como intuito contribuir com 
as discussões acerca dos conceitos de construção identitária, em par-
ticular, a construção da identidade da mulher negra africana, a partir 
dos deslocamentos atribuídos a diáspora. Por meio do embasamento 
teórico atribuído ao conceito de Stuart Hall, em que “as identidades 
não são dadas fixas” e a alteridade infere diretamente a esse processo 
de construção, pode se concluir que, o processo diaspórico influencia 
diretamente na construção de identidades fragmentadas, e que, a 
construção da identidade da mulher negra se dá em meio a múltiplos 
conflitos e negociações.
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A LSKB e a Libras: Breve Estudo 
das Línguas dos Índios Surdos do 
Maranhão e do Mato Grosso do Sul

Veronice Batista dos Santos*

Elizabete Aparecida Marques**

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo estabelecer um breve diálogo entre 
os estudos sobre a língua de sinais utilizada pelos índios surdos no Brasil. Para isto, 
utilizaremos como recurso, um canal de comunicação da internet, blog, que veicula 
informações sobre a língua de sinais da tribo Urubu- Kaapor,  uma comunidade 
situada ao sul do Estado do Maranhão, que possui sua própria língua de sinais ,  a 
língua Kaapor - e embasados no mapeamento da língua de sinais dos índios surdos 
do Mato Grosso do Sul, desenvolvido pela pesquisadora e professora Surda Shirley 
Vilhalva (2009) . Desse modo, a Língua Brasileira de Sinais, oficializada pela Lei 
10.436/2002 e pelo Decreto 5626/2005, se constitui como meio de comunicação e inte-
ração entre os Surdos brasileiros e tais documentos oportunizaram sua legitimidade 
em território nacional, possibilitando ao Surdo, o direito de utilizar a Libras como 
sua língua materna e constituir-se enquanto sujeito histórico e cultural.

Palavras chave: Línguas de sinais. Índios. Surdez

Resumen: El presente artículo tiene por objetivo fijar un breve dialogo entre los 
estudios sobre el lenguaje de señas utilizado por los indígenas sordos de Brasil. 
Para esto, utilizaremos como recurso, un canal de comunicación de internet, blog, 
que difunde informaciones sobre la lengua de señas de la tribu Urubu-Kaapor - una 
comunidad ubicada al sur del Estado del Maranhão, que posee su propio lenguaje 
de señas, la lengua Kaapor - y embazados en el mapeo de la lengua de señas de los 
indígenas del Estado del Mato Grosso do Sul, desarrollado por la investigadora y 
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profesora Sorda Shirley Vilhalva(2009). De este modo, la Lengua Brasileña de Señas, 
oficializada por la Ley 10.436/2002 y por el Decreto 5626/2005, se constituye como 
medio de comunicación e interacción entre los Sordos brasileños y dichos documen-
tos le dieron legitimidad en territorio nacional, dándole al Sordo la oportunidad de 
derecho de utilizar la Libras como su lengua materna y a constituirse como sujeto 
histórico y cultural.

Palabras clave: Lenguas de señas. Indios. Sordez

Introdução

De acordo com Quadros (2008), pensa-se que no Brasil todo 
falante adquire a língua portuguesa como primeira língua (L1). 
Ignora-se, portanto que temos falantes de famílias imigrantes (japo-
neses, alemães, italianos, espanhóis, etc.), os de diversas comunidades 
indígenas que falam várias línguas nativas (mais de 70 línguas indí-
genas de famílias totalmente diferentes) e também, “falantes”, digo 
“sinalizantes” da língua de sinais brasileira (os surdos e familiares 
de surdos brasileiros). Todas essas línguas faladas no Brasil também 
são línguas brasileiras caracterizando o país que o Brasil realmente 
é, um país multilíngue. 

Quando falamos na diversidade de línguas que habitam o cená-
rio brasileiro, geralmente nos referimos às línguas orais, enquanto as 
minorias linguísticas sempre ficaram à margem dessas discussões. 
Mas, hoje podemos dizer que vivemos um novo cenário linguístico, 
e os estudos na área da Linguística e da etnolinguistica1 têm pro-
piciado o surgimento de estudos destacando as diversas línguas e 
seus usuários. Levando em conta sua língua, seus aspectos sociais e 
culturais. Nas palavras de Dick

Ao se colocar em confronto povos culturalmente distintos 
em seus hábitos, percepções e modos de expressão linguísti-

1 Traduz o estudo das relações entre uma língua e a visão de mundo daqueles que 
a falam “(Pottier1973, APUD, Dick 2002)
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ca, considera-se que as situações existenciais de cada grupo 
em presença poderão ser modificadas, valorizadas, aceitas 
ou até repudiadas. (DICK, 2003 p.03)

 Na atualidade, a língua de sinais tem conquistado um espaço 
muito grande, pois os Surdos fazem parte de um grupo bastante atu-
ante e engajado na luta pela valorização da sua língua e do respeito 
à cultura e identidade surdas. Além dos Surdos brasileiros, vamos 
encontrar dentro do próprio país o grupo de surdos indígenas, que 
se tratando de minorias, são duplamente marginalizados.

1. Língua de Sinais Brasileira LSB   
– A língua do Surdo brasileiro

Segundo Quadros (2004) os estudos realizados por Stokoe2 na 
década de 1960  representou o primeiro passo em relação aos estudos 
das línguas de sinais . Pesquisas posteriores, feitas em grande parte 
com a língua de sinais americana, mostraram entre outras coisas a 
riqueza de esquemas e combinações possíveis entre os elementos 
formais que servem para ampliar consideravelmente o vocabulário 
básico.

Ainda de acordo com Quadros (2004), as línguas de sinais são 
consideradas pela linguística como línguas naturais ou sistema lin-
guístico legítimo e não como um problema do surdo ou como uma 
patologia da linguagem. Elas conquistaram o status de língua a partir 
dos estudos linguísticos iniciados por Stokoe, embasados na língua 
de sinais americana. Tais estudos comprovaram que as línguas de 
sinais atendiam a todos os critérios linguísticos de uma língua genu-
ína: no léxico, na sintaxe e na capacidade de gerar uma quantidade 
infinita de sentenças.

2 Dr. William C. Stokoe, Jr. (1919 - 2000) pesquisou extensivamente a  American Sign 
Language ou ASL Língua de Sinais Americana.
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No Brasil, os primeiros estudos sobre a língua de sinais dos 
surdos brasileiros, foram realizados por Lucinda Ferreira  na década 
de 1980, e então, as pesquisas multiplicaram-se, abordando a história 
educacional do surdo, os aspectos linguísticos da língua e atualmente 
também tem se destacado pesquisas sobre a Cultura Surda. 

É importante destacar que o reconhecimento da Língua de 
Sinais Brasileira, através da Lei 10436/02, contribuiu muito para o 
avanço desses estudos, uma vez que oficializa a LSB como língua 
legítima, desfazendo as crenças até então difundidas sobre a língua 
de sinais. Atualmente, conta-se no Brasil com estudos sobre os as-
pectos gramaticais, discursivos e culturais da Língua Brasileira de 
Sinais, produzidos principalmente pela Universidade Federal de 
Santa Catarina, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 
pelo Instituto Nacional de Educação e Integração dos Surdos (INES).

De acordo com Karin Strobel  em Aspectos Linguísticos da língua 
brasileira de sinais(1998), a Libras têm sua estrutura gramatical orga-
nizada a partir de alguns parâmetros que estruturam sua formação 
nos diferentes níveis linguísticos. 

1. Parâmetros  maiores e menores:

1. A Configuração da(s) mão(s)-(CM);
2. Movimento - (M); 
3. Ponto de Articulação - (PA); 

    

Nessa ilustração temos a apresentação dos três principais parâ-
metros da Língua de Sinais Brasileira.-LSB.
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Os parâmetros menores vão indicar de que forma a mão entra 
em contato com o corpo se: através de deslizamento, toque, duplo 
toque, ou risco. Na orientação vai especificar se a palma ficará para 
dentro, para fora, para o lado e no parâmetro disposição estará a 
definição de qual das mão será utilizada na realização do sinal: A 
mão dominante ou ambas?

4. Região de Contato 
5. Orientação da(s) mão(s) e
6. Disposição da(s) mão(s). 

Quando apresentamos esses aspectos da LSB  fica claro que os 
estudos linguísticos estão buscando as especificidades da língua 
de sinais brasileira e assim a cada estudo , novas abordagens vão 
sendo realizadas, desconstruindo o mito de que a língua de sinais é 
composta de gestos aleatórios o mímicas.

2.0  A Historia do povo Urubu 
– Kaapor: aspectos históricos, linguísticos e culturais.

Segundo dados postados no Blog3,  a tribo apresenta o nome Ka-
apor e também outros denominativos como: Urubu-Kaapor, Ka’apor 
e a  classificação  linguística é  Tupi, Tupi-Guarani . Conforme censo 
de 2017, a população é de 1517 índios, habitantes do estado do Ma-
ranhão e estão organizados em 10 aldeias. As informações coletadas 
dão conta de que existem quatro aldeias grandes: Zê Gurupi, Ximbo 
Renda, Gurupi-una e Água Preta. 

De acordo com os dados registrados sobre essa etnia ,  os pri-
meiros encontros de paz dos Kaapor com os brasileiros ocorreram 
em 1928 em Canindé no rio Gurupi. Naquela época, era conhecido 
como Posto Indígena Pedro Dantas, o Posto se encontrava na ilha na 

3 http://enflibras.blogspot.com.br/2009/03/urubu-kaapor-lskb.html
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frente do local atual de Canindé, do lado do Pará. Com a chegada 
da civilização os Kaapor se retiraram para a selva até que a reserva 
presente foi demarcada. Houve um censo feito pelo chefe do Posto 
Canindé em 1968 e a população foi enumerada em um pouco mais 
de quinhentas pessoas. 

Mais tarde, foi realizado um outro censo pelo chefe do Posto 
Turiaçu no final dos anos 70. Mais uma vez, foram enumerados em 
pouco mais de quinhentas pessoas. Desde então a distribuição de 
medicamentos por vários grupos ajudou a combater a mortalidade 
infantil, e também ajudou os adultos a sobreviverem à epidemias de 
gripe forte.  (O que explica o quantitativo apontado pelo censo de 2017).   

Uma característica interessante da língua Kaapor foi o desenvol-
vimento de uma língua de sinais entre eles. Existem vários surdos 
entre eles que são capazes de se comunicar com outros que não são 
surdos. O povo desenvolveu uma língua de sinais entre si (sistema 
de comunicação intra-tribal). Um surdo visitando uma aldeia distante 
tem capacidade de se comunicar com um membro de outra aldeia 
sem problema.

Uma outra característica interessante é sua elaborada cerimônia 
de nomeação, com muitos enfeites de pena. No dia de nomear o(s) 
filho(s), esperam o nascimento do sol, e enfrentando o sol nascente 
o padrinho escolhido dançará com uma criança em seus braços, to-
cando um apito feito do osso do pé do gavião-real. Diversas crianças 
podem ser nomeadas durante esta cerimônia. 

O padrinho e o pai da criança têm ornamentos construídos de 
penas tais como um capacete feito das penas da cauda do pássaro 
japu, uma peça nos lábios decorada com a pena da cauda da arara 
como base, brincos, pulseiras, e às vezes faixas no braço também. Esta 
cerimônia está precedida por uma noite de bebedeira onde consomem 
quantidades grandes de cerveja feita de beiju (purê de mandioca 
tostada em bolinhos redondos) de banana ou de caju. 
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De acordo com Irlan Marcos Cerqueira Santos (2015) a organi-
zação sociocultural da aldeia Ka’apor consiste normalmente em um 
ou dois agrupamentos residenciais uterinos, nos quais a residência 
tende a ser uxorilocal, ou seja, após a ocorrência do casamento, o 
casal se muda para a residência dos pais da noiva, refletindo-se na 
maior parte dos homens deixando o seu agrupamento de origem em 
razão do casamento para residir com os familiares de suas esposas. 
O agrupamento é, politicamente, uma facção, baseada tanto no fato 
da co-residência, quanto na doutrina da descendência repartida.

Segundo informações do site4, o antropólogo e ex-senador Darcy 
Ribeiro desenvolveu estudos com essa tribo, a partir de 1949, eviden-
ciando um histórico pouco amistoso entre  @s kaapor e não índios, 
muitas vezes relacionado à demarcação do território indígena em re-
lação a posseir@s, madeireir@s e outr@s. Kaapor, que em tupi-guarani 
significa povo da mata (ka’a= povo e por= mata) é considerado um 
dos povos mais resistentes à aculturação. 

Esses indivíduos concentram-se ao sul do Maranhão e no Estado 
do Pará, numa área de aproximadamente 530 mil hectares, homolo-
gada pelo Decreto nº 88.002, em 1982. De acordo com depoimento do 
índio Valdemar Kaapor, os seus antepassados eram numerosos, mas 
estima-se que atualmente essa população seja composta de apenas 
mais ou menos 1.500 indivíduos.

3.0  A língua de sinais  URUBU - KAAPOR - LSKB

De acordo com a pesquisa postada no Blog5  ,  Kaa’apor é uma 
língua da família Tupi-Guarani. Não é falada por nenhum outro 
grupo conhecido, exceto como segunda língua por alguns Tembés 

4 https://oprofessorweb.wordpress.com/2015/04/02/lskb-e-indios-surdos/
5 https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaapor/652
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e outros moradores da região do Gurupi etnicamente não conside-
rados Ka’apor; dialetos da língua são minimamente desenvolvidos. 
Pequenas diferenças léxicas e livres variações podem ser notadas 
entre o povo Ka’apor originário das aldeias da bacia do Turiaçu e o da 
bacia do Gurupi. A língua não se aproxima das línguas Tupi-Guarani 
faladas pelos grupos mais próximos geograficamente, Tembé6 (Te-
netehara) e Guajá: das duas, parece ser ligeiramente mais parecida, 
léxica e foneticamente, com o Guajá.

Segundo essas informações, historicamente, é provável que a 
língua Ka’apor esteja mais intimamente relacionada à língua Waiãpi, 
que é falada a uma distância de 900 km, no outro lado do rio Amazo-
nas. Ambas foram altamente influenciadas nos últimos 300 anos por 
outras línguas e, hoje, são mutuamente incompreensíveis. A língua 
Ka’apor parece ter sido mais influenciada gramaticalmente pela lín-
gua geral amazônica7; a Waiãpi, pelas línguas Carib setentrionais. 
Uma grande diferença entre elas é a tonicidade: na língua Ka’apor, 
as palavras são normalmente oxítonas; na Waiãpi, paroxítonas.

  Embora não existam regras de distinção entre falas masculinas 
e femininas, os Ka’apor são linguisticamente peculiares na Amazônia 
por terem uma linguagem padrão de sinais, usada para a comunica-

6 Os Tembé, tal como os Guajajara, falam a mesma língua, o Tenetehara, da família 
linguística Tupi-Guarani. Sobre o dialeto Tembé há um dicionário em dois volumes 
elaborado por Max Boudin. Os Tembé que vivem próximos ao rio Guamá já não 
falam a língua indígena. Já alguns dos que se localizam numa e noutra margem do 
rio Gurupi, além de sua própria língua e do português, conhecem também a língua 
dos Ka’apor.( https://pib.socioambiental.org/pt/povo/tembe/1022)
7 A forte interação dos colonos e soldados portugueses com os tupinambás levou 
ao surgimento de uma população mestiça, inicialmente de pais europeus e mães 
indígenas, cuja língua ficou sendo a das mães, o tupinambá. Na sociedade mestiça 
ou cabocla resultante a língua foi progressivamente reajustando-se e diferenciando-
se do tupinambá falado pelos índios que sobreviveram até meados do século XVIII. 
Também essa língua foi chamada língua geral já nos tempos coloniais (foi chamada 
também brasiliano, nome que Edelweiss [1969: 109-111] propôs recentemente se 
fixasse para a sua fase setecentista) (RODRIGUES,1986;102)
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ção com os surdos, que até a metade dos anos 80 compunham cerca 
de 2% da totalidade de sua população. A incidência de surdez deveu-
-se evidentemente à bouba neonatal e endêmica, que foi erradicada.

Cerca de 60% do povo Ka’apor é monolíngue; os outros 40% fa-
lam um português tosco ou regional. Uma porcentagem bem pequena 
(2%?) fala Tembé ou outra língua indígena, como a Guajá. Educação 
primária em português e na língua Ka’apor tem sido oferecida, de 
forma intermitente, nas escolas da Funai no Posto Canindé e na al-
deia Zé Gurupi desde os anos 70. Até agora, contudo, nenhum índio 
Ka’apor terminou o segundo grau e muito menos a faculdade. Os 
dados apontam um índice elevado de analfabetismo.

Há cerca de 180 línguas e dialetos indígenas no Brasil. O guarani, 
por exemplo, tem mais de 30 mil falantes, e outras, como o ianomâmi 
e o caingangue, contam com mais de 5 mil usuários. A única língua 
indígena de sinais reconhecida, porém, é a da comunidade urubu-
-kaapor, no sul do Maranhão. O povo dessa localidade remota na 
região amazônica tem elevada incidência de pessoas surdas (uma em 
cada 75) e desenvolveu uma forma própria de comunicação por sinais 
que começou a ser estudada na década de 1960 pelo pesquisador 
canadense James Kakumasu e em seguida pela linguista brasileira 
Lucinda Ferreira Brito.    

 Uma característica interessante desse caso é que toda a comuni-
dade domina os sinais, permitindo que exista a comunicação fluente 
entre ouvintes e surdos. “Trata-se de uma língua com o uso social de 
modo pleno”, afirma Ayron Rodrigues, da Universidade de Brasília. 
“Em uma aldeia de 60 pessoas, por exemplo, todos se comunicam com 
as pessoas surdas. Elas não constituem uma comunidade à parte.” 
Mas, nas escolas, a inclusão das crianças com 8deficiência auditiva 
ainda caminha a passos lentos.

8 Os deficientes auditivos seriam as pessoas que não se identificam com a cultura 
e a comunidade surda.  
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Não se tem notícias de outro caso no Brasil de uma comu-
nicação análoga à de sinais urubu-kaapor - também pelo fato de 
os estudos na área serem muito recentes. Um primeiro passo, no 
entanto, foi dado com a criação do Inventário Nacional de Diversi-
dade Linguística, que será encabeçado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O projeto visa coordenar o 
estudo de diversas línguas minoritárias no país - as de sinais, in-
clusive. É um trabalho e tanto, haja vista que a cada duas semanas 
um idioma se extingue no mundo - segundo levantamento feito 
pelo projeto Enduring Voices, da revista National Geographic -, 
levando com ele histórias e saberes.

 4. Pesquisa sobre  
indígenas surdos no Mato Grosso do Sul

Para discutir  as questões linguísticas do índio surdo do Mato 
Grosso do Sul, vamos nos embasar nos dados da dissertação de mes-
trado da professora Surda Shirley Vilhalva Mapeamento das línguas de 
sinais emergentes: um estudo sobre  as comunidades linguísticas indígenas 
de Mato Grosso do Sul”, no item: “Existem índios surdos no Brasil para 
onde os registros apontam?”, a autora traz algumas considerações 
sobre a língua Urubu-Kaapor: “Na busca constante sobre registros 
que indicassem a existência dos Índios Surdos ou mesmo indicas-
sem índios como pessoas com deficiência, encontrei um registro da 
existência de índio surdo no “Diários índios – Os Urubus–Kaapor” 
de Ribeiro9.

Sabemos que as línguas indígenas assim como a língua de sinais 
têm sido marginalizadas por pertencerem às minorias linguísticas em 
nosso país. E quando a língua de uma comunidade não é valorizada, 

9 RIBEIRO, Darcy. Diários Índios: os Urubus-Kaapor. São Paulo: Companhia das 
Letras,1996
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os seus usuários também recebem esse tratamento discriminatório. 
Diante dessas situações vamos acrescentar a Surdez.

Atualmente, no Brasil temos políticas em favor dos povos indí-
genas, mas isso não significa que não exista mais preconceito e discri-
minação. Isso se reflete na própria condição de sujeito indígena que 
deve estar sempre pronto para a defesa de seu território de sua cultura 
e em busca de quem o compreenda através de sua língua de sinais. 

É importante destacar que enquanto os surdos do Maranhão 
criaram sua própria língua de sinais, os índios sul-mato-grossense, 
de acordo com a pesquisa de Shirley Vilhalva, utilizam não propria-
mente a Libras, mas sinais emergentes10 que servem à comunicação 
entre eles e seus familiares. 

Em sua pesquisa no estado de Mato Grosso do Sul, Vilhalva 
(2009) explica que primeiramente levantou-se as etnias onde havia 
índios surdos. O Guarani/Kaiowá e Terena, grupos presentes nas 
comunidades indígenas de Dourados - MS são os principais colabora-
dores de sua pesquisa, visto que é onde se encontra o maior número 
de índios surdos, com membros de diferentes gerações.

Segundo a pesquisadora, esses Índios criaram um léxico próprio 
para designar coisas do seu dia a dia, e através desse, conseguem se 
comunicar com seus familiares e comunidade. Os sinais que compõem 
o repertório linguísticos desses sinalizantes não são propriamente per-
tencentes á LSB, mas sinais classificados por Vilhalva como emergentes. 
No caso deles, são bilíngues porque utilizam  a língua indígena e a língua 
portuguesa, mas segundo a autora , irão aprender a Libras na escola.

Fotos dos sinais emergentes criados por indígenas surdos e seus 
familiares devido à necessidade de comunicação usadas antes de 
chegar a Libras na escola.       

10 Gilvan Muller, dizemos que “uma língua é emergente quando está em uso e não 
há uma denominação.”
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5.0 Considerações finais

Encerramos aqui essa breve exposição sobre as línguas de sinais 
presentes no território brasileiro e no cotidiano do índios surdos, mas 
não encerramos as discussões que devem acontecer para que pos-
samos ampliar nosso conhecimento sobre a língua de comunicação 
dos índios surdos, especialmente a LSKB, por tratar-se de uma língua 

REFERENTE SINAL EMERGENTE GUARANI LIBRAS LP
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de sinais específica dessa tribo brasileira.  A Língua de Sinais Urubu 
Kaapor-LSKB ainda requer muitas pesquisas, pois para a realização 
deste trabalho encontramos poucas referências, a exemplo da dis-
sertação de Vilhalva (2009) e algumas menções sobre a LSKB, e na 
obra “Por uma Gramática da Língua de Sinais”, de Lucinda Ferreira 
(2010) no capítulo 13 a autora escreve  sobre “Sinais para Tempo e 
Espaço em Libras e  em LSKB”.

Diante desse cenário, os próximos estudos serão muito bem 
vindos, pois assim podemos conhecer outros aspectos da língua dos 
índios surdos do Maranhão. Quanto aos sinais emergentes utilizados 
pelos índios do Mato Grosso do Sul é extremamente importante, e 
poderia ser considerado dentro das variedades linguísticas, uma 
variante da Libras  

Esperamos ter cumprido com o objetivo, de a partir  de um es-
tudo etnográfico, mostrar os estudos realizados  com foco na língua 
de sinais utilizadas pelos índios surdos  brasileiros.
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Machado de Assis e a 
Crítica Romântica: (Des)Figurações 
do Discurso Eloquente nas 
Letras do Século XIX

Felipe Lima da Silva*

Resumo: Este artigo propõe refletir acerca da reciclagem e dos deslocamentos refe-
rentes ao “império retórico” na economia de alguns contos de Machado de Assis. 
Em termos mais precisos, buscaremos tratar dos vestígios da retórica no terreno das 
letras do século XIX, considerando o que ficou e aquilo que, sob as lentes român-
ticas, foi inteiramente desprestigiado. Para ilustrar nossa investigação, tomaremos 
como ponto de partida alguns contos daquele que sutilmente foi um dos grandes 
críticos do objeto que se convencionou chamar de eloquência pedante, porém, que, 
argutamente, soube trabalhá-lo dentro dos seus próprios textos ficcionais e críticos. 
Para chegar aos contos machadianos, faz-se necessário estabelecer um panorama 
que nos permita enxergar a questão da forma mais clara possível, o que nos exigirá 
traçar um percurso, ainda que breve, pelos estudos de alguns dos eminentes críticos 
que se inquietaram com semelhante matéria.   

Palavras-chave: Retórica; Machado de Assis; Romantismo.  

Resumen: Este artículo tratar de reflexionar sobre la reciclaje y de las dislocaciones 
que se refieren al “imperio retórico” de algunas historias del Machado de Assis. En 
términos más necesarios, buscaremos para ocuparnos de los vestigios del retórico 
en la tierra de las letras del siglo XIX, en vista de cuáles era y de qué, debajo de las 
lentes románticas, fue desacreditada enteramente. Para ilustrar nuestra investigación, 
tomaremos como punto de partida que algunas historias de eso sutil él era uno de los 
grandes críticos de un elocuencia del pedante, sin embargo, que, argutamente, él lo 
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sabía al trabajo del interior de sus ficcionais apropiados y textos críticos. Para llegar 
las historias de Machado de Assis, necesitaremos establecer uno panorama que nos 
permite ver el problema lo más claramente posible, que nos obligan a trazar una ruta, 
aunque breve, por algunos críticos eminentes que si perturbados con tema similar.   

Palabras-clave: Retórica; Machado de Assis; Romanticismo. 

Antes aprender a conhecer nossos antepassados, para só 
então nos habilitarmos a dizer o que deles em nós continua 
ou o que já se tornou diferença. A maneira de combater 
o continuísmo, de que o tradicionalismo é uma variante, 
não consiste em ignorar o passado, mas em sabê-lo (LIMA, 
1981, p. 31). 

Considerações iniciais

Entre as muitas questões que mobilizavam o pensamento de 
Cícero, orador romano dos mais consagrados, estava a dúvida se o 
excessivo estudo da eloquência poderia causar mais males do que 
proporcionar benefícios aos homens e às cidades. A conclusão que 
atinge é a de que, no âmbito da república romana, a preponderante 
recorrência aos meios eloquentes do discurso faz-se fundamental 
para o homem da res publica, pois é pela expressão eloquente que se 
sociabiliza os saberes, difunde-se a defesa das causas, projetam-se 
notáveis impressões, mobilizam-se e se controlam os afetos e opiniões 
públicas de uma grande massa de pessoas ou mesmo de um pequeno 
grupo que venha a constituir a elite de uma sociedade. Em um dos 
seus mais solenes tratados dedicados à arte do bem dizer – como 
assim definirá a eloquência, alguns séculos à frente, Quintiliano –, 
Cícero expõe suas largas ponderações acerca do panorama social 
de sua época, concluindo que “a sabedoria sem eloquência é pouco 
útil para os estados, mas a eloquência sem sabedoria é quase sempre 
prejudicial e nunca resulta em utilidade” (La invención retórica, 1). 
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As considerações precedentes servem como paradigma para 
pensar o contexto das letras nacionais do século XIX e sua áspera 
relação estabelecida a partir dos olhares da crítica sobre a retórica, 
que – para vários preceptistas e letrados, muitos séculos antes da 
independência do Brasil – representava a disciplina mestra entre 
todas as outras. Para maior visualização do que aqui está em foco, 
este artigo pretende enfatizar as figurações do império retórico em 
dois contos emblemáticos da obra de Machado de Assis, a saber – a 
“Teoria do Medalhão” e “A igreja do Diabo”. Procuraremos apre-
sentar um painel com a configuração do discurso machadiano sobre 
essa disciplina que assume o estatuto de puro ornamento, chegando 
mesmo a ser reduzida – sob as lentes da crítica romântica – a meros 
compêndios de figuras de linguagem, ou ainda, a uma espécie de 
invólucro externo da subjetividade, presente no discurso, o qual é 
necessário retirar. É válido acrescentar que esse revestimento oratório, 
contudo, constituiu – como assim esclarece Eduardo Vieira Martins –, 
de alguma forma, uma “fonte subterrânea” de saberes para o período 
romântico (cf. 2005, p. 3). 

Desfigurações da retórica na crítica romântica 

Erguida no terreno dos tribunais e das assembleias populares, 
difundida pela escola dos retores, exposta e discutida na vasta lite-
ratura, a retórica, nas palavras de Françoise Desbordes (cf. 2006, p. 
64), impregna todo pensamento antigo, a ponto de não se estabelecer 
eximiamente quaisquer relações sociais, seja em qualquer domínio 
público, sem que se recorresse às noções dessa arte. Dada sua eficácia 
e recorrente empregabilidade, delimitemo-nos, particularmente, ao 
terreno ficcional dos contos de Machado de Assis para lançar luz 
sobre o estado que foi legado à retórica, destacando, como na trama 
literária do autor, entreve-se a figura de uma linguagem por vezes 
laboriosa e eloquente, quase causadora do efeito de persuasão sobre o 
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leitor – especialmente no conto “Teoria do Medalhão”. Nesse percur-
so, caberá sublinhar, em proporção equivalente, como se posicionou 
essa arte dos oradores em um espaço de confinamento ao qual foi 
relegada. Acresce-se, em contrapartida, que esse movimento de re-
cusa do aparelho retórico não foi exclusivo da historiografia literária 
brasileira. Marc Fumaroli – eminente estudioso francês desse tema 
– ao redigir o prefácio de uma de suas fundamentais obras, sobre a 
retórica europeia entre 1450 e 1950, sensibiliza-se pela falta de estudos 
sobre os séculos XIX e XX (FUMAROLI, 1999, p. 15).   

