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Novos olhares sobre a Memória  

Augusto Sarmento-Pantoja 

Élcio Loureiro Cornelsen 

Tânia Sarmento-Pantoja 

 

O III Seminário Nacional Literatura e Cinema de 

Resistência (SELCIR) vem ao longo dos anos se consolidando 

como um espaço fundamental para debater diversos aspectos 

que norteiam as pesquisas sobre resistência política e suas 

implicações nas artes, em especial na literatura e no cinema. 

Nessa edição, o III SELCIR, foi organizado pelos 

grupos de pesquisa Narrativas de Resistência (NARRARES); e 

Estéticas, Performances e Hibridismos (ESPERHI) em 

colaboração com o professor Élcio Loureiro Cornelsen, da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O conjunto das 

atividades foi pensado de modo a contribuir para a difusão de 

estudos que contemplem tópicos afins à temática do evento. 

Nesse sentido, nessa terceira versão, a memória foi a categoria 

escolhida para nortear as discussões sobre resistência, e desse 

modo muitos dos estudos apresentados no decorrer do evento 

debatem mecanismos de seleção, lembrança, encobrimento, 

recriação, olvido e reparação, entre tantos outros observados nos 

vários objetos analisados.  

O objetivo central do evento aponta assim para a 

compreensão dos modos pelos quais as artes possibilitam 

releituras da memória, e a partir daí expressar e especular sobre 

o que é resistir durante e após condições marcadas pela exceção. 

O conjunto dos objetos analisados incluem filmes de ficção, 

documentários, curta-metragens, romances, contos, crônicas, 

narrativas orais, depoimentos, testemunhos, poemas, canções e 

peças teatrais, que serão alvos das mais diversas práticas 

críticas, abrangendo uma grande diversidade de enfoques, nos 

cinco dias do evento.  

Ressaltamos ainda que o percurso que vem sendo 

traçado pelos grupos de pesquisa responsáveis pelo 

planejamento do III SELCIR tem procurado envolver o diálogo 

com pesquisadores na América Latina.  Essas parcerias 

possibilitaram a presença de pesquisadores de referência nas 

pesquisas sobre resistência, literatura e cinema. Alguns desses 

profissionais se fazem presentes no evento como convidados. 

São eles: Andréa Casa Nova Maia (UFRJ), Eduardo Aníbal 

Pellejero (UFRN), Élcio Loureiro Cornelsen (UFMG), Gonzalo 

Leiva Quijada (PUC-Chile), Gustavo Aprea (UNCS - 

Argentina) e Márcio Seligmann-Silva (UNICAMP). 

Consideramos importante também estabelecer um 

debate pontual com pesquisadores da Amazônia brasileira, 

território que sedia institucionalmente as investigações 

desenvolvidas nos dois grupos de pesquisa, por isso, 

formalizamos parceria com outros pesquisadores da UFPA e de 

outras instituições. Muitos deles também participam do evento: 

Mayara Guimarães, Fátima Nascimento, Jorane Castro, Eliane 

Machado, Gilson Penalva, Ailce Margarida Negreiros e Adriano 

Barroso. 

O III SELCIR, desse modo, garante a presença de 

diversos setores da sociedade para a construção de um espaço 

dialógico que possibilite, também por meio da leitura de filmes 

na III Mostra Latino-Americana de Cinema de Resistência (III 

MOSCIR), a continuidade das reflexões e o não apagamento de 

um dos capítulos mais horrorosos da história da América Latina 

republicana, os diversos regimes ditatoriais que assolaram a vida 

 Apresentação 
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de milhares de homens e mulheres que lutaram contra a 

opressão do estado e as formas de autoritarismo ainda 

enraizadas na sociedade. 
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02/08/2012 
16:00 – 17:38  “Garage Olimpo” 

Tempo: 98 min, Cores, Drama, Argentina, 1999. 

Direção: Marco Bechis 
 

17:40 – 19:14  “Hércules 56” 

Tempo: 94 min, Cores, Documentário, Brasil, 2006. 

Direção: Sílvio Da-Rin 

 

03/08/2012 
16:00 – 15:42 “Quase dois Irmãos” 

Tempo: 102 min. Cores. Drama. Brasil/Chile/França, 

2004. 

Direção: Lucia Murat 
 

18:00 – 20:46  “Valentin” 
Tempo: 86 min, Cores, Drama, Argentina, 2002. 

Direção: Alejandro Agresti 

 

09/08/2012 
16:00 – 17:46  “O Ano em que meus pais saíram de férias” 

Tempo: 106 min. Cores. Drama. Brasil, 2006. 

Direção: Cao Hamburger 
 

 

18:00 – 19:26  “Tony Manero” 

 PROGRAMAÇÃO III MOSTRA 
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Tempo: 99 min. Cores. Drama. Chile, 2008. 

Diretor: Pablo Larraín 
 

10/08/2012 
16:00 – 16:50 “Araguaia campo sagrado” 

Tempo: 50 min, Cores, Docuemtário, Brasil, 2011. 

Direção: Ronaldo Duque 
 

17:00 – 18:45 “Kamchatka” 

Tempo: 105 min. Cores. Drama. Argentina, 2002 

Direção: Marcelo Piñeyro 
 

19:00 – 20:53 “Linha de Passe” 

Tempo: 113 min. Cores, Drama, Brasil, 2008. 

Direção: Walter Salles e Daniela Thomas 
 

16/08/2012 
16:00 – 18:00 “Machuca” 

Tempo: 120 min. Cores. Drama. Chile, 2004. 

Direção: Andrés Wood 
 

18:15 – 19:47 “Cidadão Boilesen” 

Tempo: 92 min, Cores, Documentário, Brasil, 2009 

Direção: Chaim Litewski 
 

 

 
 

17/08/2012 
16:00 – 17:42  “Perdita Durango” 

Tempo: 126’. Cores, Ação, Mexico/EUA/Espanha, 1997. 

Direção: Alex de la Iglesia 

 

18:00 – 19:30 “Boleiros, era uma vez o futebol...” 

Tempo: 90 min. Cores. Ação, Brasil, 1998. 

Direção: Ugo Giorgetti 
 

23/08/2012 
16:00 – 17:42 “Em teu nome” 

Tempo: 102 min, Cores, Drama, Brasil, 2009. 

Direção: Paulo Nascimento 
 

18:00 – 19:45 “Batismo de Sangue” 

Tempo: 103 min. Cores. Drama. Brasil, 2006. 

Direção: Helvécio Ratton 
 

24/08/2012 
16:00 – 17:42 “Que bom te ver viva” 

Tempo: 100 min. Cores. Documentário. Brasil, 1989. 

Direção: Lúcia Murat 

 

18:00 – 19:45 “No Olho do Furacão” 

Tempo: 40 min. Cores. Documentário, Brasil, 2003. 

Direção: Renato Tapajós e Tony Venturi 
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27/08/2011 
08:00 – 12:00  Credenciamento  
 

08:00 – 08:18   AI-05 – O dia que não existiu 

Tempo: 18 min. Cores. Documentário TV. Brasil, 2004. 

Direção: TV Câmara, TV Cultura. 
 

08:20 – 10:00  Tony Manero 

Tempo: 99 min. Cores. Drama. Chile, 2008. 

Diretor: Pablo Larraín 
 

10:00 – 10:30  Abertura Oficial: 

Carlos Edilson de Almeida Maneschy (Reitor) 

Horácio Schneider (Vice-Reitor) 

Emmanuel Zagury Tourinho (Propesp) 

Otacílio Amaral (ILC) 

Tânia Sarmento-Pantoja (Presidente III SELCIR) 

Augusto Sarmento-Pantoja (Comissão UFPA) 

Élcio Loureiro Cornelsen (Comissão UFMG) 
 

10:30 – 12:00 Mesa de Abertura: Resistência 

política e as ditaduras na América Latina. 

Gonzalo Leiva Quijada (PUC/Chile) - “Visualidad y 

resistencia: el imaginario cinematográfico chileno entre 

1970 y 2008” 

Tânia Sarmento-Pantoja (UFPA) - “Pensar a resistência 

pela infância: paradigmas e correspondências” 

Mediador:      Abílio Pacheco de Souza 

14:00 – 15:43  Batismo de sangue 
Tempo: 103 min. Cores. Drama. Brasil, 2006. 

Direção: Helvécio Ratton 
 

15:45 – 15:48  Brasil: o museu da tortura 
Tempo: 3 min, Cores, Documentário, Brasil, SD. 

Direção: Reportagem Daniel Zanini H. 
 

16:00 – 17:42  Em teu nome 

Tempo: 102 min, Cores, Drama, Brasil, 2009. 

Direção: Paulo Nascimento 
 

17:50 – 18:30  Debate dos Filmes 
Anna Monica da Silva Aleixo  

Carlos Carneiro Costa 
 

18:30 – Coquetel de Lançamento de Livros: 

Um canto peregrino à Jerusalém 
Autor: Abílio Pacheco de Souza 

Memória e Resistência: percursos, histórias e 

identidades. 

Orgs: Augusto Sarmento-Pantoja, Mara Rita Duarte 

Oliveira, Rosângela do Socorro Nogueira de 

Sousa e Rubén Chababo 

Memórias do Presente 

Orgs: Tânia Sarmento-Pantoja 

Karl Erik Schøllhammer 

 

Imagem e Memória 

 PROGRAMAÇÃO III SELCIR 
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Orgs: Élcio Loureiro Cornelsen, Elisa Amorim e 

Márcio Seligman-Silva 

Escritas da Violência - Vol. 1 e Vol. 2 

Orgs: Francisco Foot Hardman, Jaime Ginzburg e 

Márcio Seligmann-Silva 

 

28/08/2011 
08:00 – 09:10  Comunicações Coordenadas I: 

Sessão A – Auditório Setorial Básico I 

Conto e Resistência 
A perversão em Não Passarás o Jordão e O Leite em pó 

da Bondade Humana. 

Anna Mônica da Silva Aleixo – UFPA 
O Outro Lado do Paraíso: a linha tênue entre o sonho e a 

violência. 

Jéssika Maués Brabo Bastos – UFPA 
Testemunho e tortura: a elaboração estética da dor no 

conto O leite em pó da bondade humana, de Haroldo 

Maranhão. 

Suellen monteiro Batista – UFPA 
 

Sessão B – Auditório Setorial Básico II 

Resistência no Romance do Oitocentos 
Entre jornais e livros: a circulação dos romances 

camilianos no período oitocentista 

Cláudia Gizelle Teles Paiva – UFPA 

Vanessa Suzane G. dos Santos – UFPA 
Inocência e Ofélia: personagens antagônicas? 

Denise Araújo Lobato – UFPA 
Um romance inacabado de Marques de Carvalho 

Joice do Socorro Alves Monteiro – UFPA 
 

Sessão C – Auditório do CAPACIT 

Documentário, Amazônia e Resistência 
Literatura e arte: o jogo entre ordem, harmonia, catarse e 

mimese. 

Igor Barbosa Marques – UFPA 
O cinema como pensador nômade na perspectiva de 

Gilles Deleuze. 

Moisés da Costa Navegantes – UFPA 
Leituras recomendadas para o vestibular: uma forma de 

canonização de escritores 

Alan Victor Flor da Silva – UFPA 
 

Sessão D – Auditório Francisco Paulo Mendes (ILC)  

Literatura e Resistência 
Um viver ético, estético e político em “A Metamorfose” 

de Franz Kafka: da docialidade do trabalho ao devir 

animal. 

Alberto da Silva Amaral – ESMAC 

Cassia Costa – UFPA 
O marronnage como uma prática de resistência no 

romance Ponciá Vicêncio 
 

Aulian Silva – UFPA 
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Diálogos com as obras de arte: Cinzas do Norte e Carta a 

meu pai 

Veridiana Valente Pinheiro – UFPA 

 

09:10 – 09: 20  Intervalo 

 

09:20 – 11:00  Mesa: Rastros da resistência na literatura 

Abílio Pacheco de Souza - “Se tu falas muitas palavras 

sutis: Representação da derrota da intelectualidade 

brasileira revolucionária em narrativas romanescas” 

Mayara Ribeiro Guimarães - “Vermelho como o céu de 

Rosa” 

Viviane Dantas Moraes - “A terra que não dorme: o 

testemunho no entremeio do sonho e realidade” 

Mediadora: Carlos Henrique Lopes de Almeida 

 

11:10 – 12:00  Conferência 

Eduardo Pellejero (UFRN) – “Literatura e liberdade: A 

procura da palavra justa” 

Mediador: Augusto Sarmento-Pantoja 

 

14:00 – 15:45  Kamchatka 
Tempo: 105 min. Cores. Drama. Argentina, 2002 

Direção: Marcelo Piñeyro 

 

 
 

16:00 – 16:50 Filme: Araguaia campo sagrado 

Tempo: 50 min, Cores, Documentário, Brasil, 2011. 

Direção: Evandro Medeiros 

. 

17:00 – 18:45 Filme: Linha de Passe 
Tempo: 113 min. Cores, Drama, Brasil, 2008. 

Direção: Walter Salles e Daniela Thomas 

 

18:45 – 19:00  Debate dos Filmes 

Alberto da Silva Amaral 

Lílian Lobato do Carmo 

 

 

29/08/2012 
08:00 – 09:10  Comunicações Coordenadas II 

Sessão E – Auditório Setorial Básico I 

Poema e Resistência 
Em Max, o diálogo poético entre dois mundos. 

Helenice Aparecida Carvalho Silva – UFPA 
A velha malandragem: de “Lenço no pescoço” à 

“Homenagem ao malandro” 

Roseany do Socorro Santos Caxias Lima – UFPA 
A lírica moderna em Batuque de Bruno de Menezes como 

poesia de resistência 

Vanessa Sampaio Marques – UFPA 
 

 

Sessão F – Auditório Setorial Básico II 
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Literatura, Infância e Resistência 
Sem trilhos nem correntes: a liberdade em duas narrativas 

para crianças como representação de um desejo coletivo 

em época de anistia política 

Abílio Pacheco de Souza – UFPA 
Pela própria natureza, gigante, mas azul: representação da 

realidade brasileira de 70 e 80 em uma narrativa para 

crianças 

Raísa do Socorro da Silva Guedes – UFPA 
O jacaré que engoliu a noite: resistência na literatura 

infantil de Joel Rufino dos Santos – Coleção Taba (1982) 

Ladyana Lobato – UFPA 
 

 

Sessão G – Auditório do CAPACIT 

Teoria Filosofia e Cinema 
Vila da Barca: uma cidade sobre as águas 

Cleodir Moraes – Escola de Aplicação/UFPA 
Cinema de resistência: é proibido não tocar os saberes no 

Museu do Marajó. 

Darcel Andrade Alves – Uni Escolas Cinema 
Estética do precário: a resistência cultural em Marajó: 

movimento das águas, de Sérgio Péo. 

Francisco Ewerton Almeida dos Santos – UFPA 
 

 

 

Sessão H – Auditório Francisco Paulo Mendes (ILC) 

Intelectualidade, História e Resistência 
Intelectuais brasileiros perdidos entre o discurso e a ação 

revolucionária 

Ana Paulo Queiroz Cardoso – UFPA 
História e ficção em “Quase dois irmãos” 

Priscila Lira – UFPA 
O discurso intelectual atravessado pela violência: a 

linguagem do trauma em As Horas Nuas, de Lygia 

Fagundes Telles 

Yara das Chagas Furtado – UFPA 
. 

09:10 – 09:20 Intervalo 

 

09:20 – 11:00  Mesa: Linguagem, literatura, diferença 

cultural e resistência na Amazônia 

Ailce Margarida Negreiros Alves - “Histórias de vida 

de quebradeiras de coco do Araguaia: mulheres e 

resistência cultural num território de conflitos” 

Eliane Periera Machado Soares -“Termos e 

expressões do falar marabaense nas obras de 

autores locais” 

Gilson Penalva - “Literatura oral do sudeste paraense: 

memória de velhos camponeses sobre a Guerrilha do 

Araguaia” 

Mediador: Abílio Pacheco de Souza 
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11:10 – 12:00  Mesa: Sobre o Espetáculo em Guy 

Debord 

  Augusto Sarmento-Pantoja 

Mediador:        Carlos Augusto Carneiro Costa 

 

14:00 – 16:06   Perdita Durango 
Tempo: 126’. Cores, Ação, México/EUA/Espanha, 1997. 

Direção: Alex de la Iglesia 

 

16:10 – 17:40   Boleiros, era uma vez o futebol... 
Tempo: 90 min. Cores. Ação, Brasil, 1998. 

Direção: Ugo Giorgetti 

 

17:50 – 19:36  O ano em que meus pais saíram de férias 
Tempo: 106 min. Cores. Drama. Brasil, 2006. 

Direção: Cao Hamburger 

 

19:40 – 20:20  Debate dos Filmes 

Newton Vieira Martins Filho 

Viviane Dantas Moraes 

 

30/08/2012 
08:00 – 09:10  Comunicações Coordenadas III: 

Sessão I – Auditório Setorial Básico I 

Narrativas de Resistência 
A ação de resistência nas narrativas artísticas 

Adriana Maria Cruz dos Santos – UFPA 

Resistência e Crítica Social: o percurso histórico trilhado 

por Calabar 

Miriane Pereira Dayrell Souto – UFU 

Tatiele da Cunha Freitas – UFU 
A consciência da opressão em João Miguel e Vidas Secas 

Wanessa Regina Paiva da Silva 
 

Sessão J – Auditório Setorial Básico II 

Jornal, Literatura e Resistência 
A circulação da escritora Julia Lopes de Almeida no 

diário de notícias 

Camila Néo Corrêa – UFPA 
Georges Ohnet no rodapé literário do Diário de Notícias 

Lady Ândrea Carvalho da Cruz – UFPA 
A prosa ficcional no rodapé d’a Província do Pará 

(1880-1889) 

Sara Vasconcelos Ferreira – UFPA 
 

Sessão K – Auditório do CAPACIT 

Documentário e Resistência 
#Entre sem bater: onde mora a beleza? 