Antes de prosseguir a investigação que aqui se propõe, cabe 
um esclarecimento preliminar acerca da proposta deste artigo: não 
pretendo discutir aqui o lugar de Machado de Assis na historiografia 
literária brasileira, tema este que muito se escreveu ou vendo sendo 
escrito. Deste modo, ao mencionar as críticas românticas às institui-
ções retóricas, não estou determinando que o supracitado escritor 
brasileiro seja um autêntico romântico. Penso, contudo, que, como 
homem de seu tempo, tais concepções estavam presentes em sua 
obra. E mais: considerando a poderosa rejeição a esses tratados de 
regras do discurso, é quase que natural aos homens da época, se não 
aderirem às ideias rejeicionistas, ao menos se posicionarem diante das 
hegemônicas concepções de desaprovação. É sabido que Machado 
de Assis em nenhuma circunstância foi alheio ao seu tempo. O fato 
é que a discussão sobre a função da retórica não passou despercebi-
da entre as grandes querelas da crítica romântica, sendo por vezes 
reduzida a restos desfigurados. 

Importa frisar também que a depreciação da arte retórica alude a 
uma cadeia de teóricos de sua “Época de Ouro”. Já em Platão, temos 
críticas de fogo à técnica, assim como encontraremos em Montaigne 
e Bacon críticas rejeicionistas finamente traçadas. É, entretanto, a 
partir do romantismo que sua presença se retrai de modo drástico. 
De acordo com Roberto Acízelo de Souza, a retórica foi “perdendo 
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posição no sistema de ensino e sendo expulsa da literatura com o 
triunfo das ideias românticas de expressão e subjetividade, ela parece 
reverter a dimensões anteriores à absolutização do seu espaço” (1999, 
p. 10). Alinhemos a esse panorama as palavras de Peter Dixon, nas 
quais tal retraimento simbolizaria “que a retórica refluiu de uma vez 
por todas aos domínios originais ou a seus equivalentes modernos: 
o púlpito e os tribunais, a tribuna política e o salão de conferências” 
(1971, p. 70). 

A aversão à retórica e à poética que o romantismo e o nacionalis-
mo demonstravam foi a espinha dorsal da motivação dos escritores 
que, gradativamente, buscavam por novas formas que exprimissem 
o espírito criador em sua plenitude, favorecendo a expansão livre do 
gênio. Assim, no século XIX, os românticos franceses, principalmente 
formados na leitura dos tratados retóricos de DuMarsais e Fontanier, 
que classificam tropos e figuras de linguagem como artifícios de estilo, 
viram na unidade idealista que inventavam, a “Retórica”, o fantasma 
da racionalidade normativa dos gêneros que exorcizavam como não 
natural, reiterando contra ela as críticas de Kant. No século XX, por 
sua vez, o ponto de alcance do olhar “retorcido” para as instituições 
retóricas será ainda maior, fazendo com que toda a elocução seja 
reduzida a dois tropos especificamente: a metáfora e a metonímia, 
na linguística estrutural de Jakobson e na psicanálise de Lacan.

Examinemos através das lentes de Heirinch Lausberg o fato de 
que o termo “retórica” concentra duas forças semânticas significati-
vas e diametralmente opostas. Em sentido amplo, denota a destreza 
de produzir discursos convincentes, capacidade que se orienta mais 
pela prática e pelo exemplo do que pelo mero estudo de técnicas 
engessadas. Nessa prisma, não haveria qualquer impropriedade de 
base que impedisse de mencionar uma retórica do romantismo, como 
fazem críticos que buscam discriminar os procedimentos estilísticos 
empregados em um texto. Por outro lado, em sentido restrito, o termo 
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“retórica” – na ótica do retor alemão – pode designar também “um 
sistema mais ou menos bem elaborado de formas de pensamento e 
de linguagem, as quais podem servir à finalidade de quem discursa 
para obter, em determinada situação, o efeito que pretende” (LAUS-
BERG, 1982, p. 75). 

As considerações anteriores nos permitem compreender a ex-
tensão desse campo devastado no qual se encontravam os destroços 
da retórica e, em parte, da poética. É claro que esta ainda recebeu 
maior atenção do que aquela, uma vez que era “útil enquanto 
valesse a compartimentação dos gêneros e enquanto a arte, não 
o artista, fosse o termo superior” (CANDIDO, 2012, p. 658). Em 
contrapartida, à retórica praticamente nada restou além do rótulo 
irônico de “festa da linguagem” – o qual acentuou Tzvetan Todorov 
(2014, p. 109). Posicionada ao lado da prosa de ficção, a retórica 
teve, quase de todo, as suas prescrições inoperalizadas, estas que 
pressupunham a eloquência como gênero orientador do gosto (cf. 
CANDIDO, 2012, p. 658). 

Ainda na esteira de Antônio Candido (2012, p. 659), é importante 
destacar a contradição sinalizada pelo crítico acerca da permanên-
cia da retórica e da poética no terreno das letras românticas. Como 
constatamos, é evidente o retraimento dessas disciplinas, porém, 
difícil assimilar, em um primeiro momento, como haveria se dado 
a coexistência de uma mentalidade que preconizava a liberdade de 
criação com o ensino que ainda disseminava os conhecimentos dessas 
disciplinas, as quais assumiam “posição privilegiada no sistema [...] se 
constituindo como um dos principais pilares da formação intelectual 
da geração romântica” (MARTINS, 2005, p. 5). 

Concordemos que, em linhas gerais, essas artes do discurso 
ficaram alheias ao projeto nacionalista do romantismo brasileiro, 
contudo, é, no mínino, problemático deixar passar o fato de que os 
poetas e os romancistas da época teriam sido educados sob a égide de 
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tais conhecimentos. Roberto Acízelo de Souza organiza esse quadro 
para nós, simplificando-o, brevemente, em duas correntes: 

No século XIX, entretanto, como já se observou, era claro 
o reconhecimento recíproco das duas vertentes. [...] O his-
toricismo explicitou posição contra a perspectiva retórico-
-poética, acrescentando agora que esta fez algumas con-
cessões àquele, configurando-se desse modo uma corrente 
hegemônica [histórico-nacionalista] e outra minoritária 
[retórico-poética] (1999, p. 29).  

A assimilação da passagem ao pé da letra faculta concluir que 
o caráter preeminente da corrente histórico-nacionalista opunha-se 
diretamente à retórica e à poética, ficando estas entregues a espíri-
tos secundários. De outro modo, essas disciplinas restringiram-se, 
especificamente, aos “professores despidos de gosto e senso da lite-
ratura”, a “algum talento [que] se arriscava nas malhas ossificadas” 
(CANDIDO, 2012, p. 659). 

Retomando as linhas do pensamento de Cícero no início deste 
artigo, é possível agora depreender de suas palavras que a eloquência 
só tem efeito positivo se tiver utilidade em uma sociedade, ou seja, 
ela necessita funcionar como uma ferramenta pragmática. Nas letras 
românticas, a ordem do dia é estritamente a criação pela liberdade 
do espírito. Todos os manuais e prescrições perdem seu valor, uma 
vez que não favorecem nenhuma utilidade, decaindo no prestígio 
social e se restringindo a um compêndio de frases feitas que favo-
reçam o emissor de certo discurso só quando este quiser se exibir, 
declaradamente, diante de outras pessoas. Soma-se a isso o fato, já 
assinalado por Marc Fumaroli (2009, p. 30), de que todos os pressu-
postos que garantem o alto valor da eloquência estão interligados 
à predominância da oralidade em uma sociedade. Como é sabido, 
o século XIX é uma época preponderantemente ligada ao texto im-
presso – razão esta que se relaciona ao fato de ser nesta época que a 
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noção de literatura, como a entendemos hoje, tenha se oficializado –, 
não necessitando de um orador eloquente que sirva de intermediário 
para as causas públicas. 

Pode-se pensar, a despeito disso, que o caráter pragmático da 
eloquência não desaparece, ele é apenas desfocado e reduzido, pas-
sando a atuar em zonas restritas, como notou Peter Dixon e, igual-
mente, Gérard Genette (1975) em seu ensaio “A retórica restrita”, no 
qual alude a alguns momentos históricos da redução das técnicas 
da invenção, da disposição, da memória e da ação da instituição re-
tórica aos ornatos da elocução. A sagacidade do homem eloquente, 
nesse sentido, é não mostrar uma linguagem retoricamente afetada 
em terras que exigem a liberdade de espírito e a espontaneidade no 
discurso. Além disso, é possível ir um pouco mais além e dizer que a 
terceira ponta do triângulo pragmático da retórica mantém-se intacta 
nas letras nacionais do Oitocentos brasileiro. Trata-se do delectare 
– o esforço de agradar através do discurso. A “arte de bem dizer” 
– sobre a qual tanto escreveu Quintiliano – passa a ser um terreno 
desvalorizado em que o belo e a agradabilidade do discurso serão 
suas maiores demandas a serem atendidas. É Todorov quem reitera:

Farão da retórica um conhecimento da linguagem pela 
linguagem, da linguagem que se apresenta como espetá-
culo, deixando-se saborear por si mesma, fora dos serviços 
ofensivos a que a relegavam. Transformarão a retórica em 
festa, a festa da linguagem (2014, p. 95). 

A título de outro exemplo, analisemos, a partir de Luiz Costa 
Lima, a primazia da prescrição retórica do deleite (delectare) nas le-
tras nacionais, que devia ser mantida a fim de assegurar o próprio 
público leitor. Assim, 

Quando o tema não favorece tal relaxamento, o escritor há 
de se esforçar em não cansar seu leitor, pois doutro modo 
as revistas e jornais da família, consumidas pelo público 
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feminino e pelos jovens ainda não iniciados, não se inte-
ressariam por suas crônicas e folhetins (LIMA, 1981, p. 7; 
grifos meus). 

É patente o fato de que manter o leitor interessado naquilo 
sobre o qual se escreve é uma tarefa que deveria produzir grande 
preocupação e exigir muita dedicação dos escritores da época. As 
peripécias de Peri, os capítulos repentinamente interrompidos dos 
romances românticos, todos sinalizariam uma demanda retórica de 
manter a atenção do leitor e do ouvinte? A questão é que o mesmo 
procedimento aparece operando regularmente nas grandes defesas 
forenses em Roma e nos sermões eclesiásticos do império católico 
como formulação retórica para assegurar a atenção dos ouvintes.  

Em concordância com as postulações acima, ainda que perma-
necesse na qualidade de meio que promove o exibicionismo próprio, 
a eloquência, embora sob a égide da depreciação, esteve presente na 
sociedade oitocentista como herança legada pelo ensino jesuítico. Ali-
ás, “a tradição clássica é um dado vital desse processo de formação, 
ou, se quisermos manter o vocabulário oswaldiano, de ‘deglutinação’” 
(AUGUSTO, 2010, p. 316).

A propósito de uma característica da época, articulemos o valor 
de “cultura auditiva”, como designou Luiz Costa Lima (1981, p. 15), 
à sociedade oitocentista. Isso possibilitaria dizer que é uma cultura 
de persuasão, na qual imperam os propósitos de um convencimento 
sedutor. Em outros termos, busca-se persuadir o outro através de um 
discurso que provoque um impacto sobre o receptor, resultando em 
sua submissão ante ao emissor. Em sua versão romântica e moderna, 

O estilo auditivo é sedutor, não por horrorizar [como era o 
caso dos discursos eclesiásticos que promoviam o medo nas 
descrições do Inferno], por inspirar gestos de pesado arre-
pendimento, que levavam a ser imediatamente engrossadas 
as filas dos confessionários, mas por seu tom acariciante, 
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de conversa à beira da rede ou ao pé do fogo, de conversa 
despreocupada (LIMA, 1981, p. 17).  

Antes, porém, de adentrarmos nas linhas de força dos contos 
machadianos, digno de nota se afigura mais uma avaliação crítica 
sobre a retórica feita pelos românticos. Aludo ao parecer de Victor 
Hugo, no prefácio de Cromwell, de 1827, no qual este aceita a hipótese 
viquiana das três idades, demonstrando precisamente a sua preferên-
cia à terceira, assinalada pela afirmação do Cristianismo, com base na 
postulação de que este “conduz a poesia à verdade”, requerendo que 
o poeta peça conselho senão “à natureza, à verdade e à inspiração, 
que é também uma verdade e uma natureza” (HUGO, 2011, p. 373). 

À luz dessas concepções, a retórica seria um travamento, um 
atraso, quase um resíduo do Ancien Régime indesejado, que impede 
o liberalismo das letras preconizado pela estética romântica. Para 
concluir tal raciocínio, utilizemos as lentes de Renato Barilli para 
enxergar, mais de perto, outra breve sondagem da permanência 
nada harmônica da retórica no amplo terreno das letras romântico-
-modernas:

Reproduz-se, em toda a idade romântica, uma situação 
semelhante à da segunda metade do século XVII e da pri-
meira do século XVIII: condenam-se os excessos da retórica, 
sobretudo se esta pretende ser estrutural, impor regras; 
mas admitem-se-lhe tacitamente os bons ofícios, desde 
que controlados pelo senso comum: a retórica sobrevive, 
tem até uma longa vida como dicção poética, tanto mais 
tenaz quanto menos submetida a investigação (BARILLI, 
1979, p. 129). 

 
Figurações da retórica em Machado de Assis 

De certa forma, a presença de elementos do universo discursi-
vo da arte retórica em importantes obras de autores do século XIX 
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já foi rastreada pelos esforços intelectuais de eminentes críticos. 
Dentre alguns, destaca-se Ivan Teixeira que teria assinalado, nas 
primeiras páginas da análise que fez dos caracteres dos personagens 
d’O Alienista, certa pretensão de Machado de Assis de “evidenciar a 
importância do estudo e da dimensão técnica em sua arte” (TEIXEI-
RA, 2010, p. 71). Semelhantemente, Eduardo Vieira Martins faz um 
mapeamento de grande rigor na obra crítica e ficcional de José de 
Alencar, concluindo que 

A ideia da existência de uma base neoclássica subjacente à 
teorização literária oitocentista [...], ainda que abra brechas 
na imagem do romantismo como ruptura com as poéticas 
que o precederam, não é nova e nem se restringe à situação 
particular de Alencar ou mesmo dos escritores do período 
(2005, p. 257). 

Nesse caso, podemos compreender as instituições retóricas 
como um topos temático recorrente do século XIX. A título de síntese, 
destaca-se que muitas instâncias da obra machadiana podem reser-
var uma considerável parcela aos procedimentos caros à técnica dos 
discursos, sendo possível serem “reavaliadas à luz do cruzamento de 
textos com preocupações extraídas da arte retórica” (ROCHA, 2013, 
p. 158), ainda que frequentemente possamos entrever o uso da pena 
da galhofa, que utiliza das tintas eloquentes para desmoralizar a 
própria palheta de matizes da qual se utiliza no traçado do discurso 
crítico e/ou ficcional. 

Aceitar a concepção da leitura da obra machadiana pela clave de 
alguns pressupostos retóricos pode exigir um esforço de compreensão 
de algumas razões que levam o escritor a se servir dos meios, mas 
desprezar, através de seus personagens e narradores, a ferramenta. 
João Cezar de Castro Rocha (2013) pontua categoricamente a rein-
cidência da aemulatio de importantes autores da tradição clássica na 
prosa machadiana. Essa emulação, por sua vez, é com o propósito 
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de rebaixamento do instrumental, como se pode constatar em um 
trecho da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando o narrador 
lança mão de um expediente que combina dois autores fundamentais 
no universo latino da emulação: 

E não tinha outra filosofia. Nem eu. Não digo que a Univer-
sidade não tivesse me ensinado alguma; mas eu decorei-lhe 
só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como 
tratei o latim: embolsei três versos de Virgílio, dois de 
Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas, para as 
despesas da conversação (ASSIS, 1986, p. 545, I). 

A passagem anterior nos serve como senha de entrada para o 
conto “Teoria do Medalhão”, possibilitando-nos plasmar algumas 
considerações que aqui nos interessam. Essa perspectiva que enxer-
ga na retórica um conjunto de fórmulas a ser decoradas é o retrato 
mais ordinariamente pintado na época de Machado de Assis. Disto 
resulta que o desempenho de compreensão analítica da produção da 
época, veja-se substituído por gestos de rejeição liminar, expressos 
em fórmulas genéricas como “linguagem pomposa”, “tom declama-
tório”, “dicção empolada”, “estilo palavroso”, “grandiloquência” 
(cf. SOUZA, 1999, p. 90). É sob essas denominações que Machado 
de Assis emprega sua tentativa de desnaturalização das práticas 
retóricas. Em “Teoria do Medalhão”, a primeira lição do pai dada 
ao filho passa pelo código de linguagem que este deve demonstrar 
como medalhão perante o vulgo. Nas palavras do homem que não 
teve a mesma conversa quando jovem, o filho aprende que a leitura 
de compêndios de retórica e a audição de certos discursos funcio-
nam como meios certos “com que o vulgo, cujo faro é extremamente 
delicado, distingue o medalhão completo do medalhão incompleto” 
(ASSIS, 2010, p. 24). 

Alcides Villaça chega a concluir que “a linguagem do medalhão 
nada quer e nada pode propriamente revelar: desliza na superfície dos 
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efeitos retóricos, aqueles que o “vulgo” admira e aplaude, e ratifica o 
gosto pelo discurso aparatoso e acaciano” (2008, p. 40; grifos meus). 
É interessante o verbo “deslizar” utilizado pelo crítico, propiciando 
a compreensão de que o discurso do medalhão discorre, sem qual-
quer obstáculo, sobre a superfície, aparentemente, plana da retórica. 
Recordemos com João Adolfo Hansen (cf. 2013, p. 11) que o próprio 
termo grego rhetoriké, que contém a raiz indo-europeia –r–, supõe 
a noção geral de movimento, como se pode ler também em rheo, 
‘escorro’, e em termos latinos e portugueses, como currere ‘correr’, e 
que, por último, também será encontrado em discurrere, ‘discorrer’, 
e discursus, o decorrido do que foi discorrido.

Tomando por notas importantes essas considerações, o termo 
utilizado por Alcides Villaça é não só justificável, mas condensa 
a concepção de agradabilidade que está pressuposta no discurso 
eloquente dos autores oitocentistas. Ora, a fala do medalhão desliza 
porque é eloquente, é eloquente porque é ornada, se é bem florida de 
ornamentos agrada, e se agrada e mantém o interesse das pessoas em 
torno daquele emissor, então, deve ser aprendida por Janjão, pois a 
vida “é uma enorme loteria; os prêmios são poucos, os malogrados 
inúmeros” (2010, p. 22). 

Outro exemplo patente de rebaixamento das práticas retóricas 
para o estado de meros enfeites da fala dos homens ilustres é quan-
do o pai prescreve para o filho que este esteja sempre rodeado por 
pessoas, tendo cautela com a ornamentação do discurso, porém, por 
vezes, empregando “umas quantas figuras expressivas, a hidra de 
Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa, o tonel das Danaides, as 
asas de Ícaro, e outras que românticos, clássicos e realistas empregam 
sem desar, quando precisam delas” (2010, p. 25). 

O prestígio público é o que move o medalhão que deve estudar 
os comportamentos sociais previamente, reconhecendo quais dos 
predicados têm consistência para realçar sua notoriedade. Assim 
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sendo, “o medalhão empresta seu corpo à ideologia, que lhe retribui 
a solidez, centralizando-o como figura de ‘peso’” (VILLAÇA, 2008, 
p. 42). Essa exterioridade pública vem revestida ainda pelo discurso 
ornado que prevê como regra fundamental, na lógica do mestre-pai, 
recusar as novidades e preservar os costumes. Nesse sentido, quando 
fala do discurso alheio adverte: “Alguns costumam renovar o sabor 
de uma citação intercalando-a numa frase nova, original e bela, mas 
não te aconselho esse artifício; seria desnaturar-lhe as graças vetustas” 
(ASSIS, 2010, p. 25; grifos meus). 

Desnaturalizar o discurso ornamentado, o discurso que desliza, 
é desprestigioso segundo a racionalidade do pai de Janjão. A esse 
respeito, caberia, na ampla e árdua formação do medalhão, reter as 
“frases feitas, as locuções convencionais, as fórmulas consagradas 
pelos anos, incrustadas na memória individual e pública”, pois essas 
fórmulas “têm a vantagem de não obrigar os outros a um esforço 
inútil” (ASSIS, 2010, p. 26). O trabalho de decifração não é em vão, 
pois essas “fórmulas” talvez figurem na mentalidade moderna da 
época como códigos previsíveis que não representariam nem de perto 
aquela proposição de Buffon le style c’est l’homme e, menos ainda, a 
de Voltaire  – le style c’est la chose (cf. BARILLI, 1979, p. 131).    

Mais uma interessante observação acerca da condição da retóri-
ca no conto machadiano aqui em questão é a relevância do adjetivo 
em detrimento do substantivo. É nesse ponto que vemos o narrador 
falar que quando o filho atingir o auge da profissão poderá parar de 
“farejar ocasiões, comissões, irmandades; elas virão ter contigo, com 
o seu ar pesadão e cru de substantivos desajeitados” (ASSIS, 2010, 
p. 29). Aqui, o pêndulo da analogia está no exato meio termo dos 
extremos, mostrando a metáfora habilmente lapidada que Machado 
acabara de criar. Em poucas palavras, as pessoas que figurariam o 
substantivo escasso de ornamento iriam buscar, frequentemente, o 
medalhão, que refletiria o estatuto de adjetivo, complemento precio-
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so para dar valor qualificativo ao cru substantivo que sozinho não 
tem nada além de uma simples existência sem qualquer relevo. O 
medalhão seria, nessa lógica, 

O adjetivo dessas orações opacas, o odorífero das flores, o 
anilado dos céus, o prestimoso dos cidadãos, o noticioso e 
suculento dos relatórios. E ser isso é o principal, porque o 
adjetivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metafí-
sica. O substantivo é a realidade nua e crua, é o naturalismo 
do vocabulário (ASSIS, 2010, p. 29).  

Notável é o própria ênfase que dá Machado de Assis à escrita do 
conto, demonstrando a marca da “grandiloquência” que, evidente-
mente, o próprio escritor dominava muito bem. A habilidade com a 
pena é tão protuberante que, intrigantemente, no segundo conto que 
aqui nos propormos observar, “A Igreja do Diabo”, o termo “retórico”, 
ainda nesta consideração sobre as categorias gramaticais, aparece por 
vezes como um adjetivo associado ao Diabo. Vejamos um exemplo 
quando este conta para Deus que decidiu fundar sua própria Igreja, 
pois notou que muitos seres humanos, que se cobriam com mantos 
de veludo, desvirtuosamente, tinham suas franjas de algodão para 
serem puxadas. Leiamos a passagem:

- Só agora concluí uma observação, começada desde alguns 
séculos, e é que as virtudes, filhas do céu, são em grande 
número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo 
rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me 
a puxá-las por essa franja, e trazê-las todas para a minha 
igreja; atrás delas virão as de seda pura... 
- Velho retórico! Murmurou Senhor (ASSIS, 2010, p. 201). 

É importante notar que, neste conto, o adjetivo, o ornamento, 
o termo “retórico”, não qualificam, isto é, não denotam qualquer 
estima, como seria o caso do conto que vimos anteriormente. Aqui, 
é explicitamente exposto o binômio Deus/Diabo que se ampara nas 
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postulações do medievo cristão que enquadra tudo na lógica binária 
resumida em “bem” e “mal”. Nesse sentido, tudo que está associado 
ao Diabo figura como digno de repúdio, inclusive a retórica, arte 
antiquada que apenas favorece uma “linguagem opulenta” sem 
qualquer valor de originalidade e de sinceridade. 

Recaindo a crítica sobre o discurso demoníaco, o narrador, sub-
-repticiamente, reprova com palavras de fogo a retórica, através de 
um episódio no qual anuncia que, diante da fala do Diabo, os sera-
fins – que significam na tradição teológica das Ordens e Hierarquias 
celestes o grau máximo, ao lado dos Querubins, representando as 
duas classes mais próximas de Deus e, por conseguinte, mais próxi-
mas da benevolência divina, bem como de seus atributos imanentes 
– “agitaram as asas pesadas de fastio e sono” (ASSIS, 2010, p. 202). 
De outro modo, nem os anjos mais próximos da boa vontade, da 
sabedoria e da paciência de Deus toleram a eloquência satânica, 
enfadonha e repugnante. 

Outra figuração do declínio da retórica está no modo como os 
nomes das virtudes são trocados pelo Diabo quando funda sua Igreja, 
possibilitando o entendimento de que a eloquência teria a capacidade 
de produzir esse encobrimento do real sentido das palavras, permi-
tindo que vícios se tornem virtudes:

Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas 
por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a 
luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a 
avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, 
com a diferença de que a mãe era robusta, e a filha uma 
esgalgada (ASSIS, 2010, p. 203-4). 

É Alexandre Leupin quem esclarece que desde a Idade Média 
a imagem do Diabo é associada aos artistas que pensavam em se 
tornar criadores acima do próprio Deus. Segundo o crítico, “Lúcifer 
encontrara refúgio, não somente nas crenças populares, mas também 
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e, sobretudo, na arte e na literatura” (LEUPIN, 1993, p. 17). O escri-
tor ou inventor que tenta a todo o momento ser criador, afrontando 
contra o Criador, é por tantas vezes visto sob a ótica do diabólico. Em 
linhas gerais, a retórica, quando ligada à imagem do Diabo, recebe 
os mesmos atributos negativos que ele, figurando a arte do mal, 
manipulada por aquele que dentro da tradição católica ocidental 
representa o próprio mal encarnado. 

Considerações finais

 Dado o escopo deste trabalho, faz-se necessário começar a tecer 
algumas considerações finais. Sem qualquer pretensão de atar cer-
radamente os fios desta discussão, propomos pensar, por meio do 
caminho percorrido, que a imagem desfigurada da retórica favoreceu 
a tessitura de muitas redes ficcionais na historiografia literária bra-
sileira. Ainda que se possa constatar, através do breve mapeamento 
aqui traçado, o efetivo declínio do “império retórico”, na época de 
Machado de Assis, não se pode deixar de notar que essa disciplina foi 
frequentada possivelmente por todos os nossos autores oitocentistas 
(cf. SOUZA, 1999, p. 86), o que nos explica o interesse por tematizá-la 
e fazer dela “o próprio ambiente em que se desenvolvem os processos 
educativo e social” (SOUZA, 1999, p. 89). 

Recorramos, pela última vez, às palavras de Cícero, nas supraci-
tadas linhas iniciais deste texto, para postular que uma das maiores 
razões do desprestígio da eloquência estaria no fato de que ela não 
seria mais associada a uma fonte genuinamente utilitária de saber 
para a sociedade do século XIX. E, não faz mal repetir as palavras 
do orador, “a eloquência sem sabedoria é quase sempre prejudicial 
e nunca resulta em utilidade” (CÍCERON, La invención retórica, 1). 
Atento observador de seu contexto e dessa situação, Machado de 
Assis, no entanto, ajusta à sua obra, mesmo que pelo uso da pena da 
galhofa, o tema da retórica aos procedimentos da arte, revelando – em 
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algumas de suas prosas ficcionais, como Memórias Póstumas e Dom 
Casmurro, só para não se estender – a poderosa arma que a eloquência 
representa. Sua escrita não deixa de considerar, em contrapartida, o 
olhar contaminado da interpretação organicística comum ao século 
XIX que ainda tenta classificar as técnicas e os procedimentos não pelo 
o que realmente representam, isto é, fórmulas autênticas do fazer da 
arte, e sim como “falta de naturalidade” ou “falta de sinceridade”.  
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Resumo: Este trabalho busca apresentar uma re-elaboração e uma nova análise de 
alguns conceitos já bastante discutidos e manejados pela teoria literária, como a 
metaficção, a parábase, a ironia, o silêncio, o vazio e a polifonia discursiva (SILVA, 
1968). Os aportes teóricos constituem-se a partir de Bernardo (2010), que, em seu 
livro sobre metaficção, considera a linguagem como um grande problema metafísico 
que possui muitas facetas. Ou seja, o teórico objetiva revelar a realidade em que a 
linguagem vive e se estabelece, a de que comumente será atravessada e acompanhada 
de elementos que tradicionalmente não fariam parte dela. Nesta perspectiva, a partir 
de uma necessidade de entendimento e de significação do discurso, a linguagem 
metaficcional torna-se totalmente dependente desses elementos extralinguísticos, 
pois a linguagem é falha e as relações linguísticas são cheias de mal-entendidos. 
Deste modo, objetiva-se analisar a obra Fábula de Anfion, do escritor modernista 
brasileiro João Cabral de Melo Neto, e a Fábula de Dafne y Apolo, do escritor barroco 
espanhol Francisco de Quevedo, desde apontamentos alegóricos a representações 
imagéticas subjacentes dos princípios irônicos, parabáticos e metaficcionais do 
discurso estilístico-literário. 
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Abstract: This work presents a re-drafting and re-examination of some of the concepts 
already discussed and managed by literary theory, as the metafiction, the parábase, 
the irony, the silence, the emptiness and the polyphony discourse (SILVA, 1968). The 
theoretical contributions are from Bernardo (2010), who in his book on metafiction 
says that language is a big problem metaphysical and that it has many facets. In 
other words, the author objectives reveal the reality in which the language lives 
and establishes that commonly will be crossed and accompanied by elements that 
traditionally would not be part of it. However, from a need for understanding and 
meaning of discourse the metafiction language becomes totally dependent on these 
elements extra-linguistic, because language is failed and the linguistic relations full of 
misunderstandings. In this perspective, the present study aims to analyze the work 
Fábula de Anfion, by the brazilian writer modernist João Cabral de Melo Neto, and the 
work Fábula de Dafne y Apolo, by the spanish writer barroco Francisco de Quevedo, 
Since allegorical indications until representations of images of underlying principles 
of irony, of parábase and of metafiction, belong to the estylistic-literary discourse.

Keywords: Metafiction. Polyphony. Silence. Irony. Fable.