Carlos André Ferreira – UNICAMP 

Ângela de Aguiar Araújo – UNICAMP 
O discurso visual na ditadura militar numa perspectiva 

discursiva 

Luciana Leão Brasil – UNICAMP 
Hiato – documentário de resistência e transgressão do 

espaço urbano. 
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Maurício Beck – UFF 

Sessão L – Auditório Francisco Paulo Mendes (ILC) 

O Feminino Resistente na Literatura e no Cinema 
Caminhos para a construção da personagem infame em 

Lygia Fagundes Telles. 

Lilian Lobato do Carmo – UFPA 
Tristessa e Perdita Durango: A Mulher Mexicana Como 

Elemento de Resistência 

Neuton Vieira Martins Filho – UFPA 
Memórias de resistência na produção de autoria feminina: 

uma análise de “azul-corvo”, de Adriana Lisboa 

Tanay Gonçalves Notargiacomo – UFSC 
 

09:10 – 09:20 Intervalo 

 

09:20 – 11:00  Mesa: Formas e Espaços de Resistência  

Carlos Henrique Almeida -  

Maria de Fátima do Nascimento -  

Deurilene Silva Sousa -  

Mediador: Carlos Augusto Carneiro Costa 

 

11:10 – 12:00  Conferência 

Márcio Seligmann-Silva (UNICAMP) - "Direito pós-

fáustico: por um novo tribunal como espaço de 

rememoração e elaboração dos traumas sociais" 

Mediador: Carlos Henrique Lopes de Almeida  

 

 

14:00 – 15:34  Hércules 56 

Tempo: 94 min, Cores, Documentário, Brasil, 2006. 

Direção: Sílvio Da-Rin  

 

15:40 – 17:20  Que bom te ver viva 
Tempo: 100 min. Cores. Documentário. Brasil, 1989. 

Direção: Lúcia Murat  

 

17:30 – 18:22   No olho do furacão 
Tempo: 52 min. Cores. Documentário, Brasil, 2003. 

Direção: Renato Tapajós e Tony Venturi 

 

18:30 – 19:30  Debate dos Filmes 

Adriana Cruz dos Santos 

Augusto Sarmento-Pantoja 

Renato Tapajós 

 

31/08/2012 
08:00 – 09:10 Comunicações Coordenadas: 

Sessão M – Auditório Setorial Básico I 

Literatura, Cultura e Resistência 
É samba, é boi, é mito: Dalcídio Jurandir e a resistência 

do povo. 

Alinnie Oliveira Andrade Santos – UFPA 

Thiago Gonçalves Souza – UFPA 
Os rastros silenciosos da resistência: transposições da 

Marujada de São Benedito no romance A menina que vem 

de Itaiara de Lindanor Celina. 
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Larissa Fontinele de Alencar – UFPA 
Amor de Perdição e a democratização da literatura: da 

erudição ao Cordel 

Neila Mendonça Garcês Lima – UFPA 
 

Sessão N – Auditório Setorial Básico II 

Literaturas de Ressistência 
A temática da resistência na tetralogia de Benedicto 

Monteiro 

Carlos Jônatas Dias Negrão Filho – UFPA 
Sob o foco da lente: uma leitura de “Em Câmara Lenta” 

Juline Ribeiro Silva – UFPA 

Luana Menezes Pereira – UEPA 
Historiografia literária e as reflexões sobre o gênero 

romance no prefácio de Adozinda de Almeida Garrett. 

Márcia do Socorro da Silva Pinheiro – UFPA 
 

Sessão O – Auditório do CAPACIT 

Video, Documentário e Resistência 
Similaridades narrativas da resistência na interface 

romance/filme. 

Bento Matias Gonzaga Filho – UNEMAT 
Vídeo popular: narrativas políticas sobre a história do 

Brasil nos anos 80 e 90. 

Diogo Noventa – USP 
Raymundo Gleyzer e o Grupo Cine de la Base: uma 

experiência de produção documental como memória das 

lutas de resistência. 

Cristina Alvares Beskow – USP 
 

Sessão P – Auditório Francisco Paulo Mendes (ILC) 

Literatura, Cinema e Resistência 
O Sertão como resistência e o Sertão como problema 

nacional: o embate entre a representação sertaneja nas 

interfaces entre obras literárias e cinematográficas nos 

anos 1960 

Lucas Braga Rangel Villela – UFSC 
“Evitar a contaminação pelas letras”: uma leitura do 

livro-filme Fahrenheit 451 como alusão à distopia na 

contemporaneidade. 

Nélio Ribeiro Moreira – UFPA 
Cinema, Ensino e História: Um debate teórico. 

Nice Rejane da Silva Oliveira 
 
09:10 – 09:20 Intervalo 

 

09:20 – 11:00  Mesa: Cinema na Amazônia: questões de 

resistência 

Adriano Barroso 

Carlos Augusto Carneiro Costa 

Jorane Castro 

Mediador:       Viviane Dantas Moraes 

11:10 – 12:00  Conferência:  

Andréa Casa Nova Maia (UFRJ) – “Memória e 

Resistência Cultural– reflexões sobre a produção 
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audiovisual entre o patrimônio intangível e a 

espetacularização da cultura.” 

Mediador:  Alberto da Silva Amaral 

 

14:00 – 15:42  Quase dois irmãos 
Tempo: 102 min. Cores, Drama, Brasil/Chile/França, 

2004. 

Direção: Lucia Murat 

 

15:44 – 16:00  Baseado em Estórias Reais 
Tempo: 16 min. Cores. Drama, Brasil, 2008. 

Direção: Gustavo Moraes 

 

16:10 – 16:50  Debate dos Filmes 

Jessika Maués Brabo Bastos 

Abílio Pacheco de Souza 

 

17:00 – 18:30   Mesa de Encerramento: Literatura e 

Cinema de Resistência 

Élcio Loureiro Cornelsen (UFMG) – “Imagens do 

futebol no cinema brasileiro contemporâneo: memória e 

drama social como modos de resistência” 

Gustavo Aprea (UNGS/Argentina) – “Dictaduras y 

resistencias en el cine argentino” 

Mediadora: Tânia Sarmento-Pantoja 

 

18:30 – 19:00  Coquetel de Encerramento 
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LEITURAS RECOMENDADAS PARA O VESTIBULAR: uma forma de canonização de 

escritores 

 

Alan Victor Flor da Silva 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Germana Maria Araújo Sales 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

 
RESUMO: Este trabalho pauta-se em um conceito de literatura que leva consideração elementos externos 

ao texto literário, uma vez que, segundo Márcia Abreu (2003), literatura é um conjunto de textos que as 

instâncias de legitimação supervalorizam e definem como literatura. Nesse sentido, uma obra torna-se 

literária, pois, a partir do momento em que é publicada, precisa passar pelo crivo das instâncias 

legitimadoras, entre as quais podemos considerar as leituras recomendadas para o vestibular, pois há por 

trás dessa prática de escolha um ato de seleção e exclusão, que, por sua vez, acarreta uma supervalorização 

de algumas obras em detrimento de outras, que passam a ser estigmatizadas. Considerando-se, portanto, as 

leituras recomendadas para o vestibular como uma instância consagratória, objetiva-se, com este trabalho, 

avaliar quais são os interesses subjetivos que se escondem por trás da seleção de obras recomendadas para o 

processo seletivo de algumas universidades brasileiras. 

 

Palavras-chave: Instâncias de legitimação; Leituras recomendadas; Processos seletivos. 

 

RÉSUMÉ: Cet étude considère une définition de littérature qui prend en considération des élements 

externes au texte littéraire, puisque, selon Marcia Abreu (2003), la littérature est un ensemble de textes que 

Resumos – Conferências e Mesas ANAIS III SELCIR 
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les instances de légitimation surévaluent et définissent comme littérature. Dans ce cas, une œuvre devient 

littéraire, parce que, après sa publication, elle a besoin de passer par l'examen des instances de légitimation. 

Entre ces instantes, nous pouvons considérer les lectures recommandées pour le processu de sélection des 

universités, car se cache derrière de cette pratique de choix une pratique de sélection et exclusion, qui, à son 

tour, conduit à surévaluation de certains œuvres au détriment des autres, qui deviennent stigmatisés. 

Considérant, ainsi, les lectures recommandées comme une instance consécratoire, le but de ce travail est 

d’évaluer les intérêts subjectifs qui se cachent derrière de la sélection des œuvres recommandés pour le 

processus de sélection de certaines universités brésiliennes. 

 

Mots-clés: Instances de légitimation; Lectures recommandées; Processus de sélection. 

 

Um conceito de literatura extraliterário: problema ou solução? 

 

 Os vestibulares são processos seletivos que possibilitam o ingresso de novos alunos nas 

universidades, uma vez que não há vagas para todos. Para chegar ao nível superior, os 

vestibulandos precisam estudar matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, 

sociologia e língua portuguesa e estrangeira (geralmente inglês, espanhol e francês), além de 

praticar a produção textual (redação) e de ler as obras recomendadas para realizar a prova de 

literatura.  

 Todos os anos as leituras recomendadas para o vestibular suscitam diversas discussões e 

múltiplas polêmicas. Eis algumas que são muito comuns: por que Inglês de Sousa está presente na 

lista de obras selecionadas para o vestibular em vez de Aluísio de Azevedo, principal 

representante do Naturalismo no Brasil? Por que os alunos devem estudar as cantigas 

trovadorescas, cuja linguagem é arcaica e incomum? Por que os livros da saga Harry Potter não 
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são selecionados como leitura recomendada do vestibular? Por que Machado de Assis é 

considerado um bom escritor e está presente na maior parte das listas? Se o aluno quiser cursar 

engenharia, medicina ou direito, para que lhe servirá o conhecimento sobre literatura?  