Introdução

O presente trabalho visa apresentar uma análise de duas obras 
de autores consagrados, a Fábula de Dafne y Apolo, de Francisco de 
Quevedo e a Fábula de Anfion, de João Cabral de Melo Neto. Cabe 
mencionar que ambas as construções poéticas são articuladas por 
um jogo ironicamente metaficcional. 

A partir de técnicas composicionais, que de certa maneira po-
dem ser consideradas modernas, os dois poetas supramencionados 
constroem seu fazer poético. A ironia – técnica primordial de seus 
poemas – se configura como a alavanca principal para se chegar 
até o entendimento e, ainda, como um exercício de escrita. A ironia 
presente nas referidas obras literárias dividem o “eu” e multiplicam 
sua atuação, podendo, este, ser agente e paciente de variadas repre-
sentações poéticas. 

O desdobramento percebido nas obras aqui analisadas e men-
cionado no parágrafo anterior corresponde à bipartição dos sujeitos 
míticos, componentes do lirismo das ditas fábulas. Esse desdobrar 
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pode ser revelado por meio da metalinguagem textual e até situa-
cional, remetendo a si mesma e também a um outro que se localiza 
dentro de si e simultaneamente do lado de fora. Ou, ainda, nem 
dentro nem fora, dependendo da análise perspectival.

Nesse espaço intermediário entre diferenças e semelhanças e 
entre, ainda, as várias vozes do vazio e a ironia da plenitude, tem-se 
o limiar dos dois metapoemas, constitutivos de um modo crítico-
-analítico de se pensar a literatura e de uma maneira reflexiva de se 
formar uma dualidade que seria inevitável.

Deste modo, portanto, busca-se não definir nada. Somente tenta-
-se analisar e expor os elementos composicionais que dialogam entre 
si pela escrita de dois poetas que se preocupam puramente em escre-
ver. Escrever baseando-se fundamentalmente na composição irônica 
do fazer poético e na correlação entre mitologia, ficção e “realidade”, 
baseando-se nos pressupostos de teoria literária de Silva (1968). 

Constructos teóricos

- Ironia

A partir do filósofo grego Aristófanes surge a concepção do 
conceito “ironia”, que já era, na época, uma maneira de subverter a 
tradição clássica literária e romper com as regras e ditames estilísticos. 

A escritura irônica fundamenta-se na alteridade filosófica e na 
duplicidade de significações. Essa marca irônica pode aparecer des-
de a ambiguidade até o momento em que nossos pensamentos não 
correspondem à nossa produção de fala. Esse duo mencionado não 
precisa ser algo cômico e jocoso, mas sim a convivência de oposições 
e certo diálogo entre contrários. A alegoria de imagens da ironia se 
revela a partir de uma estrutural composição artística que se confi-
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gura no ato de composição poética, que dialoga com as ideias, com 
os pensamentos, com os sentidos e com os sentimentos, haja vista 
que a realidade da vida humana é cheia de cenas contraditórias e 
paradoxais. 

Nota-se que a ironia concebe a contradição como parte sua, 
num jogo metonimicamente metafórico, em que a contradição faz 
parte de um todo que é a ironia e esta se configura como um novo 
conhecimento que pode ser comparado metaforicamente à própria 
contradição e paradoxo. Desta maneira, destrói-se toda lógica e exa-
tidão aristotélica na construção desse novo conceito “deslogicizado”, 
bem moldado e elaborado estruturalmente.

Nas obras analisadas neste trabalho é possível verificar uma 
dialética irônica, em que há a interação profícua entre dois polos, que 
em princípio estariam em oposição, mas que na realidade se efetivam 
se complementando em uma resistente força pulsante dual. Essa du-
alidade se observa nos vários “mins” surgidos a partir do “eu”, que 
se relacionam entre si, mas que nunca se identificam completamente 
como iguais. Os eu-objetos podem se conhecer, mas o eu primitivo 
(original) é salvaguardado. 

- Parábase

Para se comentar sobre a parábase e seus profícuos movimentos 
é necessário, de antemão, citar a ironia como sendo uma parábase por 
excelência, pois se trata de uma mobilidade dual – entre paralelos - 
que revela e configura a relevância do escrever cinestesicamente, em 
movimento contínuo e rápido. 

Aristófanes, na comédia grega da antiguidade, apresentou 
pioneiramente a conceituação da parábase, que até hoje pode ser 
vista nas artes cênicas. A parábase acontece quando o coro transfere 
ao público a palavra do dramaturgo e, por conseguinte, suspende 
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o ritmo de apresentação da peça artística. Ou seja, enquanto a peça 
continua há a oportunidade de se refletir criticamente.

Os movimentos da parábase são múltiplos e plurissignificativos, 
contudo, é possível estabelecer que tal força cinestésica (relativa ao 
movimento) impulsiona o pensar do discurso literário, vertendo a 
ironia ficcional da consciência em consciência da ironia ficcional. 
Portanto, ironia e parábase são conceitos indissociáveis, haja vista que 
um não existe sem o outro e ambos se interrelacionam e convivem 
sinfonicamente entre si.

- Metaficção

Um texto metaficcional é aquele que, de certo modo, realiza um 
mosaico de representações entre a ironia e a parábase do próprio 
texto. A metaficção surge criticamente com um narrador autocons-
ciente proveniente do texto metalinguístico, que não se classifica 
como um simples narrador. Ele se apresenta como narrador e em 
todo momento evoca o leitor para este também se fazer vivo e pre-
sente no texto. Assim, interrompe alguns enunciados para analisar 
e criar enunciações. 

Em relação ao exposto anteriormente, o leitor de um texto me-
taficcional é evocado a se conscientizar – haja vista que o narrador 
já é autoconsciente – do ato de leitura. O leitor/interlocutor do texto 
tem de ser chamado para participar ativamente da construção de 
sentido e significação do próprio texto, não ignorando o fato de que 
está lendo e sendo interseção de um produto metaficcional. 

Essa interação e efetivo diálogo entre narrador e leitor é requisito 
para a narrativa irônica metaficcional, em que o narrador autocons-
ciente é seu próprio crítico e criador de uma obra que estabelece um 
movimento caracteristicamente dual, ao passo que esvazia e trans-
borda simultaneamente. 
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Análise das obras literárias em questão

- Fábula de Dafne e Apolo,  
de Francisco de Quevedo (Vide o anexo)

Em princípio, cabe ressaltar e observar que um mito é um apa-
rato simbólico cheio de alegorias, que reúne uma série de signos 
e que objetiva ilustrar características inexplicáveis pela realidade e 
pela lógica humana. Entretanto, o mito é totalmente coerente para 
sua realidade, que se constrói passo a passo pela ficcionalidade 
ideológico-literária. Comumente se veem mitos sendo reescritos em 
narrativas, mas Francisco de Quevedo inaugura a prática de narrar 
mitos de una maneira poética, tangendo o limiar entre ficção e rea-
lidade.

O principal tema da fábula encontra-se na busca intensa e irô-
nica do amante Febo pela amada Dafne, que sempre trata de fugir 
dele. Há uma busca incessante de Febo por seu objeto de desejo, 
entretanto se Febo tomasse tal objeto não iria desejá-lo tanto como 
antes – quando o objeto não lhe pertencia. Febo quer mais o amor 
que sente por Dafne do que quer ela mesma. Febo ama o amor por 
Dafne e não tanto o objeto-mágico ninfa-Dafne. 

A beleza de Dafne aumentava de acordo com sua fuga, ou seja, 
a ausência do corpo se caracterizava como a presença da alma. Esse 
fato escapa da lógica humana, mas explica muito das fábulas co-
mentadas neste trabalho, pois se problematizam as noções do “va-
zio” / ”plenitude” e do “silêncio” / ”polifonia histérica” na compo-
sição irônica da literatura e na vida dos amantes em geral. 

Na 15ª estrofe chega-se ao ápice da fábula. Depois do total re-
púdio ao amor que Febo sente por ela, Dafne se converte em uma 
árvore, assim se torna mais inalcançável a princípio, pois não é mais 
animada (sem anima = alma [em latim]). Entretanto, a dinâmica me-
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taficcional do amor descrito por Quevedo nesta fábula não impos-
sibilita Febo de continuar amando Dafne, agora amando a árvore, 
sentindo o tremor, ainda, do peito da amada ao apoiar sua mão no 
tronco da árvore e estreitando em seus braços os galhos como se 
fossem membros do corpo humano.

Dessa maneira ocorre a transformação. Febo consagra sua ado-
ração parabática. O corpo de Dafne passa a ser somente uma ideia, o 
desejo se volta a uma devoção, a ninfa se eleva à condição de ser ao 
qual se deve adorar e a coroa de louro se configura como signo da 
nova religião concebida pelo amante. Percebe-se que, por outra par-
te, a falta e a perda do ser amado intensificam o sentimento de Febo. 
Assim, o amor irônico leva a amada a uma posição mais elevada do 
que ele mesmo, mais além da realidade terrena. Por conseguinte, 
há o nascimento de uma deusa, sem voz e com corpo arbóreo, tão 
intangível como, ainda, tocável.

- Fábula de Anfion,  
de João Cabral de Melo Neto (Vide as referências)

Sabe-se, segundo os livros e o conhecimento de mundo, que 
Anfion e seu irmão univitelino, Zétus, eram filhos de Júpiter e da 
rainha de Tebas, Antíope. Ainda bebês foram deixados no Monte Ci-
téron, onde foram encontrados e criados sem saberem sua verdadeira 
naturalidade. Ao longo da vida, Zétus pastoreava e caçava e Anfion 
tocava sua flauta – presente recebido de Mercúrio. Nesse interstício, 
a mãe dos dois sofria maus tratos por parte do usurpador do reino 
de Tebas, Lícus, e sua esposa, Dirce. Através do auxílio divino, An-
tíope conseguiu informar aos filhos de sua origem e neste momento 
os gêmeos reivindicam o trono, matam Lícus e Dirce. Assim, Anfion 
torna-se o rei de Tebas e constrói uma muralha para proteger a cidade. 
Segundo o mito, ao soar da flauta, as pedras se juntavam sozinhas 
para se alocarem na muralha, a fim de que os protegesse.
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A partir dessa contextualização mitológica, busca-se analisar o 
poema fábula de Anfion, de João Cabral de Melo Neto, que se divide 
em três atos: O deserto (Anfion chega ao deserto, O deserto, Sua flauta 
seca, O sol do deserto e Anfion pensa ter encontrado a esterilidade 
que procurava); O acaso (Encontro com o acaso, O acaso ataca e faz 
soar a flauta e Tebas se faz) e Anfion em Tebas (Anfion busca em Tebas 
o deserto perdido, Lamento diante de sua obra e  Anfion e a flauta). 

O poeta objetiva alcançar a precisão através de uma construção 
pensada e atravessada pela intertextualidade. João Cabral de Melo 
Neto é o poeta-engenheiro, o que reforça a ideia de construção pre-
sente em ambas as fábulas analisadas neste trabalho. Deste modo, 
ao falar em construção e em composição literária, cabe citar Poe 
(2011): “É meu propósito deixar claro que nenhum detalhe de sua 
composição pode ser atribuído a acidente ou intuição – que o traba-
lho foi realizado passo a passo, até o final, com a precisão e a rígida 
consequência de um problema matemático”.

Ao analisar estilisticamente a Fábula de Anfion, nota-se o uso de 
anacolutos – isolamento sintático do nome Anfion através de vírgu-
las, ponto e vírgula e ponto final – e isolamentos oracionais através 
de parênteses, que indicam tanto afastamento como proximidade, 
pois se caracterizam como o espaço para outra voz, além da do 
narrador, que se encontra em contato direto com a do leitor. Esse 
anacoluto - quebra da estruturação sintática - pode ser considerado 
como um meio linguístico de trazer a ideia de quebra, ressecamento, 
rompimento e ruptura, fato que já previa o autor ao selecionar o item 
lexical “deserto” - o mais frequente da obra -, que remete aos anseios 
do eu-lírico em desertar, fugir e abandonar tudo, até mesmo algumas 
partes do seu “eu”, alguns “mins”. 

Neste espaço polifônico, a fábula faz uso de algumas referên-
cias locativas através dos dêiticos “aqui” e “ali” e, ainda, configura 
o espaço-cenário desértico como sendo também um personagem 
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da obra, quiçá o mais significativo para sua compreensão global. 
Além disso, de maneira fantástica - ao contar que a grande Tebas 
soterrada se construiu pelo simples toque de uma flauta, sendo 
gerado do pó do deserto - surpreende a todos com suas imagens 
memorialísticas dos tempos de heróis gregos e suas conquistas 
epopeicas.

Por outro lado, de acordo com Gustavo Bernardo em O livro da 
Metaficção, há uma dificuldade intensa em evitar o que precisa ser 
explicado e revelado e, ainda, construir imageticamente alegorias 
compostas de implícitos e subentendidos estruturais. Desde as bo-
nequinhas russas – matrioskas – que não se consegue delimitar o fim 
e o âmago do seu ser, já que uma bonequinha está contida dentro 
da outra (dentro de si mesma), até as narrativas em abismo, mise en 
abyme, como a grande obra de “As mil e uma noites”, narrada por 
Xerazade. Assim, cita-se:

A linguagem também é um problema metafísico de muitas 
facetas, a maioria delas irresolvível e indecidível. Falo para 
entender ou comunicar, mas quando o faço provoco suces-
sivos mal-entendidos. Toda linguagem é simultaneamente 
pletórica e insuficiente: falo sempre mais do que queria e 
menos do que devia. Uso a palavra para ter acesso à coisa, 
mas a palavra me afasta da coisa em si. (BERNARDO, 
2010, p. 11).

Por fim, busca-se efetivar a vitalidade da fábula e a força pu-
jante de Anfion, que, durante todo o poema, esteve em silêncio, 
buscando as vozes do discurso que o complementariam, formando 
conhecimento e efetivando significados. Nesta perspectiva, portanto, 
conclui-se que o narrador pode até engendrar o poema amarrando 
cenas narrativas, mas o poeta, como o cantava, detém sobre a obra 
um poder mais sublime e um domínio mais amplo, configurando o 
próprio fazer poético como ato discursivo.
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Considerações finais

Objetiva-se concluir este artigo - mesmo tendo a total convicção 
de que esse objetivo seja impraticável, já que quando se trabalha 
e se analisa literatura não há fins e nem términos, e muito menos 
começos e inícios; somente há meios e intermédios – constatando 
que os poetas não automatizam a linguagem, mas permitem que 
as palavras sejam e tornem-se materiais técnicos à comunicação, 
passando a compor imagens e significantes. Deste modo, defi-
nitivamente, invade-se o nível sígnico-imagético e se estabelece 
que ambos os autores das fábulas primavam por uma construção 
pensada, articulada e técnica e não por um mero talento/dom de 
se escrever poesia. 

Desde os títulos das obras surge o conceito irônico do duplo. Há 
a ideia de que as obras tratam de textos em prosa, a partir do item 
lexical “fábula” – gênero literário que comumente não se escreve em 
um formato de poesia. Contudo, logo se pode perceber que os textos 
podem ser considerados engenhosas composições poéticas adornadas 
pelos movimentos parabáticos de uma ironia metaficcional.

As duas obras analisadas - Fábula de Dafne e Apolo e Fábula de 
Anfion - recriam a realidade da situação recriando a própria lingua-
gem (CANDIDO, 1969). Tudo começa a partir do próprio homem 
que é constituído de vários “mins”. Essa múltipla constituição se 
revela naquilo que é criado, pois é da natureza humana ser híbrido, 
heterogêneo e mutável. 

Depois de uma leitura atenta das duas fábulas que são narradas 
poeticamente por meio do fantástico e do maravilhoso, a moral que 
subjaz aos leitores refere-se à presença de um movimento metapoéti-
co, que não é uma narrativa tradicional e nem uma leitura simplória 
do mito, mas sim uma reelaboração do texto literário metaficcional. 
Assim, as duas obras literárias aqui analisadas têm a total capacidade 
de instaurar uma nova ordem do real.
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Anexo
- Fábula de Dafne y Apolo (de Francisco de Quevedo)

Delante del Sol venía  
Corriendo Dafne, doncella  
De extremada gallardía,  
Y en ir delante tan bella,  
Nueva Aurora parecía. 

Cansado más de cansalla  
Que de cansarse a sí Febo,  
A la amorosa batalla  
Quiso dar principio nuevo,  
Para mejor alcanzalla. 

Mas viéndola tan cruel,  
Dio mil gritos doloridos,  
Contento el amante fiel  
De que alcancen sus oídos  
Las voces, ya que no él. 

Mas envidioso de ver  
Que han de gozar gloria nueva  
Las palabras en su ser,  
Con el viento que las lleva  
Quiso parejas correr. 

Pero su padre, celoso,  
En su curso cristalino  
Tras ella corrió furioso,  

Y en medio de su camino  
Los atajó sonoroso. 

El Sol corre por seguilla,  
Por huir corre la estrella;  
Corre el llanto por no vella,  
Corre el aire por oílla,  
Y el río por socorrella. 

Atrás los deja arrogante,  
Y a su enamorado más,  
Que ya, por llevar triunfante  
Su honestidad adelante,  
A todos los deja atrás. 

Mas viendo su movimiento,  
Dio las razones que canto,  
Con dolor y sin aliento,  
Primero al correr del llanto  
Y luego al volar del viento: 

«Di, ¿por qué mi dolor creces  
Huyendo tanto de mí  
En la muerte que me ofreces?  
Si el Sol y luz aborreces,  
Huye tú misma de ti. 
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»No corras más, Dafne fiera,  
Que en verte huir furiosa  
De mí, que alumbro la Esfera,  
Si no fueras tan hermosa,  
Por la noche te tuviera. 

»Ojos que en esa beldad  
Alumbráis con luces bellas  
Su rostro y su crueldad,  
Pues que Sois los dos estrellas,  
Al Sol que os mira, mirad. 

»¡En mi triste padecer  
Y en mi encendido querer,  
Dafne bella, no sé cómo  
Con tantas flechas de plomo  
Puedes tan veloz correr! 

»Ya todo mi bien perdí;  
Ya se acabaron mis bienes;  
Pues hoy corriendo tras ti,  
Aun mi corazón, que tienes,  
Alas te da contra mí.» 

A su oreja esta razón,  
Y a sus vestidos su mano,  
Y de Dafne la oración,  
A Júpiter soberano  
Llegaron a una sazón. 

Sus plantas en sola una  
De lauro se convirtieron;  
Los dos brazos le crecieron,  
Quejándose a la Fortuna  
Con el ruido que hicieron. 

Escondióse en la corteza  
La nieve del pecho helado,  

Y la flor de su belleza  
Dejó en la flor un traslado  
Que al lauro presta riqueza. 

De la rubia cabellera  
Que floreció tantos mayos,  
Antes que se convirtiera,  
Hebras tomó el Sol por rayos,  
Con que hoy alumbra la esfera. 

Con mil abrazos ardientes,  
Ciñó el tronco el Sol, y luego,  
Con las memorias presentes,  
Los rayos de luz y fuego  
Desató en amargas fuentes. 

Con un honesto temblor,  
Por rehusar sus abrazos,  
Se quejó de su rigor,  
Y aun quiso inclinar los brazos,  
Por estorbarlos mejor. 

El aire desenvolvía  
Sus hojas, y no hallando  
Las hebras que ver solía,  
Tristemente murmurando  
Entre las ramas corría. 

El río, que esto miró,  
Movido a piedad y llanto,  
Con sus lágrimas creció,  
Y a besar el pie llegó  
Del árbol divino y santo. 

Y viendo caso tan tierno,  
Digno de renombre eterno,  
La reservó en aquel llano,  
De sus rayos el Verano,  
Y de su hielo el Invierno.
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Museu Arqueológico e Histórico 
de Coxim-MS: A Ludicidade e a 
Prática Docente no Processo 
de Conhecimento e Valorização 
da História Local
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Resumo: A proposta deste trabalho é analisar a influência da ludicidade na prática 
docente para o ensino da história local, tendo o Museu Arqueológico e Histórico de 
Coxim – MAHC como locus de estudo. Sabendo que a história local é um dos pilares 
para que o sujeito se sinta parte integrante do processo de transformação histórico/
social, a prática docente voltada para esse fim não pode ser entendida como menos 
importante no processo de formação de uma sociedade crítica e participativa. Para 
tanto, a aproximação dos alunos do ensino fundamental com uma ferramenta tão 
importante quanto o MAHC não deve ser negligenciada. O que não significa que 
somente levar os alunos a uma visitação no museu cumpre seu papel de aproximação 
da história local por si só. É preciso que haja mediação para que a atividade alcan-
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ce seu objetivo de aproximação do estudante junto ao meio histórico no qual está 
inserido. Assim, a prática docente pode e deve vir acrescida de iniciativas lúdicas 
em suas múltiplas linguagens como a dança, a músicas, as brincadeiras e os jogos, 
entre outros aspectos que favoreçam a aprendizagem da história local.

Palavras-chave: História local. Prática Docente. Ludicidade. Museu. 

Abstract: The purpose of this paper is to analyze the influence of playfulness in 
teaching practice for the teaching of local history, and the Archaeological Museum 
and cushion History - MAHC as study locus. Knowing the local history is one of the 
pillars for the individual feel part of history / social transformation process, focused 
teaching practice for this purpose can not be understood as less important in the 
formation of a socially critical and participatory society . Therefore, the approach of 
elementary school students with such an important tool as the MAHC should not 
be neglected. This does not mean that only take students to a visit in the museum 
fulfills its approach paper of local history alone. There needs to be mediation to the 
activity reach its goal of approaching the student next to the historic environment 
in which it is inserted. Thus, the teaching practice can and should come together 
with playful initiatives in its multiple languages   such as dance, music, games, games 
and other aspects that favor the learning of local history. 

Keywords: Local history. Teaching Practice. Playfulness. Museum.

Introdução

O que se propõe através deste artigo é expor a contribuição da 
corrente metodológica histórico-cultural para o processo de alfabe-
tização e aprendizagem, tendo como embasamento os ensinos de 
Lev Vigotsky sobre a importância de despertar o interesse da criança 
antes de se iniciar qualquer atividade. O objeto de despertamento 
aqui trabalhado é o Museu Arqueológico e Histórico de Coxim, na 
Cidade de Coxim, Mato Grosso do Sul, cerca de 250 Km ao norte da 
capital Campo Grande.

O interesse pelo tema nasceu e foi sendo amadurecido com a 
prática em sala de aula como professor, atividades estas que exigiam 
a necessidade de se entender melhor como se dava o processo de 
aprendizagem da história local na medida em que a rotina em sala 
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acontecia, observando que quando tratamos o assunto de maneira 
mais flexível com visitas em centros históricos, museus, praças e 
eventos relacionados, a aprendizagem nas aulas de história era faci-
litada. Outro ponto relevante é a experiência de trabalhar no referido 
museu nos últimos anos, verificando o funcionamento cotidiano e 
me envolvendo com as atividades propostas.

O conhecimento da história local possibilita o desenvolvimento 
do indivíduo, inserindo-o em um processo no qual este não é um 
mero agente passivo, mas alguém capaz de interagir e interferir no 
meio no qual está inserido. Mas é necessário que este tenha conheci-
mento dessa realidade para que realmente possa se envolver. Sendo 
assim, toda a população que possa entrar em contato com os museus 
e os conhecimentos ali disponíveis sobre a temática local sempre são 
enriquecidos. A prática docente no ensino específico da história local 
tem se mostrado um agente indispensável para a noção de envolvi-
mento do individuo com o meio no qual está inserido. Diante disso 
o lúdico pode ser um agente influenciador na prática docente para o 
despertar dessa realidade.Apresentações culturais fazem parte das 
atividades realizadas no museu, mais propriamente ocorrendo no 
mês de maio quando a realização da Semana Nacional de Museus. 
Tais atividades lúdicas podem ser intensificadas para que a prática 
docente relacionada à história local tenha maior êxito.

A Ludicidade e a Prática Docente no processo de  
conhecimento e valorização da História Local a partir do Museu

De acordo com a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que 
instituiu o Estatuto de Museus:

Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as ins-
tituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, 
comunicam, interpretam e expõem, para fins de preserva-
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ção, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, 
conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, 
técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao 
público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. 
(IBRAM, 2009)

Neste contexto, o Museu Arqueológico e Histórico de Coxim – 
MAHC cumpre um papel de destaque na preservação da história na 
cidade de Coxim – MS, que contempla em seu acervo raridades que 
o torna diferente de qualquer outro museu no mundo.

Localizado na sombra do Pé-de-cedro, famosa árvore que inspi-
rou o poeta Zacarias Mourão e que levaria Coxim-MS a ficar conheci-
da em vários lugares do Brasil e até no exterior, o MAHC geralmente 
é ofuscado pelo brilho e pela fama que a árvore ainda desperta no 
imaginário dos que passam a pé pela calçada ou nos veículos que 
transitam a Rua João Pessoa. É possível observar as pessoas olhando 
para a famosa árvore, fotografando, lendo as placas do monumento 
em forma de violão junto ao busto do poeta, mas desprezando as 
riquezas históricas presentes dentro da casa que configura o prédio 
do museu, fato que realmente nos dá um novo sentido ao dizer que 
este se encontra “à sombra do Pé-de-cedro”.

No entanto, tal anonimato perante seu ilustre vizinho de quinze 
metros de altura não faz com que sua importância seja menospreza-
da. Existe um encantamento que pode ser despertado nas pessoas 
quando estas entram em museus, podendo variar de indivíduo para 
indivíduo, mas é inegável que todos são acrescentados em algo: “a 
saudade de um tempo que não volta mais”, a curiosidade sobre o 
modo de vida de “antigamente”, a compreensão das facilidades 
tecnológicas da atualidade, a organização social do tema abordado 
na exposição, enfim, tudo que seja objeto de trabalho dos museus. O 
interesse do homem naquilo que se tornariam os museus modernos 
se inicia na Grécia Antiga onde os imperadores chefes de Estado re-
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colhiam objetos de arte e cultura dos povos conquistados em batalhas 
como despojos, sendo alocados em templos destinados ao estudo das 
artes e do conhecimento chamados Templo das Musas, de onde mais 
tarde surge a palavra museu. (IBRAM, 2009)

Ao longo da história o interesse por relíquias que tivessem algum 
significado sempre esteve presente na mentalidade do homem. Um 
dos pontos de destaque para o ocidente está relacionado aos objetos 
com ligação direta ao cristianismo. Raridades como espinhos da 
cruz de Cristo, lascas da madeira da cruz, objetos com gotas de seu 
sangue, os pregos da crucifixão fizeram parte do imaginário do ho-
mem medieval. Ao olharmos para este tempo histórico tão distante 
frequentemente corremos o risco de não entendermos como esse 
interesse pôde ser possível ou se realmente era verdadeiro. Para 
exemplificar e reforçar essa afirmaçãofaço menção à popularidade 
de bilheteria dos filmes da série “Indiana Jones”, personagem de 
Hollywood criado por George Lucas, dirigido por Stiven Spielberg 
e vivido por Harrison Ford, onde o professor Jones procura o cáli-
ce com o sangue de Cristo colhido na cruz, conhecido como Santo 
Graal em um dos filmes da série, e a Arca da Aliança em outro filme 
da saga, sendo este um objeto da relíquia judaica que represente a 
presença de Jeová entre o povo hebreu. Acrescento ainda a relíquia 
mais famosa de todas: o “Santo Sudário”, manto que teria sido usado 
para a preparação do corpo de Cristo para a sepultura, hoje sob a 
guarda da Igreja Católica.

Contudo,  de acordo com a historiadora Letícia Julião, coorde-
nadora do Museu Histórico Abílio Barreto (1995-1996 e 1999-2000), 
os museus como conhecemos hoje tiveram seu início a partir do sé-
culo XVII com coleções particulares na Itália, berço do renascimento 
cultural para toda a Europa. Observa-se uma participação bastante 
acentuada da Universidade de Oxford nesse mesmo período, além 
do Museu Britânico criado em 1759 por obra do parlamento inglês, na 
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aquisição da coleção de Hans Sloane (1660 - 1753). Mas foi na França 
em 1793 que o primeiro museu público foi criado com a finalidade 
recreativa e cultural: o Museu do Louvre, com coleções acessíveis a 
todos. No século XIX surgem muitos dos museus mais importantes 
em todo o mundo, como o Museu Mauritshuis, nas Holanda, o Museu 
do Prado, nas Espanha, e o Museu Metropolitano de Arte, em Nova 
York. O museu mais antigo do Brasil data também deste momento 
histórico, sendo o Museu do Instituto Arqueológico, Histórico e 
Geográfico Pernambucano, em Pernambuco. Contudo, é no século 
XX que surgem os museus mais importantes no que diz respeito à 
qualidade do acervo, como é o caso do Museu de Arte de São Paulo 
– Masp, fundado em 1947.

Em 1946 foi criado o Conselho Internacional de Museus – ICOM, 
uma organização internacional não governamental que representa os 
museus e seus profissionais em todo o mundo, e que mantém rela-
ções com a UNESCO, mantendo um estatuto consultivo no Conselho 
Econômico e Social. Trata-se de um fórum diplomático que reúne 
representantes de 137 países e territórios, além de elencar um padrão 
de excelência para os museus, reunindo mais de 30 mil profissionais 
de museus em todo o mundo, sendo também um centro de inter-
cambio e atuando no combate ao tráfico ilícito de material cultural. 

No Brasil foi criado em 1937 o Iphan - Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional pela Lei 378 no governo Getúlio 
Vargas. Em 2009, com a criação do IBRAM – Instituto Brasileiro de 
Museus pela lei 11.906 no Governo Lula, o Iphan passa a integrar a 
nova pasta vinculada ao Ministério da Cultura – MinC nos direitos, 
deveres e obrigações relacionadas aos museus federais. O IBRAM é 
hoje o órgão responsável pela Política Nacional de Museus (PNM). 
Entre seus preceitos está o de:

[...] promover a valorização, a preservação e a fruição do 
patrimônio cultural brasileiro, considerado como um dos 
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dispositivos de inclusão social e cidadania, por meio do 
desenvolvimento e da revitalização das instituições mu-
seológicas existentes e pelo fomento à criação de novos 
processos de produção e institucionalização de memórias 
constitutivas da diversidade social, étnica e cultural do país. 
(IBRAM, 2009).

Ainda nesta perspectiva o presidente do Instituto Brasileiro de 
Museus, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos afirma:

No universo da cultura, o museu assume funções das mais 
diversas e envolventes. Uma vontade de memória seduz 
as pessoas e as conduz à procura de registros antigos e 
novos, levando-as ao campo dos museus, no qual as portas 
se abrem sempre mais. A museologia é hoje compartilhada 
como uma prática a serviço da vida. O museu é o lugar 
em que sensações, ideias e imagens de pronto irradiadas 
por objetos e referenciais ali reunidos iluminam valores 
essenciais para o ser humano. Espaço fascinante onde se 
descobre e se aprende, nele se amplia o conhecimento e se 
aprofunda a consciência da identidade, da solidariedade e 
da partilha. Por meio dos museus, a vida social recupera 
a dimensão humana que se esvai na pressa da hora. As ci-
dades encontram o espelho que lhes revele a face apagada 
no turbilhão do cotidiano. E cada pessoa acolhida por um 
museu acaba por saber mais de si mesma.(IBRAM, 2009).

Neste contexto o Museu Arqueológico e Histórico de Coxim 
aparece com uma perspectiva inovadora: nenhum outro museu 
no mundo é igual a este. Sua formação é composta basicamente de 
peças doadas pela comunidade local, contando a história de cida-
dãos simples que contribuíram com o desenvolvimento da região 
ao longo dos anos. Peças da comunidade rural, dos garimpos, do 
exército, pessoas conhecidas e anônimas, além de um breve acervo 
arqueológico ajudam a contar a história de Coxim de modo ímpar. 
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Sua preciosidade não se dá pelo valor econômico das peças, mas pelo 
apelo cultural local que proporciona. 

Mas a riqueza do acervo se torna completamente inútil se não 
for bem explorada. As peças por si mesmas não falam com todos. 
É preciso um mediador com conhecimento de causa para que seja 
despertado o interesse ao visitante que ali frequenta. Principalmente 
quando se trata de alunos das primeiras séries do ensino fundamental. 
Crianças com menos de 10 anos tem muita dificuldade em se situar 
no tempo, e expressões como “antigamente” podem ser facilmente 
usada para demonstrar um período relativamente recente para um 
adulto de 30 ou 40 anos, como por exemplo, quando uma criança se 
depara com um ferro de passar roupas aquecido a brasas. É pratica-
mente impensável para uma criança falar em um tempo onde não 
havia energia elétrica disponível nas casas, e o “ferro a brasas” já 
pôde ser confundido com um penico, um barco e até a uma bolsa.

A noção de tempo na educação infantil é diferente dos adul-
tos, quando a criança entende que o tempo é contínuo, sua 
noção se segundos, minutos e dias são limitados. É natural 
encontrarmos crianças reconstruindo os acontecimentos, 
nessa fase elas vivem o faz de conta. A criança pequena 
entende que hoje ainda não é o dia do seu aniversário, mas 
quando a mãe fala que será daqui a três meses, logo ela 
pensa que dormindo dois ou três dias, já chegará o dia da 
sua festinha. (CINTRA; PROENÇA, 2009, p. 137).

O espaço do museu desta forma pode proporcionar crescimen-
to considerável para que crianças desenvolvam suas habilidades 
temporais.

Uma concepção educacional que se propõe a favorecer o 
desenvolvimento da criança autônoma, criativa, segura de si 
e capaz de ter um nível de interação com crianças e adultos, 
necessita de um ambiente que lhe proporcione as condições 
para que isso aconteça. Um ambiente que favoreça auto-
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nomia é aquele permite desafios de acordo com as etapas 
de desenvolvimento das crianças. (CINTRA, 2009, p. 59).

Portanto, parafraseando Vigotski (2003), faz-se necessário que 
o professor abra as janelas da janela da escola, de forma que a vida 
entre na escola. Não dá para pensarmos numa Educação em pleno 
século XXI que não relacione os conhecimentos científicos com o 
cotidiano dos estudantes. Para, isso, é necessário que o mediador 
valorize a história local, apresentando o valor culturalque locus onde 
os alunos vivem tem. Mas isso precisa ser feito de forma que convide 
as crianças a aprender a história: numa atitude lúdica, pois o lúdico é 
a linguagem da criança e deve fazer parte de uma prática docente em 
que se compromete em apresentar aulas que não são simplesmente 
mera reprodução de tarefas com exercícios estéreis, mas que tem 
valor para a formação do sujeito na sociedade em que vive.

O que o pensamento vigotskiano traz é que, apesar da criança 
necessitar de idade mínima para determinada atividade, está só 
aprenderá algo se o meio no qual se encontra oferecer contado direto 
com a mesma, pois “acreditamos que essas operações com signos 
são o produto das condições especificas do desenvolvimento social.” 
(VIGOSTKY, 2008, P. 32).  Sem que haja a interação com o meio, 
o indivíduo biológico não poderá assimilar o mundo que a cerca, 
sendo que o convívio social é o responsável pela mediação entre o 
conhecimento e o ser. Vigostsky desenvolve detalhadamente este 
conceito que se baseia na definição de instrumento, signo e mediação. 
O primeiro se constitui de tudo o que a humanidade já produziu e 
que faz parte de alguma maneira daquilo que constitui a humani-
dade como a conhecemos, seja material (estacas, pás, escavadeiras 
hidráulicas, etc.) ou imaterial (cultura, pensamento político, padrões 
comportamentais, etc.). 

Estes instrumentos tem um significado comum a humanidade e 
são utilizados cotidianamente por todos os seres humanos. Contudo, 
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seria impossível que um indivíduo aprenda para que serve uma pá 
sem que nunca tenha visto o seu uso ou entendido qual a sua função 
sem que alguém do meio, pode ser um trabalhador, uma imagem 
ou qualquer outra forma de compreensão do uso do instrumento, 
seja lhe apresentado. O significado das coisas não depende do ser 
biológico, mas do social. O Museu então. Não seria apenas um lugar 
de guardar quinquilharias, mas a exata expressão de instrumentos 
com seu devido significado capaz de trazer o homem ao presente, 
mas que agora são capazes de levar o aluno ao passado.

Considerações finais

Assim, o professor precisa ensinar aquilo que as crianças não 
sabem, ou sabem de forma assistemática. 

[...] Para a pedagogia de Rousseau, o professor é o guar-
dião e o protetor da criança contra a corrupção e as más 
influências. Para Tolsoi, [o educador] deve ser necessaria-
mente uma pessoa virtuosa que, com seu exemplo pessoal, 
contagie a criança. Para a pedagogia ascética, o educador é 
aquele que sabe cumprir o preceito “Quebre a vontade de 
sua criança para que não se arruíne. [...]. para Guyau, um 
professor é um hipnotizador. [...] Para Pestalozzi e Froebel, 
o educador é o jardineiro das crianças [...]”. (VIGOTSKI, 
2003, p. 296).

A criança precisa interagir nas atividades, é necessário que haja 
a associação entre o conhecimento científico e a realidade que vivem 
para que a Educação faça sentido.  Ou seja, o professor media o co-
nhecimento científico que pode ser relacionado a experiência que o 
estudante tem, ou até mesmo a reforçar a identidade da região com 
a apropriação do conhecimento da história local.

Antes se desejava que conhecesse sua matéria e o programa 
e que soubesse dar alguns gritos na sala de aula ante um 
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caso difícil. Hoje a pedagogia se transformou em uma arte 
verdadeira e complexa, com uma base científica. Portanto, 
exige-se do professor um elevado conhecimento da matéria 
e da técnica de seu trabalho.  (VIGOTSKI, 2003, p. 300) 

Dessa forma, quando discorremos acerca da mediação, torna- 
se necessário que o educador observe o interesse dos estudantes e 
o conhecimento empírico que eles têm, para que possa aprimorar 
o conhecimento destes, numa prática engendrada na criatividade 
e num conhecimento que tenha relação à vida. Torna-se necessário 
que o educador seja um organizador do meio social, e este meio 
precisa despertar o interesse dos alunos, isso é possível por meio da 
ludicidade. Para Proença (2011, p. 51):

Conforme Vigotski (2003), o jogo pode ser considerado 
o recurso do instinto mais importante para a Educação. 
O jogo é conhecido popularmente como um instrumento 
apenas para a criança passar o tempo. Porém, segundo 
Vigotski (2003), a partir da observação pode-se constatar 
que o jogo está presente historicamente na cultura dos 
diversos povos, representando uma peculiaridade que é 
natural do homem. Além disso, os animais também brin-
cam. Dessa forma, o jogo pode ter um sentido biológico 
inerente ao ser humano.

Em todos os casos em que as visitas ao museu acontecem sempre 
é observado o amadurecimento do indivíduo na retenção do conhe-
cimento proposto, seja dos adultos visitantes, jovens com os pais 
ou grupos de amigos. Mas sem dúvida o aprendizado acontece de 
forma aprofundada quando as escolas entendem que o museu é parte 
importante no processo de educação, sobretudo no caso do Museu 
Arqueológico e Histórico de Coxim quando tratamos do ensino da 
história local. Primeiro que o interesse coletivo e a expectativa anterior 
a visita aguça os sentidos para que a viagem seja agradável, depois 
pelo fato de que a visitação pode ser comentada durante os dias se-
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guintes com a turma e amigos de fora da turma, além de familiares, 
processo que ajuda em muito na retenção do conhecimento adquirido.

É necessário que os professores em especial, quando falamos 
de turmas escolares, estejam cientes da responsabilidade do ensino 
da história local, sobretudo os professores de história, obviamente 
não sendo este o único agente responsável por fomentar o estudo do 
local, mas talvez o que deva ter o maior conhecimento da importância 
do assunto.Abordando a História local, os alunos passam a compre-
ender que a realidade histórica de sua localidade não está isolada 
no mundo, mas é parte do processo histórico deste. Aprendem a 
valorizar as múltiplas identidades culturais e sociais as quais estão 
expostos, respeitando-as.

O não ensino da história local acaba por induzir os alunos das 
camadas mais populares a pensar que não possuem história digna 
de valor, que apenas os nomes de vulto merecem ser registrados 
na história e eles não.Levar o aluno a discutir o conteúdo proposto 
é um meio eficaz de tornar o ensino mais prazeroso para o aluno, 
garantindo também o aproveitamento das aulas. 

Logo, o profissional de História deve relacionar acontecimen-
tos do passado com o do cotidiano do aluno para que ele consiga 
desenvolver um senso crítico. Ao relacionar esses conteúdos à vida 
do aluno está propiciando o desenvolvimento do mesmo. Estudar 
questões locais é fundamental para que os alunos compreendam 
melhor as relações existentes entre sua região e o restante do pla-
neta, pois esta compreensão os ajuda a analisar historicamente os 
acontecimentos, lhes proporciona uma visão crítica sobre os fatos 
de suas vidas, contribuindo para uma mudança de atitude com 
relação à própria vida.

O ensino da história local trata das especificidades das 
localidades, tem uma grande importância, pois ele pode 
de diferentes formas apresentar aos alunos uma história 
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que parta de um acontecimento ou de um cotidiano que 
eles conhecem empiricamente e, assim, estudar e relacionar 
os acontecimentos locais com os acontecimentos globais. 
(PAIM e PICOLLI, 2007, p. 23).

Aproximar escola e comunidade na construção do conhecimento 
da história não apenas é uma excelente fonte de informação, mas 
também da construção do orgulho de uma comunidade. 
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“O Sertão é sem Lugar”: 
Figurações do Gótico Colonial 
na Literatura Sertanista Brasileira

Hélder Brinate Castro*

Resumo: O sertão constitui-se mais como uma “ideologia geográfica” do que como 
um espaço geograficamente limitado. Sua concepção é fugidia, dependente do 
contexto histórico e formulada a partir de uma perspectiva exógena: a do homem 
citadino. Nos fins do século XIX, a elite intelectual do Brasil, guiada pelos pen-
samentos positivistas de “ordem e progresso”, voltou-se para o interior do país, 
vendo-o como uma ameaça ao desenvolvimento, pois se distanciava dos processos 
de modernização ocorridos no litoral. Reproduzindo essas ideias, muitos escritores 
da Literatura Brasileira tematizaram o sertão sob lentes urbanas, transformando-
-o em um espaço primitivo, supersticioso, habitado por uma população mestiça 
e selvagem. Não raras são as narrativas que descrevem o sertão como um locus 
horribilis, palco de atrocidades humanas e sobrenaturais, aproximando a literatura 
regionalista à estética gótica. Tais narrativas, que caracterizam o sertão como uma 
ameaça à ordem da cidade e ao homem urbano, possuem aspectos do denominado 
“Gótico Colonial”, um desenvolvimento da literatura gótica que explora os medos 
e as ansiedades causados pelas culturas das colônias nas metrópoles. Neste artigo, 
os contos “Praga” (1890) e “Os velhos” (1895), ambos de Coelho Neto, serão anali-
sados como demonstração das figurações do Gótico Colonial em terras sertanejas 
na literatura brasileira.   

Palavras-chave: Literatura gótica. Gótico Colonial. Literatura Brasileira. Sertão.

Abstract: The sertão is represented more as a “geographic ideology” than a space 
geographically delimited. Its conception is elusive, dependent on the historical 
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context and formulated from an exogenous perspective – the urban men per-
ception. Influenced by the positivist ideas of “order and progress”, the Brazilian 
intellectual elite in the late nineteenth century understood the countryside was 
a threat to the urban development. Some Brazilian writers, reproducing these 
ideals, broached the sertão through urban lens, depicting it as a primitive, super-
stitious place, where lives a wild and racial mixed population. Thereby, a great 
amount of narratives describes the sertão as a locus horribilis, where human and 
supernatural atrocities take place, bringing the Brazilian regionalist literature 
very close to the Gothic aesthetic. As the wilderness is pictured as a threat to the 
city order, the Brazilian Literature resembles the Colonial Gothic, which describes 
the colonial cultures as a menace to the European countries. Therefore, this paper 
aims to analyze the short stories “Praga” (1890) and “Os velhos” (1895), both by 
Coelho Neto, intending to exemplify how the Colonial Gothic takes place in the 
Brazilian sertão, and to understand in what way such literary trend manifests 
itself in Brazilian Literature. 

Keywords: Gothic Literature. Colonial Gothic. Brazilian Literature. Sertão.

Sertão: uma ideologia geográfica

Guimarães Rosa ao dizer que “[o] sertão aceita todos os nomes: 
aqui é Gerais, lá é o Chapadão, lá acolá é a caatinga” ou que “o sertão 
está em toda a parte” (ROSA, 1994, p. 4), diverge daquilo que seria 
o ponto de vista clássico da geografia: o sertão brasileiro não é um 
lugar que se possa descrever objetivamente. Não são apenas as carac-
terísticas do meio natural – o clima, o relevo, a vegetação etc. – que 
o delimitam, tampouco a ação da mão humana exclusivamente. Ine-
xiste, pois, um espaço geograficamente delimitado, cujas atribuições 
naturais permitam sua classificação como um local consistentemente 
sertanejo: “[o] sertão é sem lugar” (ROSA, 1994, p. 500).

Deve-se considerar, contudo, que há a prevalência de certos 
elementos naturais associados a sua identificação, como a predomi-
nância do ritmo rural coordenado pela dinâmica da natureza, ao qual 
o homem subordina-se. A intervenção humana sobre a superfície 
da terra pouco se relacionaria, assim, com a categorização “sertão”: 
as atividades produtivas ali praticadas e as suas consequências não 
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seriam fatores que qualificariam, peremptoriamente, o ambiente 
sertanejo. Nas palavras de Moraes:

O sertão não se constitui, portanto, como uma materialidade 
criada pelos grupos sociais em suas relações com os lugares 
terrestres. Ao contrário, a invisibilidade da presença huma-
na é muitas vezes levantada como um traço característico 
desses espaços, não raro definidos como “vazios demo-
gráficos” ou “terras desocupadas”. (MORAES, 2003, p. 2)

A descrição dos processos do meio ambiente e a das ativi-
dades materiais do ser humano são incapazes de caracterizarem, 
geograficamente, as localidades sertanejas, pois estas ultrapassam a 
“materialidade terrestre individualizável, passível de ser localizada, 
delimitada e cartografada” (MORAES, 2003, p. 2). 

O que seria, então, o sertão, espaço este que foi palco de narra-
tivas de diversos escritores brasileiros, como Bernardo Guimarães, 
Coelho Neto, Rodolfo Teófilo, Guimarães Rosa e Euclides da Cunha? 
Menos do que uma materialidade da superfície terrestre, o sertão é 
“uma realidade simbólica”, “uma ideologia geográfica” (MORAES, 
2003, p. 2), arquitetada por discursos valorativos daqueles que são 
exógenos ao próprio sertão. A ambiguidade desse local explica-se 
por sua inexistência empírica, uma vez que se trata de uma ideia 
construída historicamente. 

A história do vocábulo “sertão” em terras brasileiras trai sua 
origem de palavra empregada por quem é externo à localidade. No 
século XVI, os portugueses designaram como sertão as terras mais 
distantes e ermas do litoral, tal qual faziam no continente africano. 
Na carta de Pero Vaz de Caminha, a exemplo, podemos observar 
que esse vocábulo fora utilizado para denominar o distante, o lugar 
desconhecido: “Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, 
porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvo-
redos, que nos parecia muito longa – terra que nos parecia muito 
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extensa.” (CAMINHA, s.d., p. 13). Nesses primeiros usos, foram se 
estabelecendo não apenas a oposição entre o sertão e o litoral, mas 
também sua significação relacionada ao colonialismo. 

Os sentidos e as imagens associadas ao sertão foram sendo cons-
truídos a partir de valores culturais que o depreciam, caracterizando-o 
como uma localidade negativa, de privações, de ausências, e que, 
por isso, deveria ser colonizada, civilizada. Esse conjunto de juízos 
e valores parte, obviamente, de um “não-sertão”, de um “litoral”, 
possuidor dos aspectos positivos que faltam ao sertão. Trata-se, nesse 
sentido, de um espaço imaginado pelo olhar estrangeiro, colonizador, 
de interesses exógenos, que ao lhe atribuírem aparência atrasada e 
selvagem legitimam a necessidade de sua superação e transformação.

Inseridos em um local valorado como rústico e subdesenvolvido, 
os sertanejos são igualmente vistos como diferentes, exóticos, como 
os “outros”. Sua cultura e etnia divergem daquelas pertencentes 
aos habitantes do exterior do sertão, que os consideram seres pro-
venientes de uma época anterior e decadente ou descendentes de 
um povo inferior, degenerado pela mestiçagem, pelo isolamento e 
pelo abandono. N’Os sertões (1902), por exemplo, Euclides da Cunha, 
ainda que defenda o sertanejo, enxerga-o por lentes exógenas, por 
parâmetros seus, de homem da cidade, da ciência, ex-militar e jor-
nalista, tornando-o seres abjetos e selvagens: 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, 
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem 
firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a 
translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 
normalmente abatida, num manifestar de displicência que 
lhe dá um caráter de humildade deprimente. (CUNHA, 
2011, p. 118)

E continua, associando o típico vaqueiro do sertão ao cavaleiro 
medieval:
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O seu aspecto recorda, vagamente, à primeira vista, o de 
guerreiro antigo exausto da refrega. As vestes são uma 
armadura. Envolto no gibão de couro curtido, de bode ou 
de vaqueta; apertado no colete também de couro; calçando 
as perneiras, de couro curtido ainda, muito justas, cosidas 
às pernas e subindo até as virilhas, articuladas em joelhei-
ras de sola; e resguardados os pés e as mãos pelas luvas e 
guarda-pés de pele de veado – é como a forma grosseira 
de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo. 
(CUNHA, 2011, p. 122)

A partir dessa ótica do colonizador construiu-se e constrói-se o 
imaginário do sertão, oposto ao mundo organizado da metrópole. 
Essa perspectiva exógena deu forma a esse imaginário em nossa 
literatura do século XIX, sobretudo a fin-de-siècle: via-se uma terra 
incivilizada, distante, perigosa, habitada por selvagens supersticio-
sos, frutos de uma nefasta miscigenação. As narrativas sertanistas, 
centrando-se nas “barbáries” da região, descrevem tanto os horrores 
humanos quanto os sobrenaturais, modelando o sertão como uma 
mácula em nosso território a ser curada – ou aniquilada – para que 
a nova sociedade brasileira pudesse, no século XX, desenvolver-se 
como as europeias. Pretendemos demonstrar que a retórica da des-
crição empregada aproxima-se das poéticas góticas, mais especifica-
mente dos procedimentos discursivos do Gótico Colonial.

O discurso do Gótico Colonial nos “fundões do Brasil”

Nick Groom (2012, p. xiv), na introdução de seu Gothic: a very 
short introduction, alerta-nos para o fato de que “gótico” tornou-se, 
nas últimas décadas, uma expressão “guarda-chuva”, abrangendo 
um vasto conjunto de manifestações de transgressão, alteridade e 
marginalidade. Essa notável capacidade de adaptação acaba por 
diluir seu sentido e esvaziar sua força conceitual. O teórico Fred 
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Botting (1996, p. 155, tradução nossa) atenta também para esse fato, 
afirmando que, no século XX, o “gótico está em todos os lugares e 
em nenhum lugar”, aludindo a essa diluição semântica do termo em 
diversas áreas culturais.

Entre os muitos sentidos relacionados ao termo “gótico”, seu uso 
nos Estudos Literários é prioritariamente associado ao estilo literário 
de romances e narrativas escritos entre 1764 e 1820, sobretudo na In-
glaterra, notabilizado pelo uso de elementos sobrenaturais e violentos 
para gerar horror e/ou terror como efeitos de recepção. Como, então, 
o Gótico pode relacionar-se com o colonialismo? E, ainda mais, qual 
seria sua vinculação à literatura brasileira, mais especificamente à 
sertanista? A princípio, deparamo-nos com uma contradição se en-
tendermos o Gótico por meio de um viés histórico, que o classifica 
como um fenômeno cultural circunscrito aos fins do século XVIII e aos 
inícios do XIX. No entanto, ao compreendê-lo como uma tendência do 
pensamento humano que perpassa a história da própria humanidade 
(cf. STEVENS, 2006, p. 31), a contradição se desfaz.

Adotando essa última perspectiva, pode-se reconhecer como 
algumas características da literatura genuinamente gótica projetaram- 
se e também se atualizaram nos textos dos séculos posteriores – e não 
apenas no continente europeu: o fascínio obsessivo pelo passado; o 
gosto por locais exóticos; a transformação do ambiente doméstico 
em loci horribiles; a atração por alteridades, excentricidades, pelo so-
brenatural e pelo sublime; o enfoque na psicologia “pervertida” das 
personagens, sobretudo no que tange a questões sexuais; produção do 
horror, do terror e da repulsa como efeito de recepção, entre outras. 
(cf. STEVENS, 2006, p. 46-47).

Muitos desses traços da literatura gótica encontram-se presente 
nas narrativas ficcionais brasileiras nas quais o sertão representa um 
local de atraso em oposição ao cenário urbano racional. Nessas obras, 
o espaço sertanejo é associado ao passado colonial do Brasil, com 

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 7 • n. 13 • p. 161 - 176 • jan./jun. 2016  



167

sua população “exótica” e supersticiosa, que enfrenta os martírios 
e horrores do ambiente. Nesse sentido, a literatura sertanista, em 
especial a produzida na transição do XIX para o XX, possui muitos 
paralelos com o chamado Gótico Colonial.

A partir da cisão entre o espaço da cidade e o do sertão, Albertina 
Vicentini explica, em O regionalismo de Hugo de Carvalho Ramos (1997), 
duas tendências de pensamento no mundo intelectual brasileiro da 
República Velha: uma ancorada na visão evolucionista de Euclides 
da Cunha, em que o sertão, entendido como um espaço bárbaro e 
marcado por um atraso natural, precisaria passar por um processo 
de “evolução” e de desenvolvimento; e outra, sustentada pelas ideias 
eugênicas de Monteiro Lobato, que apontava para a “correção” do 
sertão, eliminando suas características, consideradas negativas, que 
envergonhavam a nação. 

Essas duas visões apontam para o fato de que o sertão deveria 
ser superado por meio de sua colonização ou eliminação. Inúmeras 
narrativas descreveram-no, portanto, como o “além-Brasil”, sempre 
visto sob a perspectiva do homem letrado, europeizado das cidades 
brasileiras – tratava-se do choque cultural entre os valores e crenças 
europeus e os do interior do país, característico no Gótico Colonial 
europeu.

O Gótico Colonial inglês, quando focaliza o período de domina-
ção da Inglaterra sobre países e regiões da Ásia e da África a partir 
da segunda metade do século XIX, tematiza o confronto cultural 
entre a Europa e as regiões subjugadas. Esse processo, que envolve 
experiências de isolamento, desorientação,  enfrentamento e medo 
do desconhecido, torna-se um campo fértil para a ficção gótica. De 
maneira geral, a literatura gótica colonial manifesta-se de duas ma-
neiras: a primeira apresenta o nativo da colônia como uma ameaça 
à ordem do país europeu (WARWICK apud SILVA, 2013, p. 4), en-
quanto a segunda aborda a experiência – muitas vezes aterrorizante 
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– do representante do império em terras consideradas primitivas, 
supersticiosas e bárbaras pelos valores europeus (SNODGRASS, 
2005, p. 61).

Guardadas as devidas especificidades culturais entre a Inglaterra 
da era vitoriana tardia e o Brasil da Primeira República, Jeffrey Ne-
edell nos afirma que a forma de pensar da elite intelectual brasileira 
do final do século assemelhava-se ao juízo imperialista inglês:

Frequentemente, a elite enxergava o Brasil de forma simi-
lar à visão dos colonizadores europeus da época, que, em 
outras partes do mundo, viam as colônias propriamente 
ditas como uma área de riquezas potenciais, cuja exploração 
era dificultada pela presença de raças e culturas inferiores. 
(NEEDELL, 1987, p. 50, tradução nossa)

A mentalidade neocolonial presente nos grandes centros urbanos 
brasileiros julgava, portanto, o sertão como um espaço pertencente a 
um tempo de atraso e primitivismo. Sua representação em vários tex-
tos do regionalismo confirma as considerações de Warwick: o sertão 
e seus habitantes constituíam empecilhos ao Brasil do Belle Époque.

Afonso Arinos, Bernardo Guimarães, Coelho Neto e Rodolfo 
Teófilo são exemplos de escritores que expuseram o sertão sob o viés 
do Gótico Colonial, principalmente aquele no qual o nativo e sua 
cultura − nesse caso, o sertanejo − configuram-se como uma ameaça 
ao Brasil europeizado das grandes cidades. Para isso, narraram even-
tos brutais e hediondos – sobrenaturais ou não –, em que a própria 
natureza do sertão açoita sua população, que, por ser mestiça e negra, 
era considerada degenerada e inferior.

Tomaremos os contos “Praga” (1890) e “Os velhos” (1895), de 
Coelho Neto, como demonstração do modo como a narrativa ficcional 
brasileira do final do XIX descrevia as terras sertanejas a partir da 
lente do homem letrado citadino, caracterizando o que entendemos 
serem as marcas do Gótico Colonial na literatura sertanista do Brasil.
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A vingança do fantasma materno

A trama de “Praga” desenvolve-se num pequeno povoado 
sertanejo, Santa Eulália, onde uma doença espalha-se por entre a 
população, composta, majoritariamente, por negros e mestiços. O 
narrador enfatiza a presença do passado colonial, na descrição dos 
espaços arruinados, onde “[v]elhas senzalas ermas, escancaradas ao 
tempo, apodreciam” (COELHO NETO, s.d., p. 11), contrastando-os 
com as expectativas de um novo Brasil, guiado pelos pensamentos 
positivistas de ordem e progresso.

Ante a “passagem da macabra Peste” (COELHO NETO, s.d., p. 
15) pela região, prenúncio da morte inexorável dada à falta de con-
dições médicas da região, a população recorre a sua fé, que mistura 
aspectos pagãos e cristãos, situando o sertanejo entre dois mundos 
religiosos: o das curandeiras africanas e o do catolicismo. Enquanto 
“todas as almas desesperadas [dos sertanejos supersticiosos], num 
mesmo ímpeto de fé, volta[vam]-se para Deus com tamanho ardor” 
(COELHO NETO, s.d., p. 10), os habitantes se reuniam, em uma 
espécie de sabá, ao redor de uma rezadeira:

Toda a gente de Santa Eulália, ao místico reclamo, corria 
ao terreiro claro, enluarado, onde o vulto da velha, negro 
e hirto, numa imobilidade de estátua, esperava como uma 
iniciada em êxtase. Vinham à frente as mulheres, a pequenos 
passos, humildes, como um bando fraco de vítimas seguindo 
para o sacrifício – caminhavam balbuciando, algumas com 
os filhos ao colo ou escarranchados ao flanco. Velhas faná-
ticas bradavam, parando de instante a instante para gemer 
súplicas, batendo pancadas brutais nos peitos magros. 
Homens, em grupo cerrado, seguiam atraídos, a cabeça 
baixa, calados e taciturnos. 
Junto da velha profetisa paravam fazendo círculo e ajo-
elhavam-se. Todos os braços agitavam-se num mesmo 
movimento, vozes soturnas resmoneavam acompanhando 
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a unção do “Pelo sinal” (COELHO NETO, s.d., p. 15, grifos 
nossos)

Vivendo num ambiente distante da moderna medicina, os serta-
nejos são apresentados como reféns de uma religiosidade primitiva, 
aferrados à crença de que as doenças são efeitos de poderes espiritu-
ais. A enfermidade, por si só, um ser além-mundo (cf. TUAN, 2005, 
p. 148), deve ser aplacada não pela medicina racional da capital, mas 
pelas rezas e ervas do sertão.