 Esses questionamentos são relevantes, embora as universidades tentem apagá-los ou 

simplesmente os ignorem, disseminando um conceito de literatura baseado apenas em critérios 

internos às obras literárias, como a desautomatização da linguagem e a ficcionalidade. 

 Para os formalistas russos, por exemplo, a linguagem literária, metafórica ou poética é 

peculiar somente aos textos literários, pois se distingue da linguagem comum, usada 

frequentemente em situações cotidianas de interação verbal. Nesse sentido, as obras que 

apresentam figuras estilísticas singulares (metáforas, paradoxos, hipérbatos, entre outras) e 

estruturas sintáticas, textuais ou formais insólitas, além de neologismos, seriam consideradas 

literárias. No entanto, alguns estudiosos de literatura passaram a perceber que alguns textos de 

natureza referencial também apresentam um uso especial da linguagem, assim como as obras 

literárias. A linguagem poética, portanto, não pode ser considerada como critério suficiente para 

definir se uma obra é literária ou não literária. 

 Assim como a linguagem, a ficcionalidade não pode ser usada como base para definir a 

literariedade dos textos, pois algumas obras não literárias também podem ser consideradas 

ficcionais. Como exemplo, podemos citar os romances da saga Harry Potter
1
. Nos sete livros que 

                                                           
1 A série Harry Potter é composta por sete romances: Harry Potter e a Pedra Filosofal (1997); Harry Potter e a 

Câmara Secreta (1998); Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (1999); Harry Potter e o Cálice de Fogo (2000); 

Harry Potter e a Ordem da Fênix (2003); Harry Potter e o Príncipe Mestiço (2005) e Harry Potter e as Relíquias da 

Morte (2007).  
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compõem a série, o bruxo adolescente Harry Potter vive intensas aventuras na Escola de Magia e 

Bruxaria de Hogwarts com seus amigos Rony Weasley e Hermione Granger e evolve-se sempre 

em sucessivos mistérios acompanhados de muitas magias. Considerando-se que não existem 

vassouras que voam nem dragões que cospem fogo, é inegável que os romances da série Harry 

Potter são ficcionais. Porém, essas obras, apesar do sucesso editorial e da apreciação positiva 

entre a maioria dos leitores, não são consideradas literárias. É por essa razão que a ficcionalidade 

não é um critério sustentável para deliberar se uma obra é literária ou não literária. 

 Além da linguagem e da ficcionalidade, a questão do gênero não pode ser considerada 

como embasamento para se distinguir textos literários dos de natureza referencial, pois o romance, 

por exemplo, é estimado como um gênero literário, porém nem todo romance pode ser concebido 

como literatura. 

 Uma vez que a literariedade das obras não é definida levando-se em consideração um uso 

especial da linguagem, o caráter ficcional nem a questão do gênero, o que determina o que é 

literatura? 

 Segundo Márcia Abreu (2003), a literatura não pode ser definida apenas por questões 

internas aos textos, como também por fatores externos, pois uma obra precisa passar por um 

número significativo de instâncias de legitimação para que seja considerada literária, assim como 

ilustra a citação a seguir: 
Para que uma obra seja considerada Grande Literatura ela precisa ser declarada literária 

pelas chamadas “instâncias de legitimação”. Essas instâncias são várias: a universidade, 

os suplementos culturais dos grandes jornais, as revistas especializadas, os livros 

didáticos, as histórias literárias etc. Uma obra fará parte do grupo seleto da Literatura 

quando for declarada literária por uma (ou, de preferência, várias) dessas instâncias de 

legitimação. Assim, o que torna um texto literário não são suas características internas, e 
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sim o espaço que lhe é destinado pela crítica e, sobretudo, pela escola no conjunto dos 

bens culturais. (ABREU, 2006, p. 40, grifos do autor)  

 

 Nesse processo de legitimação de obras, a universidade é uma das principais instâncias de 

consagração, visto que, segundo Mirian Zappone e Vera Wielewicki (2009), essa instituição tem a 

capacidade de definir o que é literatura em razão de seu poder socialmente atribuído: 
É a academia, com suas pesquisas, estudos e publicações, além de discussões em sala de 

aula, e trabalhos jornalísticos de críticos que passaram pelas universidades, que acaba 

determinando, hoje em dia, o que é literatura, o que é literatura boa e ruim, e como ela 

deve ser lida. (...) 

A comunidade acadêmica, portanto, tem o poder de definir literatura pela posição que 

essa comunidade ocupa na sociedade, já que o conhecimento especializado é altamente 

valorizado. Se a universidade (...) diz que determinado texto é literário e de bom nível, 

entende-se que seja assim. (ZAPPONE & WIELEWICKI, 2009, p. 26) 

 

  Além de pesquisas, de publicações, de discussões em sala de aula e de trabalhos 

jornalísticos de críticos, uma das formas que as universidades têm para definir o que é literatura é 

por meio das leituras recomendadas para o vestibular. Para escolher as obras, professores 

universitários da área de estudos literários reúnem-se para selecioná-las, de modo que a inclusão 

de algumas implica consequentemente a exclusão de outras.  

 Este trabalho, portanto, tem como objetivo avaliar quais são os interesses subjetivos que 

se escondem por trás da seleção de obras recomendadas para o processo seletivo de algumas 

universidades brasileiras: Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Estadual do Pará 
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(UEPA), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). 

 

Leituras recomendadas para o vestibular: instâncias de legitimação? 

 

 Assim como já foi referido anteriormente, as universidades, sobretudo em relação aos 

cursos de letras, têm o poder institucional para decidir quais são as obras que merecem um lugar 

no cânone literário, por meio da publicação de trabalhos científicos, das leituras recomendadas 

para o vestibular, entre outras atividades que dão visibilidade aos autores e às obras. Essas 

escolhas implicam um ato de seleção e exclusão, que, por sua vez, acarreta uma supervalorização 

de algumas obras em detrimento de outras, que passam a ser estigmatizadas. Então, ao eleger ou 

eliminar uma determinada obra, escrita por um determinado autor, as universidades exercem essa 

tarefa considerando questões políticas, ideológicas e culturais. 

 Nesse sentido, as universidades escolhem as obras que constituem as leituras recomendas 

para o vestibular com algum interesse. Vejamos abaixo as listas de obras selecionadas para o 

processo seletivo das instituições de ensino superior do Brasil propostas para este trabalho:   

 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Obra Autor Gênero 

Viagens na minha terra Almeida Garrett Romance 

Til José de Alencar Romance 

Memórias de um sargento de milícias Manuel Antônio de Almeida Romance 

Memórias póstumas de Brás Cubas Machado de Assis Romance 

O cortiço Aluísio de Azevedo Romance 
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A cidade e as serras Eça de Queirós Romance 

Vidas secas Graciliano Ramos Romance 

Capitães da areia Jorge Amado Romance 

Sentimento do mundo Carlos Drummond de Andrade Poemas 

Tabela 1: Obras literárias selecionadas para o vestibular 2013 da UNICAMP. 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Obra Autor Gênero 

 Gregório de Matos Guerra Poemas 

“O guardador de rebanhos” Alberto Caeiro (heterônimo de 

Fernando Pessoa) 

Poema 

Memórias de um sargento de milícias Manuel Antônio de Almeida Romance 

Esaú e Jacó Machado de Assis Romance 

A Educação pela Pedra João Cabral de Melo Neto Poemas 

História do Cerco de Lisboa José Saramago Romance 

O Centauro no Jardim Moacyr Scliar Romance 

Contos Gauchescos João Simões Lopes Neto Contos 

Manuelzão e Miguilim (“Campo Geral” e “Uma 

história de amor”) 

João Guimarães Rosa Novelas 

O pagador de promessas Dias Gomes Teatro 

Feliz Ano Novo Rubem Fonseca Contos 

O Filho Eterno Cristóvão Tezza Romance 

Tabela 2: Obras literárias selecionadas para o vestibular 2013 da UFRGS. 

 
Universidade Estadual do Pará (UEPA) 

Obra Autor Gênero 
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O pranto de Maria Parda Gil Vicente Monólogo 

“Os doze de Inglaterra” (Os Lusíadas – Canto VI; 

estrofes 39-69). 

Luís Vaz de Camões Epopeia 

 Gregório de Matos Guerra Poemas 

 Bocage Poemas 

 Castro Alves Poemas 

 Gonçalves Dias Poemas 

“Capítulo dos Chapéus”, “D. Paula” e “Uma 

Senhora”. 

Machado de Assis Contos 

“O Moinho” Eça de Queirós Conto 

“O Rebelde” Inglês de Sousa Conto 

 Camilo Pessanha Poemas 

A Legião Estrangeira Clarice Lispector Contos 

Primeira Manhã Dalcídio Jurandir Romance 

A viagem do elefante José Saramago Romance 

 Max Martins Poemas 

Tabela 3: Obras literárias selecionadas para o vestibular 2013 da UEPA. 