Raimundo, o protagonista do conto, é um dos muitos acometidos 
pela peste, sendo isolado do restante da população, que se afastava 
dos doentes devido ao medo da morte. Poucos eram, portanto, aque-
les que se arriscavam a cuidar dos moribundos. Úrsula, “cabrocha 
caduca e feiticeira que entrava resmoneando seguida de um cão 
leproso” (COELHO NETO, s.d., p. 23), era uma dessas pessoas. Sua 
presença, porém, descontentava Raimundo e os demais doentes, que 
a tomavam por bruxa, em virtude de seus conhecimentos de ervas 
e rezas africanas. Acreditavam que Úrsula ganhava a forma de “Ca-
apora, talvez porque costumava vaguear à noite, mais o cão, através 
dos campos adormecidos, com o catimbau na boca sem dentes” 
(COELHO NETO, s.d., p. 23). 

Úrsula vivia em uma oca, à beira do rio, isolada do convívio 
social. Sua aparência, descrita como horrenda e ameaçadora, e a 
companhia do grotesco cão leproso ajudavam a sustentar a crença 
em sua sobrenaturalidade. Essa personagem representa, para a visão 
de mundo citadina do narrador, a alteridade radical: ela é exótica, 
excêntrica e marginal mesmo entre aqueles que são igualmente 
considerados exóticos, excêntricos e marginais. Nesse sentido, os 
próprios sertanejos ao encará-la como uma ameaça, reproduzem, de 
certa maneira, a visão do litoral sobre o sertão.

O protagonista de “Praga” também encarna uma ameaça à or-
dem da cidade. Durante a quarentena, Raimundo, febril, lembra-se, 
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em flashback, de seus inúmeros crimes – o estupro de uma menina de 
nove anos, o matricídio. Em um processo narrado como ocorrendo 
no limiar entre a recordação e a alucinação, as imagens do assassínio 
da própria mãe afligem Raimundo a ponto de ensejar a irrupção do 
fantasma materno, descrito como um exemplar perfeito do monstro 
do horror artístico – sobrenatural, letal e repulsivo (cf. CARROLL, 
1999). 

[C]oberta de algas e de gias coaxantes, a boca gotejando a 
água podre do pântano, toda enroscada de ervas, o crânio 
fendido, a tirar lentamente, com os ossos dos dedos, par-
tículas de miolos roxos e rãs pequeninas, verdes, de olhos 
fosforescentes, Mãe Dina, a morta, com um braço erguido, 
hirto, os dedos apartados em gesto terrível de ameaça. Um 
grito formidável atroou a noite serena. A aparição quieta, 
sempre a esmigalhar miolos na ossaria amarela dos dedos, 
acendia, de vez em quando, nas órbitas escuras, o fulgor 
de dois fogos fátuos. De momento a momento os dentes 
nus rangiam e os sapos que a cercavam, como se ela fosse 
a deusa lutulenta dos paúes, coaxavam arrastando-se pela 
terra ou aos saltos, com um bater oco dos ventres, em 
torno dos ossos dos seus tábidos pés. (COELHO NETO, 
s.d., p. 46-47)

A aparição está em busca de vingança, perseguindo seu filho, 
que foge por uma floresta labiríntica. No desfecho da narrativa, Rai-
mundo morre da mesma maneira que sua mãe, afogado no pântano 
do sertão – um epílogo plenamente condizente com as narrativas da 
tradição gótica, em que o passado retorna para assombrar o presente. 

Um sertão de doenças

A narrativa “Os velhos” conta a história de vida do casal Ro-
mana e Thomé Saíra, que vivia numa colina distante do povoado. 

“O Sertão é sem Lugar”: Figurações do Gótico Colonial na Literatura Sertanista Brasileira



172

Observa-se, como ocorre em “Praga”, o mesmo procedimento de 
estabelecer excluídos entre os excluídos. O isolamento das duas 
personagens duplica a exclusão produzida pelo próprio sertão, 
tornando-as vítimas potenciais dos efeitos de se viver para além das 
fronteiras civilizatórias – um tema recorrente na retórica discursiva 
do Gótico Colonial. 

Romana conhecia “a virtude das ervas e o valor das rezas [...] 
para todos os males, desde o quebranto das crianças até para ajudar 
a morrer” (COELHO NETO, s.d., p. 233), constituindo-se como a 
típica figura da curandeira. Já Thomé Saíra, crescido nos sertões, 
era um desbravador e trabalhador, arquétipo do sertanejo, que nada 
temia salvo eventos sobrenaturais: “[h]omem d’alma ingênua, [...] 
Thomé Saíra respeitava, com terror supersticioso, todas as abusões” 
(COELHO NETO, s.d., p. 234).

Observa-se também nesse conto o tema das enfermidades no 
interior do Brasil, já que ambas as personagens eram doentes: Ro-
mana tinha erisipela, e Thomé, catalepsia, uma patologia que deixa 
os músculos rijos, fazendo com que o doente aparente estar morto. 
A mórbida condição cataléptica, por si só, é um tópos gótico, tendo 
servido de motivo para narrativas de Allan Poe, do nosso Álvares 
de Azevedo, entre outros. 

Thomé tivera sua primeira crise na porta de sua casa, dei-
xando sua esposa atônita ao presenciar o espetáculo grotesco 
da doença:

Thomé Saíra, d’olhos opacos, não dava sinal de vida: o 
coração parecia parado, as extremidades esfriavam, a 
pele ia-se-lhe tornando lívida e baça e enrugava, as órbitas 
cavavam-se, as maçãs tornavam-se mais e mais salientes e 
a boca, entreaberta, deixava ver os dentes cerrados, negros 
do sarro do fumo e aguçados como os das feras. (COELHO 
NETO, s.d., p. 240, grifos nossos)
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O sertanejo tem sua aparência aproximada a de um monstro, 
principalmente a de sua boca. Thomé era, contudo, um homem 
comum do sertão, cujas características são descritas pelo narrador, 
que parece reproduzir o pensamento citadino: o sertanejo é o “ou-
tro”, a fera selvagem. No conto, essa perspectiva acentua-se quando 
Romana, desesperada, vai em busca de socorro, correndo pela mata 
do sertão para clamar pela ajuda do “feiticeiro” tio Adão – e não 
de um médico, inexistente na região. O curandeiro negro, por sua 
vez, tem aspecto e comportamento condizentes aos de uma criatura 
monstruosa:

Sexagenário, alto, magro, de intensa barba branca, áspera 
como velha parasita ressecada num tronco, o cabelo duro e 
hirto, os olhos pequeninos, sanguíneos, irrequietos nas ór-
bitas fundas, a fronte curta, vincada, o negro tinha o aspecto 
de um hamadrias, e cantava ao som soturno do instrumento 
bárbaro, enquanto as rolas nos matos piavam com tristeza 
sobre um resto de sol que dourava as moitas. (COELHO 
NETO, s.d., p. 241)

Adão aceita ajudar o casal apenas em troca de favores sexuais 
de Romana. Ela, a princípio, não rejeita a proposta, mas, ao retornar 
para casa e ver o marido recuperado, volta atrás no acordo. O fei-
ticeiro roga, então, uma praga contra os cônjuges, que, ao longo da 
narrativa, sofrerão com o flagelo da doença de Thomé.

 Depois desse evento, o narrador passa a focalizar os medos de 
Saíra, que associava seu sofrimento à culpa por ter ferido gravemente 
outra personagem, Silvino Peba. O maior terror de Thomé, contudo, 
consistia em ser enterrado vivo. Ele insistia com a esposa para que, 
caso tivesse outra crise cataléptica, ela deveria esperar por sua recupe-
ração. O sertanejo, de um homem ativo e trabalhador, transforma-se 
drasticamente: o receio da doença aumenta, tornando-o paranoico 
e limitado aos cuidados de Romana. Uma consequência imediata é 
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a transformação que se opera nas terras do casal, que se arruína ao 
passo que a natureza selvagem retoma os campos cultivados.

Uma nova crise cataléptica, por fim, acontece. Romana, aten-
dendo à instrução de Thomé, aguardou por semanas o restabeleci-
mento da saúde do companheiro, o que não ocorreu. A casa exalava 
cheiro pútrido, que a curandeira não desconfiava vir do corpo já em 
decomposição do marido. Foi somente ao trocar a roupa de cama, 
onde jazia o moribundo, que Romana, espantando um enxame de 
moscas, dá-se conta de que o corpo do marido apodrecia:

O rosto do adormecido estava quase todo denegrido, das 
narinas apertadas, da boca entreaberta, escorria-lhe uma 
baba espumosa e, por entre as pálpebras, um líquido fugia, 
cor de resina; toda a face exsudava. A cabocla olhava aterra-
da; ergueu-se muda, lançou os olhos à cama desfeita e viu-a 
toda molhada no lugar do corpo, exalando putridamente. 

[...]

[...] viu-lhe o peito fundo, com a ossaria em aduelas sa-
lientes, manchado e fétido, o ventre alto, túmido, também 
coberto de placas arroxeadas, o pescoço quase negro. E as 
moscas zumbiam em enxame, fugindo, voltando teimosa-
mente como se lhe disputassem o companheiro. (COELHO 
NETO, s.d., p. 288-289)

Atormentada, a sertaneja não enterra o marido, tentando 
convencer-se de que ele apenas dormia profundamente. Ela, por 
esperança e amor, enlouquece, mantendo, em sua cama, o corpo em 
decomposição de Thomé, que passara a atrair não apenas moscas, 
mas urubus. É o sobrevoo do bando de aves carniceiras sobre a 
moradia do casal que atrai a atenção dos habitantes do povoado. 
Um grupo de sertanejos segue até a casa do casal, onde, após ar-
rombarem a porta, encontram Saíra em estágio avançado de pu-
trefação e Romana, encolhida, segurando uma imagem da Virgem 
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de Conceição. Apesar dos esforços dos sertanejos, a curandeira 
sucumbe, sendo enterrada junto ao seu marido, no terreiro de seu 
sítio, distante do povoado. 

***

Em ambas narrativas, a combinação entre isolamento e as crenças 
místicas dos personagens dão forma a um mundo sertanejo exótico 
e macabro. No discurso do narrador, revela-se, assim, para o leitor 
citadino, de modo elíptico, os horrores da ausência da civilização e 
de seu moto-perpétuo – a razão positiva. O sertão, como uma região 
para além das fronteiras da ordem e do progresso republicano, é 
como uma anacronia fantasmagórica a macular um país que se es-
forçava – ao menos assim se pensava – para chegar a um luminoso 
e redentor século XX.
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Resumo: O presente artigo apresenta uma leitura analítico-interpretativa de Coração, 
cabeça e estômago (1862) e Eusébio Macário (1879), de Camilo Castelo Branco, com o 
objetivo de identificar, analisar e interpretar a crítica metaliterária de tais romances. 
Em Coração, cabeça e estômago, a crítica metaliterária se manifesta na advertência 
inicial, em notas no corpo do texto e notas de rodapé por meio das quais a persona 
Camilo Castelo Branco faz intervenções no romance, e no discurso do protagonista 
Silvestre da Silva, que critica alguns aspectos da tradição literária da época. Em 
Eusébio Macário, a crítica metaliterária se manifesta nos elementos paratextuais do 
romance e, como aponta Martins (2003), na paródia do discurso realista-naturalista.
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Apresentamos, aqui, uma leitura analítico-interpretativa dos 
romances Coração, cabeça e estômago e Eusébio Macário, de Camilo 
Castelo Branco. Este trabalho tem por objetivo identificar, analisar 
e interpretar os elementos que constituem a crítica metaliterária de 
tais romances, investigando, com isso, alguns dos traços constituti-
vos da produção romanesca camiliana. 

Coração, cabeça e estômago, publicado em 1862, trata da história 
da personagem Silvestre da Silva, que é narrada em três partes. Na 
primeira delas, Coração, Silvestre representa os lugares comuns ro-
mânticos em frustradas experiências amorosas; na segunda parte, 
Cabeça, Silvestre representa um idealismo intelectual por meio da 
publicação de textos em jornais que expressam seu engajamento po-
lítico, o que o leva à ruína; na terceira parte, Estômago, na qual narra-
-se a experiência do casamento do protagonista, Silvestre representa 
o materialismo, sobretudo por meio da metáfora da comida – o ato 
de engordar é, segundo Luciene Marie Pavanelo (2013), metáfora do 
enriquecimento. Além disso, é possível verificar que, de acordo com 
Pavanelo (2010), a busca pelos ideais românticos só trazem desgraça 
à vida de Silvestre, que não encontra a felicidade. Logo, o romance 
constitui-se tematicamente como uma crítica aos ideais românticos. 
Num plano mais particular, o romance constitui-se como uma crítica 
à ficção romântica e aos valores literários da época. Essa crítica à es-
crita romântica é construída por meio da articulação de forma e tema 
deste romance, como veremos a seguir.

No livro, o romance escrito pela personagem Silvestre da Sil-
va foi editado postumamente pela figura ficcionalizada de Camilo 
Castelo Branco, que se apresenta como amigo de Silvestre. Ao longo 
do romance, Castelo Branco, enquanto editor, faz intervenções no 
romance de Silvestre da Silva por meio de notas no corpo do texto 
e de notas de rodapé. Esse é um dado importante, pois, conforme 
veremos, esse é, simultaneamente, um elemento estruturador da 
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narrativa e um dos elementos que constituem a crítica produzida 
pela obra.

Vejamos um trecho da “advertência do autor à 2ª edição”:
Folheando novamente os manuscritos de Silvestre da Silva, 
encontrei algumas páginas que merecem ser intercaladas 
nesta 2ª. Edição de suas memórias.
A simpatia que o meu defunto amigo granjeou postuma-
mente na república das letras e das tetras impõe-me o dever 
de empurrar portas dentro da imortalidade tudo que lhe 
diz respeito.
O meu amigo Antônio Augusto Teixeira de Vasconcelos 
achou que Silvestre algumas vezes abusava do vocabulário 
dos eufemismos. Também me parece que sim. Mas já agora 
deixemos o defunto com a sua responsabilidade e tenhamos 
esperanças de que ele se salvará primeiro que o autor da 
Fany, livro querido das famílias!
[...]
O AUTOR (CASTELO BRANCO, 2000a, p. 1).

Como se percebe, a figura ficcionalizada de Camilo Castelo 
Branco, que assina “o autor” na advertência, afirma ter sido amigo 
da personagem Silvestre da Silva. Note-se, portanto, que a adver-
tência não é um elemento paratextual, mas parte integrante do ro-
mance começa na qual começa a ser construída a persona de Camilo 
Castelo Branco e que, portanto, atua na construção da verossimi-
lhança da obra. O autor empírico passa por um processo de trans-
figuração literária e é, no romance, uma entidade ficcionalizada, 
embora as opiniões de ambos talvez sejam congruentes em alguns 
aspectos – algo que não temos como avaliar. Essa autoficcionaliza-
ção do escritor empírico não é gratuita: ao afirmar que o protagonis-
ta do romance foi seu amigo e ao intervir na narrativa por meio de 
diversas notas comentando, confirmando ou negando o que é dito 
no romance de Silvestre, Camilo Castelo Branco consegue conferir 
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verossimilhança à obra – evidentemente, esse procedimento é mais 
eficaz se o leitor não se dá conta da diferença entre autor empírico 
e autor ficcional. Desse modo, o produto ficcional adquire o status 
de testemunho e, assim, o texto convida o leitor a partilhar das ex-
periências ali narradas como se elas tivessem de fato acontecido na 
realidade empírica. Destaque-se que não só das palavras do roman-
ce autobiográfico da personagem Silvestre da Silva é que emerge 
a crítica metaliterária do romance, mas também das intervenções 
do editor, que são irônicas em diversos momentos. Portanto, Ca-
milo Castelo Branco problematiza os limites da produção ficcional 
ao criar uma tensão entre a sua figura de escritor empírico e a de 
instância narrativa no romance, o que produz um efeito na recepção 
da obra pelo leitor. 

No preâmbulo do romance, é apresentada uma cena narrati-
va constituída pelo diálogo entre Camilo Castelo Branco e Faustino 
Xavier de Novais. Esse é mais um dado que atua na construção da 
verossimilhança do romance, pois Novais foi um indivíduo que de 
fato existiu - poeta e escritor contemporâneo de Castelo Branco, No-
vais foi cunhado de Machado de Assis. Vejamos uma fala de Castelo 
Branco em uma cena do preâmbulo na qual ele conversa com Faus-
tino sobre a morte de Silvestre da Silva:

O nosso amigo Silvestre da Silva, a esta hora, anda repartido 
em partículas. Aqui faz parte da garganta dum rouxinol; 
além, é pétala duma tulipa; acolá, está consubstanciado num 
olho de alface; pode ser até que eu o esteja bebendo neste 
copo de água que tenho à minha beira e que tu o encontres 
nos sertões da América, alguma vez, transfigurado em cobra 
cascavel, disposto a comer-te, meu Faustino (CASTELO 
BRANCO, 2000a, p. 2).

O excerto acima é uma paródia do discurso poético que, se-
gundo Pavanelo (2010), trata a morte como transfiguração. Pelo viés 

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 7 • n. 13 • p. 177 - 188 • jan./jun. 2016  



181

irônico, portanto, procedimentos empregados na própria escritura 
do romance, por vezes, constroem uma crítica aos valores literários 
vigentes. Há também ironia com relação aos poetas brasileiros: “Sil-
vestre, em poesia, era vulgar; e a poesia vulgar, mormente na pátria 
dos Junqueiros, dos Alvares de Azevedo, dos Casimiros de Abreu 
e dos Gonçalves Dias, é um pecado publicá-la. Sonego, pois, as po-
esias, em abono da reputação literária do nosso amigo” (CASTELO 
BRANCO, 2000a, p. 4).

Vejamos um trecho de uma das notas de rodapé do romance:

Aproveitei o lanço de verificar a lealdade desta passagem 
das memórias do meu amigo. Como em nota à margem 
estava o nome do marido farçola, solicitei relacionar-me 
com ele há quatro dias, e fácil foi isso. À terceira palestra 
que tivemos, com ar de intimidade, falei no sucesso passa-
do catorze anos antes. O funcionário público recordou-se, 
e disse “É verdade o que o seu amigo deixou escrito. Só 
lhe faltou escrever o que, infelizmente, não soube, e é que 
minha mulher o amou…” Fiquei pasmado da ingenuidade 
(CASTELO BRANCO, 2000a, p. 12).

Nesta nota de rodapé, nota-se que o editor complementa uma 
informação da fábula do romance narrado em primeira pessoa por 
Silvestre. Essa manifestação do editor pode ser considerada uma 
expressão cujo foco narrativo é, de acordo com a nomenclatura de 
Norman Friedman (2002), o de “Eu” como testemunha, pois “sua 
característica distintiva é que o autor renuncia inteiramente à sua 
onisciência em relação a todos os outros personagens envolvidos, 
e escolhe deixar sua testemunha contar ao leitor somente aquilo 
que ele, como observador, poderia descobrir de maneira legítima” 
(FRIEDMAN, 2002, p. 176). O editor, na nota de rodapé apresenta-
da, assume a função de narrador e informa algo que ele descobriu 
supostamente de maneira legítima. Outro exemplo desse tipo de 
nota de rodapé é uma na qual, entre outras coisas, o editor afirma 
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que “a existência desse primo bacharel é que não é ficção; se o fos-
se, acudiria eu logo pela honestidade da família, cuja honra tenho 
em mais veneração que as aleivosias dum verso hendecassílabo” 
(CASTELO BRANCO, 2000a, p. 65). Dessa nota, destaque-se o fato 
da ironia na busca pela verossimilhança, pois ao afirmar que a exis-
tência do primo não é ficção, Castelo Branco ironiza o fato de que a 
própria nota de rodapé é um produto ficcional que é expressa por 
meio da voz de sua persona no romance. Destaque-se, também, que 
é palpável nessa nota a crítica a valores da tradição literária portu-
guesa por meio da crítica ao verso hendecassílabo, que, segundo 
Manoel Said Ali (1999), foi um tipo de verso muito usado por Gil 
Vicente e também por grandes poetas da literatura portuguesa dos 
séculos XV e XVI, como Sá de Miranda, Camões e Ferreira, o que 
permite interpretar esse tipo de verso como representativo da tradi-
ção. Outras notas de rodapé, entretanto, não são complementos de 
fatos da fábula, mas comentários que o editor tece acerca de alguns 
aspectos do romance de Silvestre da Silva, como em “não suprimo 
este descabido incidente do filósofo e do gramático, posto que fútil 
e desgracioso. Silvestre ia muitas vezes derramado nestas divaga-
ções, que denotam pouca firmeza na composição e desleixada con-
textura nas ideias” (CASTELO BRANCO, 2000a, p. 24).

Note-se que as notas de rodapé do romance apresentam, cre-
mos, um outro aspecto funcional no plano narrativo: marcação for-
mal da manifestação da intrusão do foco narrativo Autor onisciente 
intruso, de acordo com a nomenclatura de Friedman (2002). Se se 
leva em consideração que o editor detém maior conhecimento sobre 
alguns fatos narrados do que o próprio Silvestre, é plausível que ele 
apresente ao menos uma onisciência relativa em relação a Silves-
tre, o que nos permite classificá-lo como autor onisciente intruso, 
pois, além de apresentar traços de onisciência, ele insere diversos 
comentários ao longo da narrativa. A diferença entre a manifestação 
desses comentários neste romance em relação à tradição literária ro-
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manesca reside no fato de que há, em Coração, cabeça e estômago, um 
espaço formal específico para a manifestação de tais comentários – 
as notas de rodapé1.

Por fim, destaque-se que a crítica metaliterária em Coração, ca-
beça e estômago não se resume aos comentários das notas do editor. 
Ao longo de seu romance autobiográfico, Silvestre da Silva tece di-
versos comentários irônicos acerca da tradição romântica, como em 
“a minha alma olhou para o que foi e viu que os sete amores que a 
tinham derrancado passageiramente eram ridículos e indignos de 
serem dados como explicação de um cinismo sobremaneira satâni-
co em que eu me andava ensaiando” (CASTELO BRANCO, 2000a, 
p. 19), trecho no qual há, segundo Pavanelo (2010), uma evidente 
crítica aos poetas românticos byronianos. Verifica-se procedimen-
to similar no trecho no qual Silvestre, comentando a escrita de um 
romance de sua autoria chamado Abismos do amor, diz: “isto orçava 
por parvoíce; mas era original - merecimento raro nas parvoíces que 
por aí se escrevem e dizem” (CASTELO BRANCO, 2000a, p. 17), o 
que pode ser lido como uma crítica aos padrões sentimentais do 
romance da época. O protagonista também critica a hegemonia do 
romance francês no século XIX em Portugal ao comentar a mudança 
negativa das mulheres do Porto sob o efeito da leitura de romances 
franceses: “tinha passado por elas o bafo pestilencial do romance. 
Liam e morriam para a verdade e para a natureza legítima. Inveja-
vam a palidez das pálidas e a espiritualidade das magras [...]. Foi 
o romance que degenerou as raças, porque lá de França todas as 
heroínas, em  8º e a 200 réis de franco, vêm definhadas, tísicas, em 
jejum natural, tresnoitadas, levadas da breca” (CASTELO BRAN-

1 Paulo Franchetti (2003) já apontou a estratégia de verossimilhança na questão 
autoral e a onisciência do editor/narrador nas notas de rodapé. Esse crítico, no 
entanto, não aponta essa propriedade das notas de rodapé enquanto marcação 
formal da intrusão do foco narrativo, característica que julgamos essencial na 
análise.
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CO, 2000a, p. 58). Em outro momento, tal crítica é construída com 
ironia em relação à A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, 
obra representativa do romantismo francês: “aqui não há damas de 
camélias, nem Armandos. Silvestre não quer que o romanceiem nem 
dramatizem” (CASTELO BRANCO, 2000a, p. 52).

Passemos, pois, ao próximo romance que analisaremos aqui. 
Eusébio Macário, publicado em 1879, trata da história da persona-
gem que dá título ao livro. Eusébio, um farmacêutico português, 
vive uma história marcada pelo interesse financeiro e pela imorali-
dade2 de si, de seus filhos e, por extensão, da sociedade na qual tais 
personagens estão inseridas. Algo que exemplifica isso é ascensão 
da família do protagonista com o casamento de Custódia, a filha de 
Eusébio Macário, com Bento, um português rude que fez fortuna 
no Brasil e consegue títulos de nobreza (comendador e, depois, de 
barão), através de seu poder econômico.

Os elementos paratextuais de Eusébio Macário (dedicatória, 
nota preambular, prefácio da segunda edição e advertência) asse-
melham-se à advertência de Coração, cabeça e estômago na medida em 
que elas podem ser lidas como elementos importantes para a inter-
pretação do romance. Entretanto, eles são funcionalmente distintos 
da advertência do outro romance camiliano, pois não se integram 
de modo algum à fábula do romance. Vejamos uma breve análise 
de tais elementos.

Na dedicatória, Camilo Castelo Branco diz: “Minha querida 
amiga,//Perguntaste-me se um velho escritor de antigas novelas po-
deria escrever, segundo os processos novos, um romance com todos 
os ‘tiques’ do estilo realista. Respondi temerariamente que sim e tu 
apostaste que não. Venho depositar no teu regaço o romance, e na 

2 Leia-se este termo mais como um motivo – unidade temática mínima, nos termos 
de Tomachevski (1976) –, ou seja,  um elemento da estrutura temática do romance, 
do que como um juízo de valor nosso.
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tua mão o beijo da aposta que perdi” (CASTELO BRANCO, 2000b, 
p. 1). Essa dedicatória é irônica, pois, como veremos adiante, Camilo 
Castelo Branco tenta parodiar os procedimentos de escrita do rea-
lismo-naturalismo em Eusébio Macário para criticá-los. Procedimento 
similar é palpável na nota preambular: “pede-se à crítica de escada 
abaixo o favor de não decidir já que o autor plagiou Emílio Zola. Eu-
sébio Macário não é Rougon Macquart: nem uma família no tempo dos 
Cabrais é une famille sous le second empire. Sim, eles, os Cabrais, não são 
perfeitamenteo segundo império” (CASTELO BRANCO, 2000b, p. 2). 
Castelo Branco, ao negar o plágio de Zola, expressa, em tom irônico, 
que o que se segue é uma paródia do romance realista-naturalista 
para que, de acordo com Isabel Pires de Lima (1992), tal modalida-
de de escrita seja criticada. Já no prefácio da segunda edição, Cas-
telo Branco defende-se da crítica: “o tímido autor esperava que os 
artistas não refugassem a obra tracejada, e afirmassem que eu, nesta 
decrepidez em que faço ao estilo o que os meus coevos de juventude 
fazem ao bigode, não podia penetrar com olho moderno os processos 
do naturalismo no romance” (CASTELO BRANCO, 2000b, p. 3 - grifos 
nossos); “Cumpre-me declarar que eu não intentei ridicularizar a es-
cola realista” (CASTELO BRANCO, 2000b, p. 3). Evidentemente, os 
argumentos da defesa do escritor são passíveis de questionamento, 
uma vez que, como veremos adiante, o romance apresenta traços que 
o configuram como uma paródia do romance realista-naturalista. Por 
fim, há uma crítica aos procedimentos realistas-naturalistas no trecho 
final da advertência:

é necessário a quem reedifica a sociedade saber primeiro se 
ela quer ser desabada a pontapés de estilo para depois ser 
reedificada com adjectivos pomposos e advérbios rutilantes. Para 
isso, o primeiro avanço é pô-la nua, escrutar-lhe as lepras, 
lavrar grandes actas das chagas encontradas, esvurmar 
as bostelas que cicatrizaram em falso. escoriá-las, muito 
cautério de frases em brasa. É o que se faz nas folhas prelimi-
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nares desta obra violenta, de combate, destinada a entrar pelos 
corações dentro e a sair pelas mercearias fora (CASTELO 
BRANCO, 2000b, p. 4).

Como dito no trecho da advertência – “as folhas preliminares 
desta obra violenta” –, os primeiros capítulos de Eusébio Macário 
promovem uma crítica ao estilo realista-naturalista. Diferentemente 
de Coração, cabeça e estômago, na qual a crítica é construída, entre ou-
tros fatores, por comentários do editor e de Silvestre, este romance 
opera uma crítica metaliterária por meio da articulação de aspectos 
formais e temáticos. Em outras palavras, a articulação de procedi-
mentos linguísticos e narrativos empregados na escrita do romance 
com um conteúdo por vezes nonsense e grotesco cria um efeito de 
sentido paródico e corrosivo dos valores temático-formais do realis-
mo-naturalismo. Por exemplo, destaque-se o trabalho de linguagem 
empregado no início do romance, no qual há uma longa descrição 
de um relógio cujo único sentido plausível, aparentemente, é, se-
gundo José Cândido Martins (2003), o de paródia/ridicularização 
das longas descrições realistas-naturalistas. Vejamos um trecho des-
sa descrição: “Havia na botica um relógio de parede, nacional, data-
do em 1781, feito de grandes toros de carvalho e muita ferraria. Os 
pesos, quando subiam, rangiam o estridor de um picar de amarras 
das velhas naus. Dava-se-lhe corda como quem tira um balde da 
cisterna” (CASTELO BRANCO, 2000b, p. 5).