 
Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Obra Autor Gênero 

  Cantigas 

trovadorescas 

O pranto de Maria Parda Gil Vicente Monólogo 

 Luiz Vaz de Camões Sonetos 

 Gregório de Matos Guerra Poemas 

 Bocage Poemas 
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“O navio negreiro” Castro Alves Poema 

“I-Juca Pirama” Gonçalves Dias Poema 

A pata da gazela José de Alencar Romance 

A queda de um anjo Camilo Castelo Branco Romance 

Esaú e Jacó Machado de Assis Romance 

O primo Basílio Eça de Queirós Romance 

“Que bom marido!” Marques de Carvalho Conto 

“Prostituição infantil” Olavo Bilac Crônica 

 Camilo Pessanha Poemas 

 Cruz e Sousa Poemas 

 Alberto Caeiro (heterônimo de 

Fernando Pessoa) 

Poemas 

Libertinagem Manuel Bandeira Poemas 

O carro dos milagres Benedicto Monteiro Conto 

Primeira manhã Dalcídio Jurandir Romance 

A viagem do elefante José Saramago Romance 

Tabela 4: Obras literárias selecionadas para o vestibular 2013 da UFPA. 

 

 Ao observar as relações de leituras recomendadas para o vestibular das quatro 

universidades selecionadas para este estudo, torna-se evidente que há uma diferença muito grande 

de uma lista para outra. 

 De acordo com as listas de obras indicadas para o vestibular da UNICAMP, percebemos 

que essa instituição tem preferência por textos ficcionais de autores brasileiros, pois, entre as nove 

obras selecionadas, apenas duas são portuguesas: Viagens na minha terra, de Almeida Garrett, e A 

cidade e as serras, de Eça de Queirós. As sete obras restantes são de escritores nacionais: Til, de 
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José de Alencar; Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida; O 

cortiço, de Aluísio de Azevedo; Vidas secas, de Graciliano Ramos; Capitães da areia, de Jorge 

Amado; e Sentimento do mundo, de Carlos Drummond de Andrade. 

 Além da predileção por textos ficcionais de autores brasileiros, a UNICAMP prioriza o 

gênero romanesco, visto que, entre as nove obras indicadas, oito são romances: Viagens na minha 

terra, de Almeida Garrett; Til, de José de Alencar; Memórias de um sargento de milícias, de 

Manuel Antônio de Almeida; O cortiço, de Aluísio de Azevedo; A cidade e as serras, de Eça de 

Queirós; Vidas secas, de Graciliano Ramos; e Capitães da areia, de Jorge Amado. Apenas a obra 

Sentimento do mundo, de Carlos Drummond de Andrade, reúne poemas. 

Observamos também na seleção proposta pela UNICAMP que todas as obras escolhidas, 

principalmente as brasileiras, são de autores canônicos, que já passaram por um número 

significativo de instâncias de legitimação, como Almeida Garrett, José de Alencar, Machado de 

Assis, Manuel Antônio de Almeida, Aluísio de Azevedo, Eça de Queirós, Graciliano Ramos, 

Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade. Notamos ainda que a universidade não se 

preocupou em eleger nenhum autor de naturalidade paulista, mas deve ter escolhido como 

parâmetro os mais representativos de cada período literário. Acreditamos, portanto, que a 

UNICAMP não tem interesse em legitimar autores desconhecidos, pois nenhum escritor que 

esteja à margem do cânone encontra-se presente na lista de obras indicadas para o vestibular. 

Embora não tenha o anseio de consagrar nenhum novo autor, é evidente que os nomes 

recomendados pela UNICAMP são reafirmados como parte do cânone. 

 Ao contrário da UNICAMP, a UFRGS, a UEPA e a UFPA, embora exponham obras e 

autores brasileiros célebres em suas listas de leituras sugeridas para o vestibular, inseriram 

também escritores não reconhecidos pelo cânone. 
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 Na lista de leituras recomendadas para o vestibular, a UFRGS apresenta autores 

reconhecidos nacionalmente e de origem gaúcha como João Simões Lopes Neto e Moacyr Scliar, 

nascidos, respectivamente, em Pelotas e em Porto Alegre. A UFPA, por sua vez, exibe da mesma 

forma escritores nacionais distintos e paraenses não canônicos, como Marques de Carvalho, 

Benedicto Monteiro e Dalcídio Jurandir, nascidos, respectivamente, em Belém, em Alenquer e em 

Ponta de Pedras. Além do já citado Dalcídio Jurandir, a UEPA, por seu turno, expõe o poeta 

paraense Max Martins, nascido em Belém.  

 É possível perceber, portanto, que algumas universidades têm a intenção de chamar a 

atenção para os escritores que representam o estado onde estão localizadas ao escolhê-los como 

leitura recomendada para o vestibular. Essa é uma das razões para a UFPA, assim como a UEPA, 

selecionar, por exemplo, obras de autores paraenses para o processo seletivo de 2013, pois a 

distância geográfica da região Norte em relação aos centros mais avançados de divulgação 

literária do país (Centro-Sul) provocou (e ainda provoca) uma dificuldade de divulgação e, por 

conseguinte, de aceitação das produções locais. As leituras indicadas para os processos 

vestibulares, portanto, podem ser consideradas como uma forma de preservar o patrimônio 

literário de cada estado, região ou país. 

 Além da presença de autores locais na lista das obras selecionadas para os processos 

seletivos, percebemos que a UEPA e a UFPA apresentam um número considerável de autores 

portugueses, que se aproxima muito da quantidade de escritores brasileiros. A UFRGS, assim 

como a UNICAMP, aponta uma preferência por obras de autoria brasileira, pois, entre os doze 

escritores selecionados, somente dois são portugueses: Alberto Caeiro (heterônimo de Fernando 

Pessoa) e José Saramago. Os dez nomes restantes são de autores brasileiros: Gregório de Matos 
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Guerra, Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, João Cabral de Melo Neto, Moacyr 

Scliar, João Simões Lopes Neto, Guimarães Rosa, Dias Gomes, Rubem Fonseca e Cristóvão 

Tezza. 

 Entre os catorze escritores selecionados pela UEPA, notamos que seis são portugueses: 

Gil Vicente, Luís Vaz de Camões, Bocage, Eça de Queirós, Camilo Pessanha e José Saramago. 

Em contrapartida, oito são brasileiros: Gregório de Matos Guerra, Castro Alves, Gonçalves Dias, 

Machado de Assis, Inglês de Sousa, Clarice Lispector, Dalcídio Jurandir e Max Martins. Esses 

números demonstram que há uma diferença muito pequena entre o número de autores nacionais e 

portugueses. 

 Finalmente, entre os dezenove escritores elegidos pela UFPA, percebemos que, além das 

cantigas trovadorescas, cuja autoria é desconhecida, sete são portugueses, entre os quais 

destacamos os nomes de Gil Vicente, Luís Vaz de Camões, Bocage, Camilo Castelo Branco, Eça 

de Queirós, Alberto Caeiro (heterônimo de Fernando Pessoa) e José Saramago. Os onze autores 

restantes são brasileiros. Entre os nomes que aparecem, citamos Gregório de Matos Guerra, 

Castro Alves, Gonçalves Dias, José de Alencar, Machado de Assis, Marques de Carvalho, Olavo 

Bilac, Cruz e Sousa, Manuel Bandeira, Benedicto Monteiro e Dalcídio Jurandir.  

 De todos os escritores indicados como leitura recomendada, apenas Machado de Assis foi 

eleito por todas as quatro universidades analisadas. A UNICAMP optou pelo romance: Memórias 

póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881. Já a UFRGS e a UFPA elegeram o romance Esaú e 

Jacó, divulgado em 1904. A UEPA, por sua vez, preferiu os contos: “Capítulo dos Chapéus”, “D. 

Paula” e “Uma Senhora”. Sabe-se que a canonização de Machado de Assis é indiscutível, mas 

será que sua presença em todas as listas de obras e de autores selecionados para o vestibular 

manifesta-se apenas em razão de sua consagração como escritor? Como seria vista no mundo 
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acadêmico uma universidade que não selecionasse Machado de Assis, o famoso e talentoso 

escritor brasileiro, como leitura recomenda para o vestibular? 

 Concluímos, portanto, que os autores e as obras indicados para os processos seletivos não 

são mais um motivo para encher os vestibulandos de leituras. As universidades, de acordo com 

suas preferências extralinguísticas, aproveitam esse espaço para reafirmar a consagração de 

algumas obras e para chamar a atenção para outras que permaneceram à margem do cânone 

literário. 
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UM VIVER ÉTICO, ESTÉTICO E POLÍTICO EM “A METAMORFOSE” DE FRANZ 

KAFKA: da docialidade do trabalho ao devir animal. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo pecorrer através do método genealógico de Michel 

Foucault, para se criar um de problematizações em torno da questão do trabalho imerso na obra A 

Metamorfose (2008) de Franz Kafka. Com isso, esta análise percorre desde a docilidade do caixeiro viajante 

Gregor Samsa até o seu devir-animal, em que se mostra metamorfoseado em barata. Para tanto, partindo das 

pistas genealógicas de Michel Foucault, a análise da docilidade de Gregor é discutida através da tríade 

saber-poder-subjetivação, que estão imanentes na sua organização de trabalho, subjetivando-o, 

constituindo-o enquanto corpo dócil. Todavia, o caixeiro viajante Gregor encontra linhas de fuga que o 

fazem resistir às malhas microfísicas de poder deste trabalho, provocando assim rupturas nas mesmas. É 

neste momento, que discutimos sobre o processo de devir-animal de Gregor, através de Deleuze e Guattari 

(1997). Além disso, esse devir-animal é problematizado, através da contribuição de diversos autores, 

enquanto afirmação do paradigma ético, estético e político, pois, é notório o quanto, a partir de sua 

metamorfose, Gregor se mostra ao mundo como obra de arte.  

 

Palavras-chaves: Trabalho; Subjetivação; Docilização; Devir-animal; Paradigma Ético-Estético e Político. 
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ABSTRACT: This paper aims to traverse through the genealogical method of Michel Foucault, to create 

one of problematizations around the issue of work immersed in the work The Metamorphosis (2008) by 

Franz Kafka. Thus, this analysis runs from docility traveling salesman Gregor Samsa to his becoming-

animal shows in which metamorphosed into cockroach. Therefore, starting from the slopes of genealogical 

Michel Foucault, the analysis of the docility of Gregor is discussed through knowledge-power triad-

subjectivation, which are immanent in its organization of work, it subjetivando, constituting the body as 

docile. However, the traveling salesman Gregor finds escape routes that do resist mesh microphysical 

power of this work, thus causing breaks in them. It is at this point, we have discussed about the process of 

becoming-animal Gregor, through Deleuze and Guattari (1997). Additionally, this becoming-animal is 

problematized through the contribution of many authors, while affirming the paradigm ethical, aesthetic and 

political, for it is well known how, from his metamorphosis, Gregor shows the world as a work of art. 

 

Keywords: Work, Subjectivity; docilization, Becoming-Animal, Paradigm Aesthetic and Ethical-Political. 

 

“A partir da idéia que o indivíduo não nos é 

dado, acho que há apenas uma consequência 

prática: temos que criar a nós mesmos como 

uma obra de arte.”  

Michel Foucault 

 

Franz Kafka: um autor inquietante  

 

Franz Kafka viveu quase toda sua vida no anonimato, mas na atualidade é considerado um 

dos maiores escritores do século, ao lado de escritores consagrados como James Joyce e Proust. 
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Marcelo Barckes, no prefácio de A Metamorfose (2008), afirma que não há nenhuma lista de 

livros do gênero de romance universal que a obra O Processo de Franz Kafka não esteja presente, 

além da obra A Metamorfose (2008) ser destaque no que tange ao gênero de novela.  

De um modo geral, são muitos os críticos que escrevem sobre Kafka e suas obras, muitos 

dizem que ele é o autor do absurdo, outros, por sua vez, afirmam que suas obras beiram ao 

surrealismo. Em vista disso, podemos afirmar que Kafka é um autor inquietante, afinal suas obras 

problematizam práticas de burocratização da vida, que beiram o absurdo e o surrealismo, mas que 

são concretas, haja vista que “cem anos após seu nascimento, Franz Kafka, é mais do que nunca, 

nosso contemporâneo.  

E é deste modo que podemos olhar A Metamorfose (2008), como um grande convite à 

problematizações no âmbito do trabalho, que se configuram enquanto espaços de materialização 

das relações de saber-poder até então instituídas, em que o trabalhador é subjetivado em um corpo 

dócil, moldável. Tendo, por consequência, seus modos de ser desqualificados.  

Tal questão pode ser vista e problematizada através do personagem Gregor de A 

Metamorfose (2008), afinal, com ele não foi diferente. Pois, como pode ser visto durante esta obra 

de Kafka, Gregor é subjetivado por sua organização de trabalho, segundo uma lógica de produção 

que o atravessa e tenta docilizá-lo enquanto trabalhador disciplinado, afinal “é dócil um corpo que 

pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

(FOUCAULT, 2008, p. 118).  

No entanto, no início da obra A Metamorfose (2008) de Franz Kafka é possível notar o 

quanto Gregor encontrou linhas de fuga, resistindo assim às relações de saber-poder-subjetivação 

que constituíam sua organização de trabalho. Gregor se transforma em um grande inceto, com 

isso vemos que ele não é mais o trabalhador disciplinado e dócil, mas é lançado ao devir, devir-
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animal. Esse devir proporciona que Gregor possa operar sua vida enquanto obra de arte, 

experimentando-a em suas múltiplas possibilidades.  

Nestes termos, Gregor Samsa se transformou do dócil trabalhador ao devir-animal, 

afirmando assim o paradigma ético, estético e político. Afinal, é estético, pois é a vivência 

enquanto obra de arte, ou seja, a vivência de um devir que é proporcionado pelas marcas 

decorrentes do entrelaçamento das forças de uma textura ontológica dos indivíduos (ROLNIK, 

1993). É ético, pois é o respeito que Gregor apresentou em relação a esses processos singulares 

das marcas, que o invadiram e que pediram uma forma de passagem. E por fim, é político, pois 

esse “transformar-se” é um posicionamento político de Gregor diante da sociedade cristalizada, da 

qual fazia parte.  

Além disso, intenta investigar as linhas de fuga operadas pelo devir-animal de Gregor 

enquanto um mecanismo de resistência aos modos de organização do trabalho dos quais ele 

participava, estabelecendo-se assim através da afirmação do paradigma ético-estético e político.  

Para tanto, entedemos que A Metamorfose (2008) é uma obra rizomática, ou seja, com 

múltiplos caminhos, com diversas portas e saídas. Afinal, o rizoma, conforme aponta Deleuze e 

Guattari (1995) em Mil Platôs Volume I, é um sistema que age por heterogeneidade, 

multiplicidade que desqualifica assim a idéia do uno. O rizoma é formado por linhas que 

permitem a territorialização, mas também os processos de desterritorilização, através das rupturas.  

Deste modo, enquanto rizoma, podemos observar essa obra como um campo de 

possibilidades, onde não há início, nem fim, mas um espaço com zonas lisas e abertas, 

simultâneas às estriadas. Em vista disso, buscamos realizar o presente estudo por conexões 

diagramáticas, e não por uma filiação, tendo em consideração que “os rizomas procedem sempre 
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por alianças, nunca por filiação. Por isso, não tem começo nem fim, estão sempre no meio, entre 

as coisas, entre os termos - o que não significa que tenham uma relação recíproca que vai de uma 

coisa a outra.” (Lilia Lobo, 2004, p.198).  

Assim, tendo A Metamorfose (2008) enquanto um rizoma, esta análise é dividida em três 

capítulos, cada um com dois subcapítulos. Pois, desta forma, podemos explorar e discutir melhor 

a temática em questão, tanto no que se refere aos aspectos conceituais, quanto no que tange a 

problematização da questão do trabalho imerso nesta obra de Franz Kafka. 

Afinal, conforme aponta Adorno (1998, apud HÜBNER, s.d), muitos preferem olhar tais 

obras a partir de um viés de pensamento estabelecido, ao invés de inseri-la num escopo maior de 

questionamento.  

E é justamente por esta singularidade de problematização das obras do autor Franz Kafka 

que, Deleuze e Guattari (1977) a intitulam enquanto “uma literatura menor”. Não por demérito à 

sua escrita, como tal expressão pode suscitar, mas sim por Kafka ser um dos poucos autores a 

escrever de tal forma com uma língua maior. E em que consistiria essa “literatura menor”? É a 

linguagem da resistência, da desestruturação e da construção. Neste sentido, diz Passetti (2004, p. 

75): 
Uma literatura de resistência, de enfrentamento, de reinvenção da língua, do 

sentido, da expressão. Uma literatura de cunho político, para além de qualquer 

intenção explícita de seu autor. Em outras palavras, uma literatura para além do 

sujeito, uma literatura que se produz como agenciamentos coletivos de 

enunciação. 
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Existem três características que delimitam a “literatura menor” para Deleuze e Guattari 

(1977). A primeira característica é a desterritorialização da língua alemã falada em Praga pelos 

Judeus, em que Kafka visualizava o seu não reconhecimento pelo restante da população. A 

segunda característica da literatura menor, da qual Kafka faz parte, conforme expõem Deleuze e 

Guattari (1977), é a função política que aponta para o aspecto da história não apenas como um 

mero contexto ou pano de fundo, mas sim realizando um projeto político e afirmando 

determinados modos de vida. Ou seja, a literatura é política, e como tal, não há inocência nas 

coisas ditas, mas embates que devem ser discutidos. O próprio Kafka propõe ao debate, como 

expõe Deleuze e Guattari (1977, p.26), no momento em que “indica, entre as finalidades de uma 

literatura menor, „a depuração do conflito que opõe pais e filhos, e a possibilidade de discuti-lo, 

não se trata de uma fantasia edipiana, mas de um programa político”.  

E, por fim, a terceira característica é a aquisição, por parte da literatura, de um valor 

coletivo. Afinal, assinalam que não há uma “enunciação individualizada”, ou um sujeito da 

enunciação, mas sim a obra literária reflete o campo anônimo de agenciamentos de enunciação 

coletivos. Com isso, a literatura atinge uma postura política por excelência, em que as palavras 

não são meras palavras, porém são armas de guerra coletivas. Deste modo, “a literatura tem a ver 

é com o povo” (DELEUZE e GUATTARI, 1977, p.27). 