Dos procedimentos paródicos, destaque-se, conforme apon-
ta Martins (2003), as enumerações descritivas e a escolha lexical 
pomposa de termos vinculados ao discurso científico, na qual se 
destacam os adjetivos, como em “Havia grande calor enervante. O 
sol punha nas paredes clareiras faiscantes, cruas. Moscas zumbiam 
com asas lampejantes em giros idiotas; gatos agachados como ve-
lhos sicários pinchavam com muitas perfídias à caça dos pássaros 
nas densas verduras desbotadas dos arvoredos” (CASTELO BRAN-
CO, 2000b, p. 5). Vejamos outro trecho:
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varas de porcos com grunhidos regalados esfoçavam nas 
esterqueiras, banhando-se com grandes espalhafatos como 
odaliscas epilépticas de volúpias escandecidas; raparigas 
esguedelhadas, de narizes arrebitados, com as caras fuli-
ginosas de suor e poeira, muito escaneladas, com olhos 
espantadiços, de secreções amarelas, saias de estopa suja, 
frangalhona, a trapejar nos canelos esburgados guardavam 
bácoros, e davam gritos de um timbre muito agudo que 
punham ecos nas colinas batidas do largo sol (CASTELO 
BRANCO, 2000b, p. 5).

Note-se, nesse excerto, que a adjetivação utilizada não apenas 
se vincula à criação do efeito de sentido pomposo do discurso cien-
tífico próprio ao naturalismo, mas, também, articulada com as ima-
gens evocadas pelas descrições, evocam um efeito grotesco. Esse 
efeito intensifica a paródia e a ridicularização dos procedimentos 
literários realistas-naturalistas, caraterizando-se, portanto, como 
uma paródia.

Por fim, destacamos que ambos os romances de Camilo Castelo 
Branco que analisamos neste trabalho apresentam procedimentos 
temático-formais que promovem uma crítica aos valores literários 
vigentes no contexto de produção-recepção de tais obras. Trata-se, 
portanto, de uma crítica metaliterária construída não somente no 
plano do conteúdo, mas por meio da articulação deste com os as-
pectos formais do romance. Portanto, a crítica metaliterária do ro-
mance camiliano é visceral porque, com muita propriedade, o autor 
se vale de um trabalho de linguagem que faz com que o elemento 
crítico seja integrado ao plano da expressão, o que o potencializa em 
termos de valores literários.

Referências bibliográficas
ALI, Manoel Said. Versificação Portuguesa. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2006. Disponível em: <http://goo.gl/bD5Bip>. Acesso em: 11 jan. 2015.

Notas sobre a Crítica Metaliterária em Coração, Cabeça e Estômago e Eusébio Macário



188

CASTELO BRANCO, Camilo. Coração, cabeça e estômago. [s.l.]: Projecto Vercial, 
2000a. 

______. Eusébio Macário. [s.l.]: Projecto Vercial, 2000b.

FRANCHETTI, Paulo. Apresentação: a novela camiliana. In: CASTELO BRANCO, 
C. Coração, cabeça e estômago. Organização e apresentação Paulo Franchetti. São Pau-
lo: Martins Fontes, 2003. p. IX - L.

FRIEDMAN, Norman. O ponto de vista na ficção: o desenvolvimento de um con-
ceito crítico. Revista USP, São Paulo, n. 53, p. 166-182, mar./maio 2002. Disponível 
em: <http://www.usp.br/revistausp/53/15-norman-2.pdf>. Acesso em: 28 dez. 2014.

LIMA, Isabel Pires de. Camilo e o fantasma do naturalismo: Eusébio Macário e A 
corja. Línguas e literatura, Porto, v.9, p. 119-138, 1992.

MARTINS, José Cândido. Prefácio. In: CASTELO BRANCO, Camilo. Eusébio 
Macário/A Corja. Porto: Caixotim, 2003. p. 7-47.

PAVANELO, Luciene Marie. O narrador camiliano e o seu olhar distanciado entre 
o coração e o estômago. In: ALVES, Carla Carvalho et al. (Org). Repensando a lite-
ratura portuguesa oitocentista: ensaios críticos. São Paulo: Biblioteca 24x7, 2010. p. 
67-92.

______. O riso sério camiliano: a crítica social em Coração, cabeça e estômago e O que 
fazem mulheres. Investigações, v. 26, n. 1, p. 1-31, jan. 2013.

TOMACHEVSKI, Boris. Temática. In: EIKHENBAUM, Boris. et al. Teoria da literatu-
ra: Formalistas Russos. Porto Alegre: Globo, 1976. p. 169-204.

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 7 • n. 13 • p. 177 - 188 • jan./jun. 2016  



189
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Resumo: O artigo analisa as similaridades estéticas do romance francês Ma-
dame Bovary, de Gustave Flaubert, com a produção fílmica Dancer in the Dark, 
dirigida pelo cineasta dinamarquês Lars Von Trier. Tomando de empréstimo, 
em autores tais como Robert Stam, Dudley Andrew e Genette, contribuições 
teóricas relacionadas ao cinema e ao conceito de adaptação, o trabalho examina 
a confluência de linhagens do ficcional em ambas as obras. Entendendo o filme 
de Lars Von Trier enquanto prática de adaptação dos procedimentos narrativos 
do clássico de Flaubert para o cinema, o artigo insere Dancer in the Dark em uma 
tradição ficcional mais ampla, caracterizada pelo cruzamento de mimetismo e 
auto-reflexividade.
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Abstract: This article analyzes the esthetic similarities between the French novel 
Madame Bovary, by Gustave Flaubert, and the movie Dancer in the Dark, by the 
Danish director Lars Von Trier. Theoretical contributions related to cinema and to 
the concept of adaptation, were taken from authors such as Robert Stam, Dudley 
Andrew and Genette, to examine the confluence of different fictional lines in these 
two masterpieces. By the understanding that the movie by Lars Von Trier was an 
adaptation of the narrative procedures of Flaubert’s classic to the cinema, the article 
inserts Dancer in the Dark in a broader fictional tradition, characterized by the by the 
confluence of a strong impression of realism and self-reflexivity.
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Introdução

Velha máxima no mundo da ciência, o princípio da conservação 
da matéria de Lavoisier – nada se cria, nada se perde, tudo se trans-
forma –, não fosse dirigido à explicação da natureza, bem poderia 
ser reivindicado pelos estudiosos da cultura e das “humanidades”. 
Exageros à parte, ali reside um princípio que se avizinha de mo-
dernos conceitos da teoria da linguagem, tais como dialogismo e 
intertextualidade. Resumidamente, noções que colocam em cheque 
não apenas nossa compreensão daquilo que denominamos original 
e cópia, mas também do que entendemos enquanto adaptação.

Madame Bovary, obra de Gustave Flaubert, possui no rol de seus 
descendentes diretos um expressivo número de auto-proclamadas 
adaptações, sejam elas livrescas, cinematográficas, ou ainda sob for-
matos menos usuais. O artigo que segue terá como foco de análise as 
similaridades estéticas do romance francês com a produção fílmica 
Dancer in the Dark (2000 – no Brasil, Dançando no Escuro), dirigida 
pelo polêmico cineasta dinamarquês Lars Von Trier. Contudo, as 
conexões entre o clássico da literatura e o texto fílmico não são 
exatamente aquilo que chamaríamos evidentes. Por meio de uma 
evocação silenciosa, Dançando no Escuro traça paralelos com Madame 
Bovary por meio da história de Selma Jezkova, imigrante tcheca nos 
Estados Unidos que, tornando-se cega em virtude de uma doença 
hereditária, sacrifica-se para pagar uma cirurgia a seu filho Gene, 
antes que a visão do menino seja comprometida.  

Tomando de empréstimo as contribuições teóricas de autores 
tais como Dudley Andrew, Robert Stam e Genette, o intuito deste 
artigo é apresentar uma leitura de Dançando no Escuro enquanto 
adaptação difusa do clássico de Flaubert, inserindo-o em uma 
tradição ficcional mais ampla, caracterizada pelo cruzamento de 
mimetismo e auto-reflexividade. No percurso desta análise, ve-
remos de que forma, resgatando a problemática da inadequação 
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da ficção à realidade, através de uma transgressão dos gêneros 
convencionais, Lars Von Trier adaptou para o cinema uma tensão 
estrutural da narrativa de Madame Bovary sob a forma de um filme 
musical, reelaborando o hibridismo estético do romance num plano 
cinematográfico. Nesta linha de análise, não se acusa ou diminui o 
filme por sua apropriação narrativa, nem se postula que Dançando 
no Escuro seja uma adaptação de Madame Bovary no sentido usual 
que confiamos ao termo. Trata-se, em outro sentido, de indicar sua 
filiação ao realismo auto-reflexivo de Flaubert que, se bem-sucedido 
o intento deste artigo, pode ser visto de forma atualizada pela con-
tribuição da produção fílmica.

A confluência de linhagens 
do ficcional em Madame Bovary

Em Literatura através do Cinema (2008), Robert Stam nos coloca 
frente a dois dos mais conhecidos romances da história da literatura 
qualificando-os como textos seminais, na medida em que, para o 
autor, são eles o pontapé inicial de duas vastas linhagens roma-
nescas no ocidente. De um lado, Dom Quixote como o texto-fonte 
para a tradição intertextual, auto-reflexiva e “mágica” da ficção em 
prosa. De outro, Robinson Crusoé como inspiração para a vertente 
mimética da literatura, aquela que busca gerar uma forte impressão 
de realidade no leitor, sem chamar sua atenção para a linguagem 
em si. Uma rápida passagem de olhos pela história do romance é 
suficiente para que, facilmente, identifiquemos inúmeros exemplos 
de um lado e de outro. 

Mas se podemos distinguir e classificar dois modelos diferen-
tes de representação romanesca, o universo literário parece não se 
submeter de forma pacífica à divisão polarizada entre linguagem 
e realidade. Há conexões que borram as fronteiras entre os dois 
campos, costurando ambas as formas de narrativa ficcional. Mada-
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me Bovary pode ser lido enquanto um destes romances híbridos. A 
conhecida história de Emma Bovary – uma dona-de-casa provin-
ciana que, sob a influência de suas leituras literárias e insatisfeita 
com a vida conjugal, comete adultério e contrai dívidas procurando 
escapar do tédio da vida cotidiana –, na confluência de ambas as 
linhagens, reflete sobre a literatura e sua relação com a vida ordi-
nária pela via do realismo. 

Em Madame Bovary, não há a presença explícita e característica do 
jogo paródico, como em Dom Quixote, nem o recurso a um narrador 
que se perca em digressões reflexivas, constantemente relembrando 
o leitor do caráter ficcional de sua narrativa, ao gosto de um Sterne 
ou, para nos aproximarmos do cânone brasileiro, de Machado de 
Assis. De fato, o livro de Flaubert nos proporciona uma ilusão de 
realidade tão contundente que Robert Stam o denomina um romance 
“protocinematográfico”. O estilo impressionista, com a descrição de 
gestos e atitudes, a sensibilidade na ambientação, o recurso de sons 
e luzes, a mise-en-scène verbal, um conjunto de recursos que busca 
gerar no leitor uma vívida sensação de observação da realidade. 

Contudo, na margem oposta, a onisciência do narrador expres-
sada através do discurso indireto livre e da exposição do pensamento 
das personagens colabora para, na contramão do realismo mimético, 
a problematização da linguagem. Quando o ponto de vista de Emma 
Bovary transparece no discurso do narrador, o estilo narrativo se 
transforma, passando do realista e nada sentimental das descrições 
externalizadas para a apresentação subjetiva da personagem, com 
recursos de pastiches e alusões ao romantismo, estilo literário que 
alimenta as ilusões de Emma em relação ao casamento, ao amor e 
à paixão. Assim, ainda que não se caracterize como uma estrutura 
básica do romance, a auto-reflexividade está presente no clássico 
francês, já que o leitor é convidado a problematizar a (in)adequação 
da literatura com a vida e os limites da ficção.
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O conceito de adaptação

Quando o assunto é adaptação, e mais ainda, adaptação de ro-
mances para o cinema, é comum nos depararmos com uma discussão 
bastante simplista relacionada ao tema girando em torno da noção 
de fidelidade. Fruto do fetiche pela palavra impressa, da distinção 
convencional (para alguns ultrapassada) entre alta e baixa cultura 
e/ou de uma compreensão limitada da ideia de originalidade, tal 
debate pouco acrescenta à análise fílmica, literária e das respecti-
vas adaptações de uma linguagem para a outra. Por estes e outros 
motivos, discutir adaptações cinematográficas de obras romanescas 
requer ainda hoje um cuidado conceitual que obriga o pesquisador 
a definir os termos de sua linha de pensamento. Para tanto, trago ao 
texto algumas contribuições teóricas relacionadas ao tema.   

Aproximando o conceito de adaptação à noção de represen-
tação, Dudley Andrew (1992) elabora uma questão central para a 
discussão aqui proposta: se a imagem que fazemos do mundo é 
filtrada pela nossa própria subjetividade, é possível falarmos de 
uma construção ficcional sem levar em consideração sua relação 
eminentemente problemática com a realidade prévia a que se refe-
ria? Em outros termos, não seria toda narrativa ficcional, enquanto 
representação do mundo, uma adaptação de um conceito prévio 
retirado da “realidade”? Assim, um filme que adapta Dom Quixote é 
nada mais do que uma representação da matéria verbal encontrada 
neste romance, não sendo o aspecto representativo dos produtos 
culturais uma exclusividade das adaptações cinematográficas da 
literatura. Pensado nestes termos, o conceito de adaptação se amplia 
e passa a abranger uma imensa variedade de fenômenos. Contudo, 
para que sua operacionalidade não se perca numa afirmação vaga 
de que “tudo é adaptação”, cabe sofisticar o debate buscando dife-
renciar formas de adaptação e suas funções em uma análise crítica 
do cinema e da literatura.
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É, sobretudo, com Gerard Genette (apud STAM, 2006) que vemos 
com maior clareza as fragilidades da noção de fidelidade. Partindo 
de conceitos como o de “dialogismo” e “intertextualidade”, Genette 
postula cinco variações do que denominou de forma mais ampla 
como “transtextualidade” – ou seja, tudo aquilo que põe um texto 
em relação com outros textos, explicitamente ou não. Para o teórico 
da literatura, os diferentes tipos de transtextualidade se resumem 
nos conceitos de intertextualidade, paratextualidade, metatextua-
lidade, arquitextualidade e hipertextualidade. Ainda que, em uma 
análise concreta, os tipos se cruzem em um mesmo objeto textual, 
cada variante designa uma relação específica entre diferentes textos. 
Não sendo o intuito deste trabalho discutir as potencialidades das 
contribuições de Genette, limito-me apenas a explorar os tipos úteis 
para a análise que será empreendida – a saber, as categorias de me-
tatextualidade e hipertextualidade. 

As categorias de Genette, pensadas inicialmente para o estudo 
literário, foram transpostas para o estudo das adaptações cinema-
tográficas por Robert Stam. É este quem nos auxilia no trato de tais 
conceitos em sua relação com o cinema, ainda que virtualmente tal 
relação já estivesse presente nas formulações de Genette. Para Stam, 
a hipertextualidade talvez seja, dentre as categorias mencionadas 
anteriormente, a mais relevante para a análise de adaptações. Ela 
se refere à relação entre um “hipertexto”, entendido como o pro-
duto derivado, e o “texto anterior ou ‘hipotexto’, que o primeiro 
transforma, modifica, elabora ou estende” (STAM, 2006, p. 33). 
Em outras palavras, aquilo que, do ponto de vista de um senso 
comum, seria o texto “original”, aqui é alocado em meio a uma 
rede de relações intertextuais, já que todo texto é entendido como 
adaptação e apropriação de referências anteriores. Assim, a questão 
da adaptação entra nas preocupações do pesquisador e/ou crítico 
mais do que nas do produtor/autor de um filme, romance, etc. 
Analíticas, as categorias de hipo e hipertexto devem ser utilizadas 
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em contextos específicos, não sendo uma obra essencialmente hipo 
ou hipertextual. 

Como vimos, a noção de fidelidade é abalada em suas bases, 
visto que um mesmo romance, como por exemplo, Robinson Crusoé, 
pode ser tomado enquanto hipotexto de suas adaptações fílmicas ou 
como hipertexto dos relatos de viagem dos séculos XIV, XV e XVI. 
Nada, portanto, é absolutamente original, e a cobrança de fidelidade 
ao texto-fonte perde sua força na medida em que compreendemos 
toda e qualquer matéria textual dentro de uma cadeia muito mais 
ampla, impossível de ser tomada em sua totalidade.    

Contudo, tomar o texto fílmico de Lars Von Trier enquanto 
hipertexto de Madame Bovary pode parecer uma grosseria crítica, 
visto que, a rigor, Dançando no Escuro não constitui adaptação deste 
ou de qualquer outro romance. Dono de um roteiro original, não 
encontramos em para-textos do filme de Lars Von Trier a indica-
ção de uma fonte literária (hipotexto), a filiação a um romance ou 
elementos comuns a outros títulos no que tange à materialidade de 
personagens e espaços. Se Emma Bovary, protagonista do romance de 
Flaubert, é uma dona de casa que vive no interior da França, Selma, 
por outro lado, é operária nos Estados Unidos da América. Assim, 
cabe ao conceito de metatextualidade fundamentar a aproximação 
realizada entre as duas obras.

Designando a relação crítica entre um texto e outro, a metatex-
tualidade nos interessa na medida em que seu hipotexto pode ser 
comentado explicitamente tanto quanto pode ser evocado silencio-
samente. No que se refere a este último caso, Robert Stam considera: 

“Em termos de uma fonte não mencionada, ou “evocada 
silenciosamente”, no entanto, a “metatextualidade” nos faz 
lembrar aqueles filmes que têm uma relação mais difusa e 
não declarada com o romance original ou até mesmo com 
todo um gênero de literatura” (STAM, 2008, p. 31).  
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É, portanto, através de uma relação difusa e não declarada que 
Dançando no Escuro se filia ao romance de Flaubert. Mais ainda, a 
análise que aqui se pretende buscará demonstrar de que modo o filme 
de Lars Von Trier, evocando silenciosamente não apenas uma obra, 
mas também todo um gênero cinematográfico, o musical, consegue 
justapor a tradição realista da ficção ocidental à tradição mágica e 
reflexiva, produzindo, deste modo, tensões estilísticas na linguagem 
do cinema equivalentes às de Madame Bovary. Assim, é pela metatex-
tualidade que o texto fílmico evoca a história de Emma Bovary, em 
um contexto estético diferente e de forma silenciosa, adaptando sua 
problemática no cinema.          

Novamente a confluência:
um musical realista e auto-reflexivo

Conhecido por sua visão pessimista da natureza humana, Lars 
Von Trier subverte, temática e estilisticamente, o panorama dos 
musicais clássicos de Hollywood1 em Dançando no Escuro. O drama de 
Selma, a imigrante tcheca em vias de perder completamente a visão, 
fascina não apenas pela pesada carga emocional que o enredo trágico 
contém, mas igualmente por sua estrutura formal, rica em recursos 
que potencializam a problemática desenvolvida pelo filme. 

Interpretada pela cantora Björk, Selma trabalha como operária 
em uma fábrica estadunidense e economiza seu dinheiro para pagar 
uma operação em seu filho Gene, antes que a doença hereditária 

1 No que se refere ao cinema musical, ainda que grande parte das produções fílmicas 
de Hollywood se enquadrem na caracterização esboçada pela personagem Selma, 
deve-se frisar a existência de títulos que, fugindo ao padrão de entretenimento 
cultural norte-americano, flertaram com a tragédia, como em Amor Sublime Amor, 
de 1961, e abordaram temas e problemas sociais, como em All That Jazz (1979) e Hair 
(1979). Assim, a referência ao universo do musical hollywoodiano enquanto forma 
homogênea funciona somente enquanto recurso didático para a argumentação 
desenvolvida, mas não como afirmação inquestionável sobre a história do gênero.    

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 7 • n. 13 • p. 189 - 204 • jan./jun. 2016  



197

que está minando sua visão se manifeste igualmente no filho. Para 
amenizar os sofrimentos de sua dura luta pela sobrevivência, a 
imigrante participa de um grupo teatral que encena peças musicais 
– sua grande paixão. Ao longo de todo o filme, Selma reafirma a 
importância dos musicais em sua vida. Forma de entretenimento 
que – tal como a literatura romântica, que transporta Emma Bova-
ry para uma realidade que não aquela do dia-a-dia enfadonho – é 
também uma linha de fuga da operária em relação às agruras da 
vida, fazendo-a “sonhar acordada” com sapateados, duetos vocais 
e ritmos dançantes.

Os diálogos de Selma são repletos de referências ao gênero 
musical, fato que contribui para a auto-reflexividade do filme. O 
espectador, assistindo ele mesmo a um musical, gradualmente 
se torna consciente da distância existente entre os clássicos que 
inspiram Selma e o filme de Lars Von Trier. Para a imigrante, os 
musicais representam um mundo de felicidade e comunhão, onde 
todos cantam e dançam unidos. Os desfechos são previsivelmente 
felizes, já que tudo funciona em perfeita harmonia: quando uma 
dama cai, há sempre alguém para segurá-la. E se Selma afirma de-
testar o final de todos os filmes, não é porque as coisas possam dar 
errado, mas antes porque, terminando o filme, inicia-se novamente 
a vida de todos os dias. A reflexão acerca dos musicais tradicionais 
pode ser percebida também pela voz de outros personagens, como, 
por exemplo, em diálogo de Selma com Jeff, seu amigo apaixonado 
que diariamente vai à fábrica lhe oferecer carona para casa. Jeff 
confessa não entender os musicais, pois na vida real ninguém canta 
e dança como nos filmes. Tal questionamento, condizente com uma 
postura que exige mimetismo na ficção, se faz presente na própria 
estrutura do filme, e o distancia dos musicais clássicos ao encenar 
uma impossibilidade da cena musical no contexto de ação das per-
sonagens, passando estas para o plano do pensamento, dotando 
assim o filme de um apelo realista.
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Alocar os números musicais dentro de um contexto verossimi-
lhante (como nos momentos em que, dentro da trama, as persona-
gens assumem um palco) poderia ser a saída de Lars Von Trier para 
a produção de um musical realista. Contudo, fosse esta a solução 
encontrada pelo cineasta, o filme perderia sua dupla inscrição esti-
lística, pendendo para o lado mimético da ficção majoritariamente. 
Para que a dosagem auto-reflexiva do filme não se apagasse diante da 
impressão de realidade, o diretor dinamarquês optou pelos números 
musicais (com relevantes exceções, a serem discutidas) enquanto 
produto do pensamento de Selma – recurso equivalente, no domínio 
do cinema, ao discurso indireto livre utilizado por Flaubert para a 
representação dos devaneios literários de Emma Bovary. Assim, as 
cenas em que espetáculos de dança e música ocorrem em lugares 
tais como a fábrica em que a protagonista trabalha ou o tribunal em 
que está sendo julgada, são todas um mergulho na imaginação da 
imigrante tcheca.

Os paralelos, contudo, não terminam aí. A variação técnica e 
estética nos diferentes planos do filme potencializa a tensão entre o 
mundo ficcional/imaginativo de Selma e a realidade que a circun-
da. Ao retornarmos a Flaubert, temos o emprego de uma narrativa 
objetiva e descritiva para as passagens externas a Emma e, no 
discurso indireto livre vinculado ao pensamento da personagem, 
o pastiche das construções literárias do romantismo. Em Dançando 
no Escuro, tal pêndulo estilístico também é realizado por meio de 
recursos cinematográficos. Enquanto o retrato da “vida real” se faz 
por meio de técnicas amplamente utilizadas no cinema de Lars Von 
Trier, com cortes bruscos, imagens tremidas e câmera na mão, as 
cenas musicais derivadas do pensamento de Selma abundam em 
cores e se aproximam da estética hollywoodiana convencional, tão 
característica nos musicais. O “discurso indireto livre” cinemato-
gráfico operado em Dançando no Escuro reproduz, na agressividade 
do filme, o alívio que a protagonista sente quando, mergulhada na 
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fantasia, esquece-se dos problemas que enfrenta em seu cotidiano 
de pobreza e sofrimento.

Em termos de enredo, do mesmo modo que a leitura possui um 
papel determinante na conduta de Emma Bovary, e o mergulho na 
ficção acaba por incidir na sorte e no destino da personagem de Flau-
bert (o adultério de Emma terá também suas trágicas consequências), 
a paixão de Selma pelos musicais interfere nos acontecimentos que 
se dão à sua volta e em sua história particular. Na fábrica em que 
trabalha, os alertas para a desatenção da operária são constantes, já 
que, além do problema visual, são recorrentes os devaneios da fun-
cionária. Treinando para seu papel no grupo teatral da cidade, Selma 
é repreendida por estudar seu roteiro em horário de trabalho. Nas 
palavras da personagem, “quando estou trabalhando na fábrica e as 
máquinas fazem uns ritmos, começo a sonhar, e tudo se torna música” 
(24min). A declaração de Selma é coroada quando, aos 40 minutos 
do filme, um número musical é imaginado dentro de seu ambiente 
de trabalho, com os funcionários todos dançando e cantando uma 
música ritmicamente e tematicamente relacionada ao funcionamento 
da fábrica. Ao fim da canção, um corte brusco na cena nos leva a um 
novo deslize de Selma que, conhecida por danificar as máquinas da 
fábrica, machuca suas mãos e é novamente repreendida pelo super-
visor. Sonhar acordada não faz bem para a imagem de Selma, que 
acaba por perder seu emprego.

Mas os problemas de Selma, bem como sua fuga para o mundo 
da imaginação, não findam aí. Sem emprego, Selma é roubada por 
Bill, vizinho e proprietário do trailer em que a imigrante vive com o 
filho. Tendo recebido uma herança, Bill vê Linda, sua esposa, gastar 
todo o dinheiro que possuíam em excessos que seu salário de policial 
não poderia pagar e, acostumado com grandes despesas, o vizinho 
de Selma resolve roubar o dinheiro que a imigrante guardava para 
pagar a operação do filho. Quando a operária desempregada tenta 
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reaver seu dinheiro na casa de Bill, descobre que este a envolveu 
em uma história mentirosa, e ouve Linda acusá-la de tentar seduzir 
seu marido. Selma prefere tratar do assunto pessoalmente com o 
vizinho. O policial assume preferir a morte a devolver seu dinheiro 
e, por meio de pressões psicológicas, Bill leva Selma a concretizar 
um homicídio: para curar seu filho, a imigrante precisou tirar a 
vida de um homem. 

A cena em que Selma tenta se refazer após assassinar o vizinho, 
novamente nos aponta para o número musical como uma fuga – a 
protagonista buscando conforto e consolo em situações que fogem 
de seu controle e mostram a face cruel das pessoas e do mundo. 
Enquanto Linda corre para chamar a polícia, Selma mergulha 
nos devaneios musicais, imaginando um número em que mesmo 
o vizinho morto canta e dança, e os versos da canção justificam 
seu ato desesperado e impensado (01h03min). O mesmo recurso 
é utilizado quando, no julgamento de Selma, o tribunal é tomado 
por música e dança, sugerindo que, para a imigrante apaixonada 
pelo cinema, tudo será resolvido como nos seus filmes preferidos 
e um final feliz deve ser esperado já que, agindo por amor ao filho, 
a personagem não merece a dura pena que lhe reservam: a morte. 
Mas como Dançando no Escuro não é um musical como aqueles que 
Selma amava assistir, nele não se reúnem todos os personagens ao 
fim do filme para cantarem juntos e felizes, numa utopia harmoniosa 
da música. Os números de dança são produtos da imaginação de 
Jezkova que, no realismo brutal de Lars Von Trier, é condenada 
pelo assassinato de Bill.

Da condenação de Selma até a cena final de Dançando no Escuro, 
o filme se desenvolve atravessado pela tensão decorrente da espera 
pela morte da protagonista. É neste ínterim que um importante 
elemento para a compreensão do diálogo com a tradição musical 
ocorre dentro da produção fílmica. Trancafiada em uma cela à es-
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pera de sua pena, Selma lamenta o fato de que, no presídio, tudo 
é silencioso, e não se ouvem muitos ruídos. Em outros contextos, 
o som ao redor estimulava a imaginação da personagem, que logo 
escapava para os números musicais. Na cela, contudo, é preciso 
que Selma cante, e não apenas imagine uma canção para supor-
tar o sofrimento de sua espera. Assim, excetuando-se as cenas de 
palco com o grupo teatral que Selma frequentava, pela primeira 
vez no texto fílmico uma cena intradiegética de canto surge para 
a apreciação do espectador. Emocionada, Selma solta sua voz em 
uma canção que destoa da situação em que se encontra, pulando, 
produzindo percussão com sua escova de dente, preenchendo as-
sim, em meio a soluços e prantos, o vazio e o silêncio de sua cela. 
Nesta cena, a fotografia e a estética do filme não se voltam para o 
musical hollywoodiano, mas sim continuam no estilo cru do realismo 
do filme: não estamos mergulhados no pensamento de Selma, mas 
sim observando a sua tentativa de suportar a realidade.