Diante destes questionamentos, podemos utilizar as contribuições de Foucault (2006), no 

qual afirma que ocorre um parentesco entre o processo de escrita e a morte, em que o autor se 

perde no seu processo de escrita. Deste modo, é possível afirmar que Kafka se perde e se 

fragmenta em mil pedaços em seus escritos. Sendo que, ao final da obra, não é mais o sujeito da 

enunciação-Kafka que se pronuncia, mas sim a enunciação-coletiva anônima. Guiando-nos por 
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isso, e pelos estudos de Deleuze e Guattari (1977) em Kafka por uma literatura menor, podemos 

apreender que as obras de Kafka são de sua propriedade, mas ao mesmo tempo não o pertencem, 

são diluídas em uma massa de enunciação coletiva que fala através delas. Em vista disso, com tal 

perspectiva destes autores, é possível compreender o quanto se torna equivocado analisar as obras 

de Kafka como se fossem meros retratos de sua vida pessoal. 

Neste sentido, nas obras de Kafka tudo é incerteza, tanto para nós leitores, quanto para os 

personagens da estória. Em vista disso, além dos personagens não terem conhecimento dos 

acontecimentos que os atingem, eles desconhecem o seu futuro. Sobre tal questão, Wey (2008) 

afirma que nas obras kafkianas é notório o quanto os personagens não apresentam uma certeza do 

caminho que estão tomando, apenas podem pensar sobre a sua existência. Com isso, podemos 

notar a vida destes personagens sendo postas enquanto um devir, sem previsibilidade.  

Esse devir, como ressaltam Deleuze e Guattari (1997) não é uma composição de vida 

estática, mas sim é um viver enquanto multiplicidade. Em que o sujeito experimenta uma 

correlação de forças múltiplas que o atravessa. Modos de vida jamais excludentes entre si, haja 

vista que é próprio ao devir “a idéia bergsoniana de uma coexistência de „durações‟ muito 

diferentes, superiores ou inferiores à „nossa‟, e todas comunicantes” (Deleuze e Guattari, 1997, p. 

15).  

Podemos então dizer que a questão do devir é tão vigente nas obras de Kafka que até 

mesmo os personagens que se mostravam seguidores de uma moral, acabam por se afetar às 

circunstâncias e começam ocupar-se de si de outra maneira. Esta questão pode ser visualizar 

através dos personagens: pai, mãe e irmã de Gregor, após o seu processo de metamorfose. 

Com isso, podemos afirmar que o processo de metamorfose em Inceto possibilita à 

Gregor um encontro com linhas de fuga que transpõem as relações de saber-poder instituídas e 
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subjetivantes de si, enquanto trabalhador disciplinado e dócil. Deste modo, através de sua 

metamorfose, Gregor pode se mostrar ao mundo como multiplicidade. 

Diante dessa metamorfose, Gregor apenas se questiona: “O que terá acontecido comigo?” 

frente a tal pergunta, nenhuma resposta é fornecida no decorrer da obra de Kafka. E nem 

tampouco, a forma humana anterior de Gregor é estabelecida, mas ele, ainda assim tem que ir ao 

trabalho. Afinal, Gregor Samsa era caixeiro-viajante, logo, seu trabalho o exigia que viajasse 

constantemente para apresentar produtos em diferentes lugares. Contudo, isso o impossibilitava, 

segundo ele, de estabelecer vínculo em algum lugar, como podemos observar nesse trecho da obra 

de Kafka ( [1915] 2008, p.15): 
‟Oh, Deus!”, pensou ele, que profissão extenuante que fui escolher! Entra dia, 

sai dia, e eu sempre de viagem. As agitações do negócio são muito maiores do 

que propriamente o trabalho em casa, e ainda por cima impuseram sobre mim 

essa praga de ter de viajar, os cuidados com as conexões de trem, a comida 

ruim e desregulada, contatos humanos sempre cambiantes, que nunca serão 

duradouros e jamais afetuosos. 

 

Todavia, mesmo que Gregor não estivesse satisfeito com sua organização de trabalho, 

podemos visualizar o quanto o trabalho exerce uma função de grande importância em sua vida e 

de sua família, afinal é pelo trabalho que ele sustenta a si, bem como à seus familiares, haja vista 

que Gregor é o único que trabalha em sua casa. Logo, mesmo com sua metamorfose, Gregor teria 

que estar no trem bem cedo pela manhã para seguir viagem e realizar suas atividades de trabalho 

normalmente. Mas, sua metamorfose em barata o impedia de tal ação.  
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Devido aos atrasos de Gregor em sair do quarto, para o exercício de suas atividades de 

trabalho, podemos visualizar o quanto sua família mostra-se preocupada com ele, afinal, não era 

comum que este caixeiro viajante se atrasasse. Porém, além de seu atraso ser notado pela família, 

o próprio gerente de seu trabalho foi à sua casa verificar os motivos que o levaram a não pegar o 

trem determinado para o exercício de suas atividades.  

Com isso, observamos o quanto o trabalho de caixeiro-viajante subjetivou Gregor em um 

trabalhador padrão, docilizado, em que se extraia o máximo de força. Ao passo que sua breve 

ausência ao trabalho era imediatamente vigiada pelos patrões em seu próprio espaço familiar, bem 

como posteriormente punida, por uma provável demissão.  

De um modo geral, após a metamorfose de Gregor, os outros membros de sua família 

tiveram que assumir as responsabilidades financeiras de manutenção da casa. Com isso, podemos 

afirmar, sob esse aspecto, que não ouve somente uma metamorfose, a de Gregor, mas também 

diversas metamorfoses dentro do âmbito familiar deste caixeiro-viajante.  

 

O trabalho enquanto dispositivo de subjetivação 

 

Silva et al. (s.d) afirma que a expressão trabalho ocupou diferentes significados no 

decorrer da história, tendo por vezes uma concepção de castigo, em que sua derivação Romana de 

tripalium remetia ao significado de condenação. Logo em seguida, o trabalho foi conceituado de 

Laboren, em que era concebido como cultivo, crescimento e transformação.  

Atualmente o trabalho é visualizado de forma peculiar e de múltiplos modos. Por 

exemplo, o trabalho é “uma relação de dupla transformação entre o homem e a natureza”. 

Enquanto que para Arvey et al. (1998, apud SILVA et al., s.d), o trabalho é o elemento 
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constituinte do ser humano que o diferencia e o singulariza. Deste modo, para estes autores, o 

trabalho é posto como elemento básico das relações sociais que o indivíduo está imerso.  

Como visto o trabalho sempre ocupou um lugar de destaque na vida do ser humano, afinal 

é deste trabalho que o ser humano retira a sua sobrevivência, sendo assim central na sua vida. Em 

vista disso, o trabalho se apresenta socialmente tal qual “uma condição de existência do homem, 

independentemente de todas as formas de sociedade, eterna necessidade natural de mediação do 

metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana” (MARX, 1985, apud 

BATISTA & GUIMARÃES, 2009, p.128).  

Afinal, o trabalho é também um dispositivo que pode docilizar os corpos, subjetivando-os 

segundo uma lógica do capital. Contudo, as organizações de trabalho também possibilitam a 

invenção e a resistência frente ao exercício de poder, pois a resistência se dá em meio às lutas. 

Assim sendo, podemos afirmar que o trabalho é um mecanismo de atuação de relações de poder 

dinâmicas e de resistência concomitantemente (BATISTA & GUIMARÃES, 2009).  

Além disso, neste escopo de análise, podemos afirmar que a gestão do trabalho se 

configura como estratégia de poder que obteve inserção na sociedade de forma concomitante à 

Revolução Industrial. Ocorrendo assim, positividades nas relações de poder, como: a criação de 

saber, a proteção e sistemas de seguridade, a formação de subjetividade e a constituição de modos 

de viver.  

Em vista disso, a preparação ao trabalho para o ser humano é presente desde o espaço 

escolar, onde as crianças são preparadas sob uma disciplina que as insere na estrutura do trabalho. 

Em decorrência disso, a escola compõe um conjunto de atividades que atravessam o corpo da 

criança, subjetivando-a segundo uma lógica da produção. Com isso, percebemos que o ser 
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humano é esquadrinhado e docilicizado desde criança. Em que a sociedade, através dos 

mecanismos de disciplina anátomo-políticos, extrai o máximo de força e eficácia de seus 

movimentos, haja vista que é um corpo “que se manipula, se modela, se treina, que obedece, 

responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam”. (FOUCAULT, 2008)  

 

A subjetivação de gregor em um corpo dócil 

 

A obra A Metamorfose (2008) de Franz Kafka é composta por diversas séries discursivas 

que se destacam: as relações de saber-poder presentes no trabalho de Gregor; o controle e 

docilização do corpo de Gregor; o controle sobre o tempo; a vigilância hierárquica; modos de vida 

decorrentes do trabalho; e por fim, mostra a questão do trabalho como mecanismo de subsistência 

x satisfação. 