Há ainda uma última passagem de “discurso indireto livre” 
cinematográfico quando Selma, conduzida para cumprir sua pena 
e sem forças para seguir caminhando para a morte, imagina um 
número musical nos corredores do presídio – a marcha da guarda 
marcando ritmo enquanto a imigrante condenada dança e contra-
cena com prisioneiros e também policiais. Com o corte da cena, 
nos deparamos com Selma escoltada e sendo questionada sobre 
seu desejo de dizer as últimas palavras. A imigrante nada declara. 
Em pânico, implora para que não a enforquem com o capuz. Por 
telefone, a autoridade solicita uma ordem para atender seu pedido. 
Em pânico, Selma grita o nome do filho, ao que sua melhor amiga 
Kathy, que assiste ao ritual de enforcamento no espaço reservado 
ao público, ultrapassa os limites para observadores e lhe conta que 
Gene realizou a operação. Antes de ser capturada, Selma deixara 
paga a operação com o dinheiro que, roubado por Bill, fora recu-
perado com a sua morte. 
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A situação dramática se intensifica com o suspense em torno de 
sua morte. Poderá Selma sair do pesadelo de sua pena? A protago-
nista improvisa o número final do musical de Lars Von Trier: com o 
corpo atado a uma prancha, de frente para a forca, canta para o filho 
Gene (02h:12min). “Agora não há nada para temer”, diz a canção de 
Selma, que sorri. Ela, que nunca gostou da última música dos filmes, 
imersa no universo do cinema questiona a realidade que a oprime 
por meio do seu canto: “esta não é a última canção, não há violino, 
o coro está tão silencioso e ninguém dá piruetas” (02h:13min). Para 
a operária tcheca, equivalente cinematográfico de Emma Bovary, a 
canção que canta será sempre a penúltima, pois se recusa a acabar 
com a harmonia do seu mundo e retornar à realidade injusta que a 
circunda. A voz de Selma se cala com o estrondo de seu enforcamento 
e tudo silencia. 

A última canção?

Procurei demonstrar de que modo o filme Dançando no Escuro 
reproduz e adapta cinematograficamente recursos estilísticos do 
romance Madame Bovary, de Flaubert, criando um paralelo entre 
ambas as histórias na medida em que tanto uma como outra traba-
lham o tema da arte enquanto linha de fuga da realidade, ao mesmo 
tempo em que problematizam a relação entre as duas modalidades 
de experiência. Cruzando mimetismo e auto-reflexividade por meio 
de recursos estéticos e de enredo, as duas obras nos apresentam um 
mundo em que a impossibilidade da ficção ditar os caminhos da 
vida é imperiosa. Emma Bovary, buscando para a sua vida aventuras 
amorosas, tais como aquelas que encontrava nos livros, acabou num 
dramático suicídio, já que os problemas gerados pelas suas atitudes 
românticas fugiram de seu controle. Selma Jezkova, por outro lado, 
mergulhando na imaginação e fugindo para os números musicais, 
anulou-se em momentos decisivos de sua trajetória, deixando de 
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analisar friamente suas possibilidades de vida na expectativa de que 
tudo se resolvesse conforme nos filmes. 

Contudo, cabe ainda uma indagação acerca do desfecho de 
Dançando no Escuro. A rigor, não se entende o enforcamento de Selma 
como um final feliz, muito menos como convencional aos parâmetros 
do cinema musical. Ao contrário, ele nos produz a sensação de im-
potência e sufocamento, como se a morte e o silêncio da personagem 
fossem também um pouco nossos. Mas mesmo que alguns musicais 
não terminem como esperamos, e que o realismo de Lars Von Trier 
não nos permita dormir no conforto de uma história com final feliz, 
persiste uma esperança. Fruto de todo o esforço e o sofrimento de 
Selma, enfim seu filho Gene pôde ser operado. Deste ângulo, Selma 
conquistou uma vitória sobre o mundo. Conforme planejava, sua 
doença não será também a doença de seu filho. Talvez por isso, an-
tes de subirem os letreiros do filme, enquanto o público observador 
rumina a dor da morte da prisioneira, uma mensagem escrita se 
coloca sobre as cortinas que escondem o corpo de Selma: “they say 
it’s the last song/ they don’t know us, you see/ it’s only the last song/ if we 
let it be” (02h:15min). Será aquela, interrompida pela morte, a música 
final? Quem sabe Gene, o filho que não será tomado pela cegueira, 
aprenda também a amar os musicais do cinema e cante mais uma 
canção, continuando o eco infinito daqueles que o precederam no 
tempo e na música, como sua mãe.                         
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than converge with the modus operandi of the increasingly marked diversity of 
contemporary media.

Keywords: Literature; hybridization; teaching.

A literatura ontem e hoje

A literatura, desde a primeira datação de seu manifesto com 
Ilíada e A Odisseia, em torno do século VII a.C., opera em um terreno 
específico de práticas e representações que expressam delineamentos 
acerca da condição humana, recortes cujo significado perpassam 
diferentes contextos através dos anais da existência. Vale destacar 
que cabe uma distinção histórica entre o aparecimento dos primeiros 
textos considerados literários no Ocidente e o constructo formal de 
uma categoria que viria a ser literatura a partir de características par-
ticulares. Sobre a primeira constatação, as obras foram enumeradas 
anteriormente, em relação ao segundo aspecto cabem as palavras de 
Chartier em uma entrevista com os professores André Dias e Beatriz 
Feres realizada em 2016 acerca da categoria “literatura”. 

Minha única reserva seria, talvez, um uso retrospectivo 
e anacrônico da categoria de “literatura”. A palavra, em 
seu sentido moderno de «belas-letras», só aparece no sé-
culo XVIII como a coisa em si, pois é exatamente naquele 
momento que se relacionam as noções as quais, para nós, 
definem a literatura: a singularidade da escrita, a origina-
lidade da obra de ficção, a propriedade intelectual, o nome 
do autor, a “fetichização” do manuscrito autógrafo e os 
arquivos literários. Antigamente, antes da associação dessas 
categorias, as fronteiras entre os gêneros eram permeáveis, 
as criações eram muitas vezes coletivas, a invenção estava 
situada no âmbito da imitação, e os autores não eram pro-
prietários de suas obras. Eu digo isso para que evitemos 
uma visão muito idealista ou essencialista da “literatura” 
que, na realidade, a compreende pela universalização de 
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uma definição histórica particular (CHARTIER, DIAS & 
FERES, 2016, p. 25-26).

Considerando a ressalva de não universalizar um constructo 
histórico acerca do objeto literário, cabe-nos mencionar as especifi-
cidades do fazer literário que ocorrem por meio de “um laboratório 
de experiências sobre os múltiplos sentidos do humano, descortina-
dos através da riqueza criadora da linguagem” (ROCHA, 2008, p. 
76). Dessa forma, as variadas potências que a literatura constitui via 
representação são meandros salutares autoinvestigativos para o que 
a permanência das obras se promove e legitima como uma forma de 
arte transcendental, imprimindo em seu esqueleto a possibilidade 
de ser atemporal1, perene em produção de sentido, universalidade2. 
Cândido colabora com tal afirmação, dizendo que

A grandeza de uma literatura, ou de uma obra, depende 
da sua relativa intemporalidade e universalidade, e estas 
dependem por sua vez da função total que é capaz de 
exercer, desligando-se dos fatores que a prendem a um 
momento determinado e a um determinado lugar. (CAN-
DIDO, 2006, p. 53).

Assim é que a literatura possibilita o fenômeno da catarse, de 
modo universal e atemporal, o que possibilita que a leitura de obras 
literária potencialize leituras de mundo e de si advindas do encontro 
com textos literários, uma vez que somente foram evidenciados pelos 
sentidos do texto. Por isso que se pode afirmar que a literatura “tem 

1 Daí que os estudos sobre o eixo da historicidade literária se fundem num cenário 
de paradoxo, haja vista a não disposição literária no que tange a representação 
de determinado contexto social donde venha sido datada ao passo que não se lhe 
descarta a integração literária do imaginário de uma época na época que então fora 
produzida cf. Chartier (2012). 
2 Assim, variadas obras literárias podem ser traduzidas para diversos idiomas 
diferentes e ainda produzirem todo o sentido representativo da sua ideia em 
idioma de origem.
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papel formador da personalidade, mas não segundo as convenções” 
(CANDIDO, 2004, p.176). Isso porque ela “percorre regiões da ex-
periência que os outros discursos negligenciaram, mas que a ficção 
reconhece em seus detalhes” (COMPAGNON, 2009, p.50). Neste 
contexto, a catarse, de acordo com Lukács (1966, p. 509) “é um reflexo 
concentrado e conscientemente produzido de comoções cujo original 
pode sempre achar-se na vida mesma” o que subjaz à ideia de que há 
no texto o que há em nós; não como uma predisposição à reprodução 
e nossos sentidos, senão que a representação em produção de senti-
do que lhes é contígua e, portanto, capaz de nos transformar. Neste 
contexto, não podem ser negligenciadas as relações entre literatura, 
cultura e sociedade. Se o que vemos também nos olha, conforme 
uma cara expressão de um estudioso da História das Artes, Georges 
Didi-Huberman, as relações mencionadas podem ser levadas em 
consideração, de acordo com Sampaio e Silveira (2014, p. 203) 

[...] para que se possa lançar luzes às interpretações realizadas 
em torno da produção literária de acordo com o contexto e a 
época em que se inserem e em como passam também a adqui-
rir características atemporais, estendendo-se para além do 
contexto em que foi criada, impregnando-se de universa-
lidade.

Para Antônio Candido (2006), a obra literária é considerada 
parte da cultura humana e isso implica em destinar a ela a qualidade 
intrínseca de singularidade que não pode fazer com que seja redu-
zida à representação do mundo exterior a ela visto que a literatura 
tem modos particulares de externar não apenas a sociedade em que 
vivemos, mas uma estética específica. Desse modo, a restruturação 
de elementos histórico-sociais não pode reduzir a grandeza do fazer 
literário que não se reduz a ser espelho do mundo visto que quando 
há internalização destes aspectos isso ocorre a partir de reestrutu-
rações em universo ficcional que seguem leis estéticas. Trata-se de 
uma atitude moral e eticamente direcionada que promove formas de 
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leitura que se distanciaram da explicação de obras a partir da biografia 
dos autores de um formalismo estruturalista e de uma abordagem 
sociologista dos textos literários. Sobretudo, a literatura se insere no 
contexto de artefatos culturais que permitem perceber as movências 
da linguagem no movimento dos sentidos que mudam e se deslocam 
no decorrer da história. Acerca disso, antes de prosseguirmos, valem 
as palavras de Silveira e Duarte (2012 p. 154):

Se a linguagem é histórica e social, ela é fluída, modifica- 
se com o tempo, altera-se de acordo com os indivíduos e 
grupos sociais que a empregam. Desse modo, a linguagem 
não varia apenas na forma: os sentidos deslizam de acordo 
com as visões de mundo dos sujeitos sociais, variando de 
acordo com posições ideológicas ocupadas pelos sujeitos 
da linguagem. O sentido não é evidente, assim como a 
linguagem não é transparente. 

Interpretar, sob este ponto de vista é estar desde-já inserido em 
um terreno de movência de sentidos e de derivas que não se esgo-
tam. Se para Todorov (2009) a literatura toma por objeto a condição 
humana então a leitura de textos literários não constitui especialis-
tas em textos literários, mas torna aquele que lê conhecedor do ser 
humano. Dessa forma, a compreensão das paixões e sentimentos 
humanos pode ocorrer a partir do encontro com grandes escritores 
que se dedicam durante muito tempo à tarefa de aproximar os lei-
tores de uma dimensão de humanidade insubstituível. Para o autor 
búlgaro, a literatura está em constate perigo porque no mundo da 
tecnicização e da hipervalorização do científico, o literário é colocado 
à margem que o transpõe para um hall de objetos subcategorizáveis 
e inferiorizados culturalmente. 

Para ele, é preciso que sejam percebidos mais os sentidos que a 
literatura suscita e menos as estruturas formais de sua composição 
para que a literatura não seja reduzida ao absurdo através da rela-
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tivização de verdades e da hipervalorização da forma. No capítulo 
intitulado “A literatura reduzida ao absurdo” Todorov (2009) propõe 
reflexões a partir do exemplo do ensino secundário na França estabe-
lecendo uma comparação entre o ensino de literatura e a construção 
de um edifício. Quando o prédio está finalizado, o esperado é que os 
andaimes sejam retirados visto que o que importa é arquitetura e a 
funcionalidade do mesmo. O que acontece, para ele, é que no ensino 
francês (e estendemos, a esta altura a crítica ao ensino brasileiro de 
literatura) ocorre a manutenção dos andaimes o que faz inclusive 
que sejam transformados em objeto de estudo. 

Pautando-se na herança de concepções solipsistas e niilistas da 
literatura esta tendência se herda um modus operandi idealizador de 
“andaimes” a partir da crítica formalistas da segunda metade do sécu-
lo XX, o que produz um movimento de relativização de verdades que 
desvincula os textos de uma realidade externa. O que o crítico búlgaro 
faz é alertar para a necessidade de considerar a literatura enquanto 
inserida social e culturalmente no escopo relacional que estabelece 
com outros discursos o que faz com que suas fronteiras com o passar 
do tempo sejam inconstantes.  Aproximando-se de Michel Foucault, 
Todorov vai considerar regras que regem a produção de verdades 
do texto literário observadas em inúmeros discursos (filosófico, cien-
tífico, historiográfico) oscilando entre a nitidez e o esfumaçamento 
de limites como nas relações entre história e literatura, por exemplo. 

O estudo da literatura não pode se pautar na busca organizadora 
de uma biografia explicativa do texto, pois isso seria deixar de lado 
a qualidade da literatura em si. Sendo assim, de acordo com Can-
dido (2006) a crítica literária se reduziria a elementos exteriores do 
texto e ás intencionalidades daquele que escreveu. Também a crítica 
literária não pode se pautar no estudo da forma dos textos visto que 
isso reduz o texto a uma automatização de estruturas esvaziadas a 
partir da imposição de regras estabelecidas a priori. Em relação aos 

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 7 • n. 13 • p. 205 - 220 • jan./jun. 2016  



211

contextos de ensino de literatura, o estudioso francês Jouve et al (2010) 
menciona que o estudo da literatura pode ser direcionado na busca 
pelo impacto desta sobre a sociedade na qual se insere. Desse modo, 

Se há uma série de tecnologias que parecem ofuscar o brilho 
dos vagalumes3 entre páginas e suportes outros que trazem 
verbos e substantivos da história em bibliotecas, livrarias, 
escolas e outros contextos, é preciso problematizar, cada 
vez mais, os modos como os livros e os diferentes modos 
de leitura se constituem como artefatos culturais que não 
excluem nem podem ser substituídos devido à sua singu-
laridade (SILVEIRA, DERING & LIMA, 2016, p 22).

Não pode ser deixado de lado o aspecto formativo visto que é 
necessária a mediação. Isso porque cada leitor tem seu ritmo e com-
petência de leitura. A mediação torna-se necessária, portanto, para 
possibilitar a apreciação de textos literários a partir da necessidade de 
haver “[...] um mínimo de cultura- sobretudo quando se trata de um 
texto antigo. É a razão pela qual a mediação do ensino é indispensá-
vel” (Jouve et al., 2010, p. 203). Trabalhar com a literatura pressupõe 
um encontro com o simbólico no sentido de que ir ao encontro do 
texto literário implica pensar a cultura como inserida em espaços 
de relações de poder já que os modos de leitura estão situados em 

3 Com a apresentação dos estudos de um cientista político romano acerca do 
contexto de desaparecimento dos vagalumes na Europa, o historiador da arte Didi-
Huberman pontua não o desaparecimento, mas a sobrevivência dos vagalumes num 
estudo em que reitera o lugar das obras de arte em meio à assepsia pública, entre 
outros fatores. Os autores do texto cuja citação está sendo apresentada utilizam 
a metáfora do historiador da arte mencionado para desloca-la para o campo dos 
estudos literários conforme pontuam em seu trabalho: “Estaria a literatura, assim 
como os vagalumes europeus, fadada a esvaecer cada vez mais expressivamente? 
O presente trabalho parte de reflexões acerca dos estudos literários que resistem 
nos currículos escolares ainda que fenecendo ao sabor da crise de leitores na 
contemporaneidade insistindo em luzir em meio às luzes que parecem cada vez 
mais ofuscar-lhes o brilho no campo receptivo atual em que se apresenta para 
alguns entre artefatos culturais e meios simbólicos de representação ficcional que 
parecem substituí-los com voracidade” (SILVEIRA, DERING & LIMA, 2016, p. 14).
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terrenos de práticas e representações individuais e coletivas; significa 
devolver à literatura seu caráter humanista (e humanizador). 

O homem e a literatura: sala de aula

A sala de aula hoje é um espaço amplo, híbrido, com lugar para 
a elaboração e construção individual e coletiva de conhecimentos, 
mas cujo hibridismo, mesmo em uma acepção inclusiva das dife-
renças, exigirá desde ambiente uma linguagem na qual todos os 
atores envolvidos gozem da mesma disposição para a construção de 
conhecimentos. A escola, assim, não pode, enquanto possibilidade, 
operar de modo desdenhoso frente à pluralidade de experiências con-
comitantes que cada qual de seus constituintes apresente, haja vista a 
integração necessária para que a construção dos conhecimentos esteja 
permeada pelo diálogo que contemple de modo equalizador – sem 
formatar as diferenças que chegam à escola, senão que integrá-las, 
respeitando-as –, pois “Dentro deste contexto, a sala de aula deixa 
de ser uma estrutura atomista – de núcleo único - para assumir a 
diversidade de núcleos. Deixa de ser um único locus para se tornar 
um território-mapa.” (PEÑA & MEISTER, 2010, p. 7).

Entretanto, aspectos evidenciados com o surgimento da mo-
dernidade e legitimados por ela, desde Rousseau, quais sejam: a 
impermanência de relações, a embriaguez advinda dos espaços física 
e metaforicamente ruidosos, a dificuldade em solidificar pressuposi-
ções que perdurem e que não se modifiquem antes da revisitação à 
pressuposição mesma, por exemplo. Parafraseando Berman (1982), 
o aturdimento que um desfile de objetos incessantemente provoca 
mexe com os sentimentos e faz com que esqueçamos qual é nosso 
lugar, implicam no deslizamentos dos contextos multifacetados, 
inclusive, para a sala de aula. A não solidez e o embaraçamento 
da visibilidade de relações, instituições, pensamentos e propósitos 
tende a fazer da sala de aula uma possibilidade tão confusa em de-
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corrência das incertezas modernas que estimá-la por um dispositivo 
hermético já é a autodecleração de uma falência prévia pelo próprio 
anacronismo de não perceber o quão contingencial a sala de aula se 
tornou no século XXI.

O professor, assim, há de realizar uma pedagogia que abarque 
as faces da diferença, os deslizamentos modernos e dificuldade de 
se ossificar qualquer operação que desconsidere a impermanência à 
qual todos estamos sujeitados. Se, conforme Arendt (2007, p. 25) “A 
educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante 
para assumirmos a responsabilidade por ele”, e com isso, a assunção 
do trabalho com as incertezas e incoerências modernas no intento 
de “salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a 
vinda dos novos e dos jovens” (ARENDT, 2007, p. 26). Neste ponto, 
assumimos a desconstrução que propõe Derrida (2001), que assinala 
para uma bifurcação: assumir e trabalhar com a chegada dos novos e 
jovens em sala de aula mobiliza para uma noção de fronteiras, para o 
que o ensino e literatura se veja rodeado das possibilidades de trans-
formar e ser transformado, concomitantemente, em uma medida que 
não se reduz a ser bom ou ruim, mas que reclama observação de seu 
jogo operador para que todos os lados se integrem na plurilavalência.

A época atual, promotora de hibridismo, deslizamentos, 
misturas, multifaces variadas é ao mesmo tempo a legitimadora 
daquele estado de autoperda citado em Berman (1982) uma vez 
que na dificuldade de se nos situarmos isso acarreta na subjacente 
dificuldade de identificarmo-nos, de nos compreendemos indivi-
dual ou coletivamente. Arendt (2002, p. 227) assevera que “o fato 
importante é que, por causa de determinadas teorias, boas ou más, 
todas as regras do juízo humano normal foram postas de parte”, 
assinalando a ideia de que hoje há que se trabalhar com um operador 
relacional de contextos, para o que o manuseio do conhecimento em 
sala de aula, neste caso o ensino de literatura, considere as diferentes 
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e diagonais potências que a sala de aula apresenta. Parafraseando 
Arendt (2002), o movimento de colocar o juízo humano de lado 
aponta para uma crise e, em meio à crise, ocorrem perdas que são 
comuns a todos nós.

Adorno (2003) fala da dificuldade da produzir narrações, pois ao 
homem moderno não há mais o que narrar, haja vista que o excesso 
de mesmice e as estandardizações, padronizações que produzem 
um efeito de “arcaísmo” à leitura de um livro impresso, como se 
isso já estivesse anacrônico. Se pois, conforme Arendt (2002), o ato 
de reflexionar acerca da crise da educação nos incita a pensarmos 
sobre a essência da educação que, então, como extensão dessa crise 
analítica também se possa pensar acerca da essência do ensino de 
literatura, sua presença na escola e o fazer da diferença que insurge 
de tal trabalho em âmbito escolar.

O ensino de literatura precisa, neste âmbito, tornar possível uma 
experiência que recupere o que a todos nós está sendo retirado, o 
que, de acordo com Agamben (2011) se trata de ser contemporâneo, 
uma vez que se trata de manter “fixo o olhar no seu tempo, para nele 
perceber não as luzes, mas o escuro” (AGAMBEN, 2011, p. 62), que 
podemos ligar ao indício da perda do juízo de que fala Arendt. Para 
recobrarmos havemos de observar que na época moderna4 os elemen-
tos que geram incertezas, impermanências, posturas transversais, 
necessidade do olhar contemporâneo confluem para a conclusão de 
que nas mais variadas esferas, tais aspectos, em si já fragmentários, 
são a junção de todas as teorias de que versam os autores acerca dos 
deslizamentos dos tempos atuais. Trabalhar literatura, neste cenário, 

4 Insiste-se neste uso terminológico uma vez que os constructos que os autores 
da chamada pós-modernidade (Zigmund Baumann etc.) e da hypemodernidade 
(Gilles Lipovetsky) trabalham com um aparato conceitual que se mostra como 
a continuidade dos elementos sociais que já eram percebidos na modernidade, 
mas evidenciados pela extensão das instituições e proliferação do acontecimento 
tecnológico global.
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pressupõe uma ideia ampla de Coelho, mas que se aplica ao ensino 
específico de literatura:

Nos rastros do pensamento complexo, todas as discussões 
que vêm sendo feitas em torno da ‘crise do ensino’ têm 
como base uma das premissas da psicologia cognitiva: sem 
estar integrado num contexto, nenhum saber tem valia, por 
mais sofisticado que seja, isto é, não provoca no sujeito o 
dinamismo interno que o levaria a interagir com outros 
saberes e ampliar o conhecimento inicial ou transformá-lo. 
(COELHO, 2000, p. 25, grifo do autor)

 A fala de Coelho (2000), desta maneira, ilumina de forma subs-
tancial o fio condutor do ensino em sala de aula, tanto quanto nos 
obriga a contemporaneizar nosso modo de ver a problemática no 
sentido que Agamben dá ao termo: se em Ardendt e com base nos 
deslizamentos modernos, atravessamos e pairamos na crise de saber 
quem somos e qual nosso lugar, a dificuldade advém de contextua-
lizar o conhecimento no ensino de literatura tendo em foco o fato de 
que mesmo o juízo e a compreensão do indivíduo sobre si estão em 
vias de se dessolidificar. 

Cabe assim, ao professor de literatura, organizar seu trabalho de 
modo que os sentidos literários de textos, imagens, acontecimentos, 
constituam sentido contíguo às realidades diversas que possam estar 
permeando a sala de aula e não sem negligenciar que a literatura 
extrapola contextos imediatos de recepção estendendo-se para um 
espaço aberto (des)contínuo que nunca termina de dizer o que tinha 
para dizer (CALVINO, 2007). De modo abrangente, é preciso que se 
contemple as tecnologias do saber com as formas de saber e os modos 
de incorporação de conhecimentos distintos que os novos e jovens 
trazem à escola, fazendo dela um espaço rico mas também díspar.

Se, desde os primeiros passos rumo à construção do que chama-
mos de literatura, ela, “[...] como fenômeno de civilização, depende, 
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para se constituir e caracterizar, do entrelaçamento de vários fatores 
sociais” (CANDIDO, 2006, p. 20), é indispensável que o trabalho 
com ela, e aqui falamos especificamente do ensino de literatura, leve 
em consideração os vários fatores sociais que a integram e nisso jaz 
a necessidade de contemplar-se uma sala de aula cuja essência é a 
incerteza moderna e o hibridismo, cujos teores se acentuam mutua-
mente. Se a partir de Foucault (2002) não é a partir do sujeito que se 
apreende a história visto que este esta a todo instante sendo fundado 
e refundado por ela. As implicações disso em sala de aula residem 
na necessidade de instaurar uma vontade de verdade que não parta 
de exclusões para aceder à esquadrinhável e esquematizável enjau-
ladora gaiola de certezas. 

Por isso, é preciso instituir uma vontade de verdade não 
como maquinaria de exclusão, mas como ferramenta que 
possibilite pensar o impensável, insistir em problematiza-
ções que se oponham à ideia de buscar soluções, mas para 
instaurar um distanciamento crítico que possibilite refletir 
sobre as relações entre o pensamento e a verdade em que se 
estabeleça a ligação com uma prática, com um engajamento 
na atualidade (SILVEIRA, 2016, p. 32). 

Considerando as proposições anteriormente destacadas e este 
momento de inconstância generalizada que é levado à sala de aula, 
vale considerar as palavras de Arendt (2000, p. 23) para quem “[...] 
esta crise força-nos a regressar às próprias questões e exige de nós 
respostas, novas ou antigas”, para o que precisamos considerar os 
múltiplos lados que esta crise assinala, pois, “Uma crise só se torna 
desastrosa quando lhe pretendemos responder com ideias feitas, quer 
dizer, com preconceitos.” (ARENDT, 2000, p. 23). Ao encontro deste 
pensamento vemos, no ensino de literatura, mais do que a necessida-
de mesma de se reformular ante a problemática que se instala em sala 
de aula, uma possibilidade para delineamentos da fixação da própria 
crise no que tange o vazio que a moderna era tecnológica prevê:  
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A literatura assume muitos saberes. Num romance como 
Robinson Crusoé, há um saber histórico, geográfico, social 
(colonial), técnico, botânico, antropológico (Robinson passa 
da natureza à cultura). Se, por não sei que excesso de socia-
lismo ou barbárie, todas as nossas disciplinas devessem ser 
expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que 
deveria ser salva, pois todas as ciências estão presentes no 
monumento literário. (BARTHES, 1978, p. 18-19).

Assim, insurge que a crise e os demais destoantes que agra-
vam o trabalho da literatura em sala de aula como instrumento de 
transformação da realidade é o motivo mesmo pelo qual podemos 
considerar que algumas das respostas para um limiar exercício de 
dialogismo em sala com as diferenças ocorra através do encontro 
com a própria literatura de modo que os estudantes, como propôs 
Coelho (2000; 2002), se percebam imersos em uma zona de supera-
ção de si mesmos. Certo é que a conclusão não se finda no fato de 
mobilizarmos a fixação de problemáticas escolares sociais por meio 
do uso da literatura, senão que encontrarmos na literatura mesmo 
um modo de fazer que lide tanto com o hibridismo que se instalou 
quanto assegure o trabalho de literatura em sala como disciplina 
curricular e ferramenta de transformação social.

A possibilidade que a literatura tem de catartizar vidas ocorre de 
modo a compreender que, por meio de representações que a literatura 
pode apresentar, a sala de aula se baseia num verdadeiro oásis em 
meio ao deserto de sentido que tem sido a vida moderna. A escola é

Um lugar importante, porém não é o único, tampouco he-
gemônico. Os cidadãos de hoje em dia precisam também de 
uma cultura científica e técnica. Eles precisam igualmente 
de conhecimentos históricos que lhes permitam melhor 
compreender o legado e as rupturas do mundo no qual 
vivem. Eles devem também possuir saberes que os deixem 
menos desamparados ou ignorantes diante dos complexos 
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mecanismos econômicos que determinam sua existência. 
Para mim, a literatura, que alimenta o conhecimento de si 
e do mundo, participa desse novo humanismo crítico (que 
pode ser mesmo digital), o qual dificulta a imposição de 
falsas certezas e de verdades estabelecidas, desconstruindo 
as coerções que transformam em “naturais” as dominações 
socialmente construídas, e que não opõe o devaneio ao 
conhecimento (CHARTIER, DIAS & FERES, 2016, p. 27). 

Barthes (1978, p. 19) corrobora com esta ideia, uma vez que assi-
nala um fator essencial que integraliza a importância e a necessidade 
de se deparar e estudar com literatura, dizendo que “A ciência é gros-
seira, a vida é sutil, e é para corrigir essa distância que a literatura 
nos importa”, o que faz da literatura a ponte entre ciência e vida, mas 
que “Por outro lado, o saber que ela mobiliza nunca é inteiro nem 
derradeiro; a literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe 
de alguma coisa; ou melhor: que ela sabe algo das coisas – que sabe 
muito sobre os homens” (BARTHES, 1978, p. 18-19).

Considerações inconclusivas

 A literatura opera em um terreno específico que revela uma 
descontinuidade entre o espaço de sala de aula e as representações 
contidas em ambos. Isso requer mensurar, ao mesmo tempo em que 
não se reduz a literatura a uma leitura ou visão de mundo específi-
ca, de que modo pode ser possibilitado que a multiplicidade emerja 
ratificando o assinalamento da sala de aula como ambiente orgânico, 
heterogêneo e rico de experiências. Desse modo, o papel da literatura 
não se reduz ao fato de ela ler o mundo por nós, mas através de nós, 
da sociedade em que vivemos e não se reduz a contextos imediatos 
de recepção. Perceber isso nos torna mais abertos ao impensável e a 
buscar estratégias de ensino que não estejam pautadas em homoge-
neizações diversas. 
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A partir das considerações de Arendt acerca da especificidade da 
literatura, por exemplo, torna-se importante pensar que a literatura 
não apenas nos permite ler o mundo à nossa volta, mas constrói um 
universo singular que não pode ser reduzido a um espelhamento da 
realidade. Isso implica em não pautar o estudo da literatura em um 
direcionamento formal das partes que compõem os textos e também 
não reduz a literatura a um modo de ver. Para além das grosserias 
e assepsias da ciência e das sutilezas da vida, a descontinuidade da 
literatura enquanto discurso outro deve emergir como ferramenta 
para nos tornar cada vez melhores e problematizar o quanto a hu-
manidade nem sempre conseguiu fazê-lo...
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Resumo: O presente artigo trata da homossexualidade sob o enfoque sócio-histórico 
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Abstract: This paper deals with homosexuality under the socio-historical and discur-
sive approach, whose aim was to investigate the functioning of the effects of sense 
about homosexuality, instituted by the story, which are taken back by the memory, 
at a time when education constructs and circulates in society the speech from the 
song, especially within the schools. The qualitative research of bibliographical natu-
re, is based on the theoretical and analytical assumptions of Foucault on questions 
relating to sexuality, among others. The results show us that, in fact, seized on the 
functioning of senses discourse of education are those who give themselves the 
ideological interpellation of a cultural pedagogy, which takes care of reproducing 
specific types of behaviors, habits, values within the society in which individuals are 
inserted, circumscribed by heteronormativity, such as: “conduct deviance”, “sin”, 
“abnormality” and “disease”.

Keywords: Discourse; Education; Heteronormativity; Homosexuality.

Entre discursos, reticências e incompletudes

Os discursos sobre homossexualidade possuem um suporte 
histórico e institucional, que permite ou proíbe sua realização (GIA-
COMONI et. al, 2010). Entendem-se aqui as práticas discursivas como 
saberes e poderes que visam normatizar, controlar e estabelecer 
verdades que pretendem responder às demandas sociais, políticas 
ou morais. 

Segundo MOTT (1988, p. 21) as pesquisas sobre sexualidade 
tendem a ser “temas menores” dentro do espaço acadêmico, sendo 
encaradas como “sacanagem”. Para o autor, muitos seriam os moti-
vos que explicariam o descaso dos/as pesquisadores/as em relação 
ao tema, dentre eles ser um tabu dentro da cultura ocidental cristã 
e a dificuldade em abordá-lo devido à diversidade de opiniões que 
ele gera, desde contundente reprovação até defesa e propaganda. 

A sexualidade encontra-se, portanto, sujeita ao discurso de uma 
pedagogia cultural que se encarrega de “reproduzir tipos específicos 
de comportamentos, valores, hábitos, atitudes pessoais, conectados 
com o tipo de sociedade na qual os indivíduos estão inseridos (ME-
NEZES, 2012, p. 12)”. Isto acontece porque as práticas sociais calca-
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das na heteronormatividade, ao logo da história ocidental, atuaram 
como processos capazes de erigir no cenário social a subordinação 
de uma prática sexual e social sobre outras, isto é, a subordinação 
da homossexualidade à heterossexualidade.

Sendo assim, precisamos estar mais conscientes de que a sexua-
lidade se faz presente em todas as etapas de nosso desenvolvimento 
como ser humano e na medida em que passamos a refletir sobre 
ela e a conhecermos melhor, isso nos proporciona acréscimos de 
autoconfiança e autoestima, melhorando a qualidade de vida e de 
relacionamento interpessoal. A sexualidade se manifesta diariamente 
em momentos aparentes e outros não; por isso é necessário falar deste 
assunto como qualquer outro, apesar de sabermos dos limites e das 
possibilidades que se encontram no âmbito educacional. (MAISTRO, 
2006).

E os limites se tornam ainda maiores quando o tema central 
das discussões é a homossexualidade, que apesar de tantos avanços 
na educação em se discutir assuntos relacionados à sexualidade de 
forma mais clara e precisa, ainda é um tema marginal, considerado, 
por vezes, polêmico e complexo demais para a escola. Além disso, 
muitos educadores acabam se sentindo inseguros e sem embasa-
mento teórico para discutir tais questões, o que é reflexo de uma 
deficiência no currículo escolar, no que diz respeito à homossexua-
lidade. 

Para Dinis (2008), a educação deve ser também um espaço de ci-
dadania e de respeito aos direitos humanos, e o currículo deve existir 
para assegurar a discussão e a inclusão da abordagem. No Brasil, há 
muitos estudos sobre a proposta de respeito à diversidade, porém 
poucos estudos educacionais acerca do tema da homossexualidade. 
Essa ausência na educação, provavelmente, tem como causa a predo-
minância de proposições essencialistas e excludentes nos conceitos 
utilizados para pensar identidades sexuais.
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Assim, foram analisados os sentidos e funcionamento do dis-
curso sobre a Homossexualidade na educação, no qual Althusser 
(1969) denomina a educação de “Aparelho Ideológico de Estado” que 
funciona pelo uso de poderes ou micropoderes que regulamenta os 
discursos, interditando-os, reproduzindo a exclusão, a desigualdade 
e a discriminação.

Raízes históricas da homofobia

A homossexualidade1 não é algo novo no comportamento 
humano. É um tema que sempre esteve presente na história da 
humanidade. Segundo Dagnese (2000, p.11), “vários relatos de 
historiadores de culturas antigas evidenciam datar o relaciona-
mento sexual entre pessoas do mesmo sexo tanto quanto a própria 
existência humana”.

Soares (2006) afirma que a homossexualidade já existia em so-
ciedades pré-históricas cujas relações entre pessoas do mesmo sexo 
faziam parte dos rituais de passagem masculina. Segundo estudos 
relatados na obra de Spencer (1999), a homossexualidade como ritual 
de passagem masculina das sociedades pré-históricas era exercitado 
por meio da penetração dos tios maternos nos jovens de idade entre 
12 e 13 anos, uma vez que o esperma de seu tio era essencial para os 
adolescente se tornarem fortes e, assim, passarem da infância para 

1 O termo “homossexualidade” é usado, nessa contextualização histórica, para fins 
didáticos. Importante salientar que o conceito não existia antes de 1869, quando 
foi cunhado por Karl-Maria Kertbeny; o objetivo do autor era denunciar a injustiça 
da lei antissodomia prussiana. Entretanto, o conceito foi rapidamente apropriado 
pela sexologia para designar uma perversão sexual e uma personalidade anormal. 
Como elucida Foucault (1993a), é no século XIX que práticas sexuais passam a 
designar “espécies” de humanos. Ou seja, o que antes eram atos moralmente (e 
criminalmente em alguns países) condenáveis, mas que podiam ser realizados por 
quaisquer pessoas, a partir dessa época, designam personalidades específicas. A 
sexualidade torna-se, então, um dispositivo de poder que divide as pessoas entre 
normais e anormais. 
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a fase adulta. Não só na Grécia Antiga e em Roma, mas também 
no Oriente, como na Índia e na China, foi constatada, nos estudos 
históricos e antropológicos, a existência de relações homossexuais 
de forma natural.

A visão que todos esses povos tinham em relação à homossexu-
alidade foi alterada com o surgimento do cristianismo. Essa religião 
passou a condenar toda e qualquer forma de atividade sexual estéril, 
isto é, que não fosse para a finalidade da procriação. Nesse sentido, 
a homossexualidade passou a ser um dos alvos de condenação do 
cristianismo. 

Foucault (1993b, p. 14), desconstruindo a chamada hipótese 
repressiva, segundo a qual a moral burguesa vitoriana teria redu-
zido a sexualidade ao silêncio, colocando-a sob o julgo da função 
reprodutora e restringindo-a, assim, ao quarto dos pais, defende 
que vivemos, ao menos desde o século XVII, numa sociedade que 
“fala prolixamente de seu próprio silêncio, obstina-se em detalhar 
o que não diz, denuncia os poderes que exerce e promete liberar-se 
das leis que a fazem funcionar”. O filósofo desconfia desse alegado 
silêncio e, contrariando tal hipótese, afirma que o sexo foi, na verda-
de, “colocado em discurso”. Temos vivido mergulhados em múlti-
plos discursos normativos sobre a sexualidade, pronunciados pela 
Igreja, pelo direito, pela psiquiatria, pela sexologia, entre outros. A 
partir dessa constatação, Foucault empenha-se em descrever esses 
discursos e seus efeitos, analisando não apenas como, através deles, 
se produziram e se multiplicaram as classificações sobre as espécies 
ou tipos de sexualidade, mas também como ampliaram os modos de 
controla-la, normalizá-la em um padrão convencional. 

Surge, assim, a heteronormatividade como norma que regula a 
vida social, isto é, “um tipo de camisa-de-força que oprime qualquer 
comportamento que fuja às suas normas” (OKITA, 2007, p.51). Segun-
do Britzman (2000, p.79), a heteronormatividade é, na compreensão 
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da autora, “a obsessão com a sexualidade normalizante, por meio de 
discursos que descrevem a situação homossexual como desviante”. 
Por meio da heteronormatividade, conforme observa Michael Warner 
(1983), a heterossexualidade é instituída e vivenciada como única 
possibilidade legítima (e natural) de expressão identitária e sexual. 
A homossexualidade torna-se: desvio, crime, aberração, doença, 
perversão, imoralidade e pecado.

No Brasil, quando os colonizadores portugueses chegaram em 
1500, um dos aspectos da cultura ameríndia que mais escandalizou 
foi a prática generalizada da homossexualidade. “Os índios gays eram 
chamados de tibira e as lésbicas de çacoaimbeguira”. Em Portugal 
a sodomia era considerada “o mais torpe, sujo e desonesto pecado” 
(MOTT, 1997, p. 7), sendo castigada tanto pela Igreja como pelas 
injustiças do rei, crime equiparado a traição nacional e ao regicídio. 
Coube, sobretudo, ao Tribunal da Inquisição (1536- 1821) a repressão 
aos sodomitas2, logo depois dos judeus, a minoria mais perseguida 
por esse monstro incendiário.

Conservam-se nos arquivos portugueses os registros de quase 
cinco mil denúncias contra lésbicas e gays luso- brasileiros, dos quais 
400 foram presos, sentenciados, açoitados e degradados para territó-
rios distantes, sendo que 30 sodomitas foram condenados à morte, 
queimados nos Autos de Fé.

Há documentos históricos comprobatórios de que os pais ensina-
vam seus filhos adolescentes a reagir violentamente contra qualquer 
tentativa de sedução por parte de um homossexual, registrando-se 
no século XVII a cruel execução de dois sodomitas no Nordeste bra-
sileiro: em 1613, em São Luís do Maranhão, um índio Tupinambá, 
publicamente reconhecido como “tibira”, foi amarrado na boca de um 

2 O termo sodomia tem origem bíblica e foi fortemente usado pela cristandade para 
designar a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, não sendo, portanto, uma 
categoria identitária. 

Revista Rascunhos Culturais • Coxim/MS • v. 7 • n. 13 • p. 221 - 234 • jan./jun. 2016  



227

canhão, tendo seu corpo estraçalhado com o estourar da bala, “para 
purificar a terra de suas maldades”. O segundo mártir homossexual 
no período colonial foi um jovem escravo negro, executado na Ca-
pitania de Sergipe em 1678: “foi morto de açoites por ter cometido 
pecado de sodomia” (MOTT, 1997).

Discussões 

Desde os estudos de Bourdieu & Champagne (2001), entre ou-
tros, as visões encantadas acerca do papel transformador e redentor 
da educação têm sido fortemente desmistificadas. Temos visto a 
consolidação de uma visão segundo a qual as instituições de ensino 
não apenas transmitem ou constroem conhecimento, mas reprodu-
zem padrões sociais, perpetuando concepções, valores e clivagens, 
fabricando sujeitos (seus corpos e suas identidades), legitimando 
relações de poder, hierarquias e processos de acumulação. Dá-se 
conta de que o campo da educação se constituiu historicamente como 
um espaço disciplinar e normalizador decisivo para se caminhar 
rumo à desestabilização de suas lógicas e compromissos. Conforme 
Guacira Louro:

Em nossa sociedade, a norma que se estabelece, historica-
mente, remete ao homem branco, heterossexual, de classe 
média urbana e cristão e essa passa a ser a referência que 
não precisa mais ser nomeada. Serão os “outros” sujeitos 
sociais que se tornarão “marcados”, que se definirão e 
serão denominados a partir dessa referência. Desta forma, 
a mulher é representada como “o segundo sexo” e gays e 
lésbicas são descritos como desviantes da norma heteros-
sexual (LOURO, 2000, p. 9).

Contraditoriamente, de modo especial, as profundas transfor-
mações que, nas últimas décadas, vêm afetando múltiplas dimensões 
da vida de mulheres e de homens e alterando concepções, as práticas 
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e as identidades sexuais teriam que ser levadas em consideração no 
campo educacional (LOURO, 2000).

Com isso, a antropologia (entre outras ciências) e a educação têm 
se defrontado com universos raciais, étnicos, econômicos, sociais e de 
gênero, entre tantos outros, como desafios que limitam ou impedem 
que se atinjam metas, engendrando processos mais universalizantes 
e democráticos (GUSMÃO, 1997).   

Segundo Teles (1992), a sociedade brasileira vive profundas 
transformações que não podem ser ignoradas por nenhuma insti-
tuição democrática. Cresce no país a percepção da importância da 
educação como instrumento necessário para enfrentar situações de 
preconceitos e discriminação e garantir oportunidades efetivas de 
participação de todos nos diferentes espaços sociais. 

Sendo assim, não por acaso, através de grupos gays e outras 
frentes de militância, temos assistido ao crescente interesse em favor 
de ações mais abrangentes no enfrentamento da violência, do precon-
ceito e da discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais. Cada vez mais a homofobia é percebida como um grave 
problema social.

Segundo Louro (2000) ao longo de sua história, a escola brasileira 
estrutura-se a partir de pressupostos fortemente tributários de um 
conjunto dinâmico de valores, normas e crenças responsáveis por 
reduzir à figura do “outro” (considerado “estranho”, “inferior”, “pe-
cador”, “doente”, “pervertido”, “criminoso” ou “contagioso”) todos 
aqueles e aquelas que não se sintonizassem com o único componente 
valorizado pela heteronormatividade e pelos arsenais a ela ligados 
– centrados no adulto, masculino, branco, heterossexual, burguês, 
física e mentalmente “normal”. 

[...] os sujeitos que, por alguma razão ou circunstância, 
escapam da norma e promovem uma descontinuidade na 
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sequência sexo/ gênero/sexualidade serão tomados como 
minoria e serão colocados à margem das preocupações de 
um currículo ou de uma educação que se pretenda para a 
maioria. Paradoxalmente, esses sujeitos marginalizados 
continuam necessários, pois servem para circunscrever 
os contornos daqueles que são normais e que, de fato, se 
constituem nos sujeitos que importam (LOURO, 2000, p.6) 

Além disso, o Brasil se situa entre os países com índices mais 
alarmantes de crimes por motivação homofóbica. Nada disso tem 
sido o bastante para suscitar clamor público. Ainda segundo Mott 
(2006, p. 514):

(...) somos obrigados a reconhecer que os homossexuais con-
tinuam  sendo vítimas do preconceito e da discriminação. 
Todos nós já ouvimos mais de um pai declarar: “prefiro ter 
um filho ladrão do que homossexual”! Os dados compro-
vam inegavelmente que os homossexuais estão vulneráveis 
à violência: em Brasília, 88% dos jovens entrevistados pela 
Unesco consideram normal humilhar gays e travestis, 27% 
não querem ter homossexuais como colegas de classe e 35% 
dos pais e mães de alunos não gostariam que seus filhos 
tivessem homossexuais como colegas de classe. Mais grave 
ainda: no Brasil, um gay, travesti ou lésbica é barbaramente 
assassinado a cada dois dias, vítima da homofobia. 

A abordagem da escola enquanto uma instituição disciplinar, 
segundo a interpretação de Michel Foucault, oferecia o respaldo de 
trabalhar com um construto teórico largamente utilizado em outras 
pesquisas para abordar o corpo e as práticas disciplinares de sua 
docilização (WEEKS, 2000).

A história da sexualidade é, para Foucault, uma história de 
nossos discursos sobre a sexualidade, discursos através dos 
quais a sexualidade é construída como um corpo de conheci-
mento que modela as formas como pensamos e conhecemos 
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o corpo. A experiência ocidental da sexualidade, ele sugere, 
não é a da repressão do discurso. Ela não pode ser carac-
terizada como um “regime de silêncio”, mas, ao contrário, 
como um constante e historicamente cambiante incitamento 
ao discurso sobre o sexo. Essa explosão discursiva sempre 
em expansão é parte de um complexo aumento do controle 
sobre os indivíduos, controle não através da negação ou 
da proibição, mas através da produção; pela imposição de 
uma grade de definição sobre as possibilidades do corpo, 
através do aparato da sexualidade (WEEKS, 2000, p. 35). 

Para Miskolci (2013, p. 56), historicamente, “nenhum outro 
espaço institucional foi tão claramente usado como uma tecnologia 
de normalização quanto a escola”. Não por acaso que o ponto de 
contato da educação escolar com a sociedade se dá por meio de um 
diálogo cotidiano com a realidade familiar dos estudantes. Ao con-
trário do que se pensa, essa proximidade mais visível com a esfera 
do privado não restringe seu papel social e político, pois, no decorrer 
da história, a família foi se consolidando como uma instituição-eixo 
na perpetuação da ordem social em que vivemos. Uma pedagogia 
e um currículo contra hegemônicos, não normalizadores e capazes 
de pensar as diferenças como potenciais de enriquecimento social, 
cultural e simbólico talvez seja, no contexto atual, a única possibi-
lidade de desconstrução dos padrões normativos educacionais que 
relegam ao lugar de abjeção os sujeitos desviantes. 

Considerações Finais

“Para uma pedagogia crítica cabe buscar uma educação que 
interrogue os discursos racistas, xenófobos, homofóbicos e machistas 
(McLAREN , 1997b, p. 69)”. Partindo dessa realidade e contextua-
lizando os currículos nacionais, percebe-se que na escola as plura-
lidades sofrem uma ruptura com seus modos próprios de ser para 
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assimilar uma cultura ideologicamente eleita como superior. “A 
escola reproduz o darwinismo social. Através de processos analíticos 
psicologizantes ou argumentos preconceituosos contra os pobres, 
negros, mulheres, homossexuais e imigrantes, imputa-se o fracasso 
à própria vítima (McLAREN, 1997a p.12)”.

As culturas não brancas, não heterossexuais, foram relegadas a 
uma inferioridade imposta no interior da escola; concomitantemente, 
foram determinadas as classes sociais inferiores da sociedade. Logo, 
a proposta de uma educação voltada à diversidade coloca a todos 
nós, educadores, o grande desafio de estarmos atentos às diferenças 
econômicas, sociais, raciais, culturais, relações de gênero e diversi-
dade sexual para, assim, buscar o domínio de um saber crítico, que 
permita interpretá-las e operacionalizar transformações.

McLAREN (1997b) destaca as possibilidades que o multicultu-
ralismo crítico exerce numa pedagogia de resistência, interrogando 
os sistemas culturais estabelecidos em uma lógica fixa e unitária. Na 
lida com os diferentes grupos presentes na escola, a pedagogia deve 
ser cuidadosamente conduzida por educadores/as que assegurem o 
desenvolvimento de um ambiente e de um currículo escolar capazes 
de formar discentes aptos/as ao exercício da autocrítica, do cons-
tante reexame das próprias afirmações e da práxis opressiva de si e 
do outro. É nesse processo que são construídas identidades críticas 
narrativas, em contraposição às identidades meramente combativas 
ou reativas (McLAREN, 1997b). O autor diz ainda que:

Contra os arquivos de conhecimento do colonialismo oci-
dental, do vocabulário herdado da pedagogia tradicional 
e da narratologia [...] Precisamos apresentar às/ aos edu-
cadoras/es narrativas que sejam politicamente contrárias 
àquelas prescritas pelo regime de verdade dominante, 
contra-narrativas definidas por uma teleologia politicamen-
te inspirada, cujos fechamentos narrativos sejam sempre 
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contingentes e, portanto, sempre abertos ao criativo e ao 
novo. Como educadoras/es, precisamos nos tornar teóricas/
os de um pós-modernismo de resistência que possa ajudar 
as alunas e alunos a fazerem as conexões necessárias entre 
os seus desejos, suas frustrações e com as formas sociais 
e culturais que os informam (McLAREN, 1997b, p. 211).

Os estudos comprovam que por um longo período, o processo 
de formação de professores se restringiu ao campo das denominadas 
disciplinas clássicas, cujo objetivo era a adaptação dos indivíduos 
às necessidades da sociedade, independentemente da sua história 
particular e cultural. Com isso, uma prática docente tradicionalista 
contribui para o preconceito e destrói a autoestima de homossexuais, 
de diferentes maneiras, às vezes, de modo imperceptível; distorcen-
do conhecimentos, desvalorizando crenças e veiculando imagens 
negativas.

Segundo Silveira & Duarte (2012), é preciso, cada vez mais, des-
construir a visão machista de uma sociedade patriarcal, para trazer à 
tona os efeitos de sentido são produzidos e silenciados a partir dela, 
efeitos estes que podem ser sempre outros e muitos no decorrer da 
história. Dessa forma, fundamental para o educador crítico é ter 
consciência de que a vida não se resume ao espaço escolar e qual-
quer perspectiva de transformação social exige uma prática coletiva 
contra-hegemônica que não se restringe à escola (McLAREN, 1997a, 
p.299). Portanto, para evidenciar e valorizar essas diferenças, torna-se 
necessário uma reflexão contextualizada sobre a cultura social em que 
está inserida a escola, compreendendo os sujeitos como construtores 
e não meros contempladores da sua educação. 
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Normas da Revista:

A Revista Rascunhos Culturais aceita textos inéditos sob forma de 
artigos e, eventualmente, traduções, entrevistas, resenhas, ensaios, resu-
mos de livros e ficção de interesse para os estudos das ciências humanas, 
especialmente os que abrangem as pesquisas em torno das  áreas de Letras, 
História e Educação. Os textos são submetidos a parecer ad hoc do Conselho 
Científico e devem atender às seguintes exigências: 

I. Formatação:

1. Extensão: 8 a 15 laudas, considerando dentro desse limite todas as 
partes do artigo;

2. Fonte: Times New Roman, tamanho 12;

3. Espaço entrelinhas: 1,5;

4. Formato da página: A4;

5. Margens: 3 cm (esquerda e superior), 2cm (direita e inferior)  com 
recuo de 1 cm em início de parágrafo;

6. Alinhamento do parágrafo: Justificado;

7. Título centralizado, palavras em maiúsculas e em negrito (um espaço 
em branco depois);

8. Nome do autor(a), obedecendo maiúsculas e minúsculas conforme 
necessário. Colocar em nota de rodapé (na primeira página) informações 
sobre o autor (a), tais como: Instituição – SIGLA (Universidade a que esta 
filiado) do proponente, titulação e  e-mail (esse último, apenas se o autor 
quiser que seja divulgado na revista)  em fonte Times New Roman, tamanho 
10, espaço 1, alinhamento justificado, numeradas a partir de 1, usando-se 
para tal fim o recurso automático do Word para criação de notas de fim. 
Não precisam ser enviados em arquivo separado;

9. Resumo: (escrito em maiúsculas e minúsculas conforme necessário 
e negrito). Texto de no mínimo 80 e no máximo 200 palavras que explicita a 
proposta delimitada de discussão vinculada ao tema geral proposto, digitado 
em espaço simples, Times New Roman, tamanho 12, sem adentramentos 
ou parágrafos (um espaço em branco);

10. Palavras-chave: (escrito em maiúsculas e minúsculas conforme 
necessário e negrito), 3 a 5 palavras-chave digitadas em espaço simples, 
Times New Roman, tamanho 12, sem adentramentos, que direcionem para 
a área específica do artigo (um espaço em branco);
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11. Resumo e palavras-chave em língua estrangeira (espanhol, inglês, 
francês ou italiano), seguindo as mesmas regras usadas para o resumo e 
palavras-chave em português;

12. Subtítulos (se houver): (escrito em maiúsculas e minúsculas con-
forme necessário e negrito),  com recuo de 1 cm em início de parágrafo;

13. Tipo de arquivo: Word for Windows (extensão doc);

14. Nome do arquivo: Artigo_NomedoArtigo (Exemplo: Artigo_Das 
imagens e tintas)

15. Páginas não numeradas;

16. Uso de itálico para destacar palavras e expressões em língua es-
trangeira (evitar expressões sublinhadas ou em caixa alta);

I.II. Ordem das partes dos artigos:

1. Título;

2. Resumo e palavras-chave em português;

3. Resumo e palavras-chave em língua estrangeira;

4. Corpo do artigo;

5. Subtítulo;

5. Referências;

6. As notas explicativas, se houver, devem aparecer na mesma página 
da indicação, em fonte Times New Roman, tamanho 10, espaço 1, alinha-
mento justificado, numeradas a partir de 1, usando-se para tal fim o recurso 
automático do Word para criação de notas de fim.

7. Anexo(s), se houver.

II. Obras citadas (válido para artigos, monografias e dissertações):

1. Citações com menos de 3 linhas: dentro do corpo do texto, entre 
aspas duplas, sem uso de itálico;

2. Citações com mais de 3 linhas: destacadas do texto, com recuo de 2 
cm com relação à margem do texto em que não há parágrafo, sem aspas, 
fonte Times New Roman tamanho 11, espaço 1,0, alinhamento justificado.

3. Em ambos os casos, o autor deve ser citado ao final da citação, entre 
parênteses pelo sobrenome, em maiúsculas, separado por vírgula da data de 
publicação. Ex: (SILVA, 1987). Quando for necessário, a especificação da(s) 
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página(s) deverá seguir a data, separada por vírgula e precedida de “p.” 
Ex: (SILVA, 1987, p.100). Se o nome do autor estiver citado dentro do texto, 
pode-se apenas indicar a data e a página (se necessário), entre parênteses. 
Ex: “Silva (1987) assinala que etc…” As citações de diversas obras de um 
mesmo autor, publicadas no mesmo ano, devem ser discriminadas por letras 
minúsculas após a data, sem espacejamento. Ex: (SILVA, 2000a). Quando 
a obra tiver dois ou três autores, todos poderão ser indicados, separados 
por ponto e vírgula. Ex: (SILVA; SOARES; SOUZA, 2000). Quando houver 
mais de três autores, indica-se o primeiro seguido de “et al”. Ex: (SILVA et 
al., 2000).

4. As referências, limitadas aos trabalhos efetivamente citados no texto, 
deverão obedecer às normas mais recentes da ABNT. A título de exempli-
ficação, reproduz-se a seguir o padrão a ser adotado para citação de livro, 
capítulo de livro, artigo e obra acessada via Internet:

Livro: SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Título do 
Livro. Tradução (Quando necessário). Local de publicação: Editora, 
Ano de publicação (Ano da publicação original, quando necessário). 
Exemplo:

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética, a teoria do romance. 
4. ed. São Paulo: Hucitec, 1998 (1978).

Capítulo de livro:

SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO, Nome do autor do 
capítulo. “Título do Capítulo”. In SOBRENOME DO AUTOR/EDITOR 
DO LIVRO, Nome do autor/editor do livro. Título do Livro. Local 
de publicação: Editora, Ano de publicação (Ano da publicação ori-
ginal, quando necessário). Número das páginas, precedidos de “p.” 
Exemplo:

HALL, Stuart. “The Question of Cultural Identity”. In HALL, S., HELD, 
D. e McGREW, T. (eds). Modernity and its Futures. Cambridge: Polity Press, 
1992. p. 274-325.

Artigo publicado em periódico:

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. “Título do artigo”. In Nome 
do Periódico. Local de publicação: Editora ou entidade responsável pela publi-
cação, volume ou número, ano de publicação (ano da publicação original, quan-
do necessário). Números inicial e final das páginas do artigo, precedidos de “p.” 
Exemplo:
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LANGER, Eliana Rosa. “A estrutura do livro Esaías”. In Revista de 
Estudos Orientais. São Paulo: Humanitas/FFLCH-USP, n. 3, 1999, p. 95-106.

Obra acessada via Internet:

SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. “Título do artigo” 
ou Título do Livro. Disponível em: endereço da página. Acesso em: 
data do último acesso (Ano da publicação original, quando necessário). 
Números das páginas inicial e final (se houver), precedidos de “p.” 
Exemplo:

OLIVEIRA, Bernardo B. C. “Leitura irônica do texto urbano. 
Apontamentos sobre uma frase de Walter Benjamin, à luz de Poe e Auster”. 

Disponível em: <http://www.revistaipotesi.ufjf.br/volumes/14/cap06.
pdf>. Acesso em: 22 Fev 2008 (2004). p. 79-89.

Observação: 1) deve-se pular uma linha antes e depois no caso de 
citações recuadas e de subtítulo. 2) usar as mesmas exigências da citação 
em recuo para a construção da epígrafe. 3) Não pular linha na página de 
referências. 

Originais formatados fora das normas serão automaticamente des-
cartados. 

*. Conceitos teóricos, ideias e adequação vocabular e linguística são 
de responsabilidade dos autores.

* Os autores dos trabalhos aceitos para publicação receberão dois exem-
plares do número da Rascunhos Culturais em que seu texto estiver publicado.

Os originais devem ser enviados em arquivo anexado à mensagem de 
e-mail para o endereço eletrônico revistarascunhos@gmail.com

Contato (67) 3291 0210/0202 Professora Geovana Quinalha de Oliveira
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