É importante destacar que a análise desses elementos constituintes de saber-poder-

subjetivação, presentes na obra de Kafka, não será realizada através da busca do sentido oculto, 

ou o sentido por traz das palavras. Mas ao contrário disso, Foucault (1998) nos diz que o discurso 

se dá em sua materialidade, nas coisas ditas. Deste modo, observar a materialidade dos discursos 

presentes na obra A Metamorfose (2008), é olhar e refletir de frente sobre o modo de vida de 

Gregor em relação a sua organização de trabalho, bem como de sua organização familiar.  

As séries discursivas que compõem esta análise estão implicadas a uma gestão da vida, 

tanto ao nível de uma anátomo-política do corpo humano, quanto em uma biopolítica da 

população. Conforme aponta Reis (2009), o advento da biopolítica não exclui os processos de 

disciplina dos corpos, mas ambos os processos estão entrelaçados e são dependentes em muitos 
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pontos, visto que o governo da população também é dependente da disciplina individual dos 

corpos. 

A disciplina do corpo, visualizado enquanto máquina é caracteriza por Foucault (1988) 

como disciplinas “anátomo-política do corpo humano”. E, no século XVIII, teve início uma 

“biopolítica da população”, em que a disciplina e o controle passaram a ser postos à população. 

Deste modo, a população passou a ser regulada, havendo uma preocupação com alguns 

elementos, como: “a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração de 

vida, a longevidade” (FOUCAULT, 1988, p. 152). 

 

Relação de saber-poder na organização de trabalho de Gregor 

 

No decorrer de toda a obra A Metamorfose (2008) é possível analisar o quanto as relações 

de poder estão imersas na família e no trabalho de Gregor. Este poder não advém de um lugar 

específico, haja vista que ele não é uma essência, mas está presente na vida de Gregor enquanto 

uma microfísica do poder.  

Sendo o poder uma microfísica, ele se constitui enquanto relações de força, conforme 

aponta Deleuze (2005). Além disso, o autor explicita que o poder não está constituído como 

forma, através do Estado, por exemplo, já que não há a existência da força em sua singularidade, 

mas ela se mostra num emaranhado com outras forças, ou seja, “força já é relação, isto é, poder”. 

(DELEUZE, 2005, p. 78).  

Deste modo, afirmar que Gregor está imerso em relações de poder, é afirmar que o poder 

no qual está inserido é advindo de diversos lugares, de diversos pontos, ou seja, “de um ponto a 
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outro no interior de um campo de forças; marcando inflexões, retrocessos, retornos, giros, 

mudanças de direção, resistências. É por isso que elas não são localizáveis numa instância ou 

noutra”. (DELEUZE, 2005, p. 81).  

Pois, “a análise em termos de poder não deve postular, como dados iniciais, a soberania 

do Estado, a forma da lei ou a unidade global de uma dominação; estas são apenas e, antes de 

mais nada, suas formas terminais”(FOUCAULT, 1988, p.102)  

Com isso, a analítica de poder para Foucault abala com as análises até então existentes 

sobre o poder, como centralizado no Estado e emanado deste. Afinal, como destaca Maia (1995), 

esta visão das relações de poder enquanto controladas pelo Direito é, por vezes, limitada e 

insuficiente no que tange a abrangência da dinâmica das relações de poder.  

Ao fazer tal analítica do poder, isto não significa que para Foucault o papel do Estado não 

seja considerado, ou não seja importante, posto que as relações de poder também se dão fora do 

aparelho do Estado. Além disso, este carece de uma estrutura necessária para o controle geral das 

relações de poder existentes na sociedade, assim como “o Estado apenas pode operar com base 

em outras relações de poder já existentes. Nestes termos, Michel Foucault, através de sua analítica 

do poder, irá deslocar o papel do Estado enquanto centralizador e controlador de poder.  

Deste modo, as relações de saber-poder que configuram a vida de trabalho de Gregor não 

são postas na obra A Metamorfose (2008) enquanto linhas de força originárias diretamente do 

Estado. Mas, linhas de força que trazem elementos de práticas heterogêneas e vizinhas que têm 

ressonâncias em diversos pontos da malha social, como o próprio Estado e a família.  

Nos trechos abaixo é possível notar tal questão, de como as relações de poder-saber 

advindas da organização de trabalho de Gregor são perpetuadas no âmbito familiar. Nelas 

encontrando ressonância através da família de Gregor, que permite a entrada do gerente para 
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questionar ao caixeiro-viajante os motivos porque não foi ao trabalho. Com isso, visualizamos o 

quanto a organização de trabalho se insere no espaço familiar e desqualifica o trabalhador Gregor. 

Esta questão pode ser melhor visualizada abaixo, através da fala do gerente deste caixeiro 

viajante: 
-Senhor Samsa - chamava agora o gerente, erguendo a voz - ,o que é que está 

acontecendo? O senhor se esconde na barricada de seu quarto , responde apenas 

com sins e nãos, acomete seus pais com preocupações desnecessárias e pesadas 

e deixa de lado- e menciono isso apenas de passagem - suas obrigações na 

firma de uma maneira que só posso creditar como inaudita. Eu falo aqui em 

nome de seus pais e de seu chefe e peço-lhe, com toda a seriedade, uma 

explicação clara e imediata. (KAFKA, 2008, p.28) 

 

Como as relações de saber-poder permitem tanto a afetação de outras forças, quanto ser 

afetado é possível que Gregor resista diante de tal relação de poder constituída. Porém, devido às 

necessidades da família, Gregor acaba por se submeter a tal lógica de relação de poder, que por 

vezes o homogeneíza e silencia potências de singularidade. 

Os modos de organização do trabalho, enquanto constituídos de relações de saber-poder, 

subjetivam o corpo do trabalhador através de linhas de força. Com isso, o trabalhador é atingido 

por tais linhas de força, ocasionando assim dobraduras nas mesmas, deixando-se afetar, 

modificando assim seu modo de agir diante da vida.  

Esse processo de subjetivação pelo trabalho também ocorre com personagem Gregor em 

sua atividade de caixeiro viajante. Em que nesta obra de Kafka, o protagonista é mostrado 

somente como o trabalhador, ou seja, é como se não existissem outras características de Gregor 
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fora as que compõem a atividade de caixeiro viajante. Tal questão, que pode ser visualizada nos 

trechos abaixo, coloca-nos inúmeras problematizações em torno do processo de subjetivação pelo 

trabalho. 
Gregor, todavia, nem cogitava abrir a porta; louvou, muito antes, a precaução 

adotada através do hábito de viajar, que o fazia deixar trancadas, também em 

casa, todas as portas durante a noite. (KAFKA, 2008, p.19)  

 

O rapaz não tem outra na cabeça a não ser a firma. Eu até quase me irrito 

porque ele não sai nunca a noite, há pouco mesmo ele esteve oito dias na 

cidade, mas à noite voltava sempre para casa. Aí então fica sentado conosco à 

mesa e lê o jornal em silêncio ou estuda planos de viagem, analisando horários 

de trem. (KAFKA, 2008, p.25) 

 

Todavia, mesmo com tais mecanismos de disciplina, tão presentes no trabalho de caixeiro 

viajante de Gregor, podemos perceber o quanto este trabalhador consegue resistir e provocar 

rupturas frente sua existência. Mostrando-se assim como devir-animal, em que Gregor afirma, 

diante da vida, o paradigma ético, estético e político, pois a sua metamorfose é a materialização de 

uma vida como multiplicidade. 

Deleuze e Guattari (1997) esclarecem o conceito de devir em Mil Platôs: Volume 4, 

afirmando que devir não se configura pelo estabelecimento de relações, semelhanças, imitações 

ou identificações. Além disso, o devir não é uma vivência de uma progressão ou regressão. O 

devir se configura enquanto engendramento de um território de existência provisório de uma 

multiplicidade.  
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Em vista disso, ao afirmarmos que Gregor se mostra enquanto devir-animal, referendamos 

que ele experimenta intensidades que o atravessam e o compõem em um plano constituído por 

multiplicidades diferenciais. Esse devir-animal é visivelmente perceptível quando se observa o 

primeiro capítulo da Obra A Metamorfose (2008) de Franz Kafka, como pode se apreciado a 

seguir: 
Certa manhã, ao despertar de sonhos intranqüilos, Gregor Samsa encontrou-se 

em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre 

suas costas duras como couraça e, quando levantou um pouco a cabeça, viu seu 

ventre abaulado, marrom, dividido em segmentos arqueados, sobre o qual a 

coberta, prestes a deslizar de vez, apenas se mantinha com dificuldade. Suas 

muitas pernas, lamentavelmente finas em comparação com o volume do resto 

de seu corpo, vibravam desamparadas ante seus olhos (KAFKA, 2008, p.13) 

 

O título A Metamorfose (2008) e a corporificação de Gregor em barata sugere uma 

transformação, porém mesmo que o conceito de devir para Deleuze e Guattari (1997) proponha 

que tal devir é real, no entanto não é real a sua transformação em animal. Isso se justifica, pois a 

experiência do devir-animal é própria de uma posição de sujeito, que não se anula diante do devir-

animal, mas sim ocupa enquanto parte uma potência de virtualidade a ser atualizada em meio a 

um campo de forças múltiplas, que coexistem entre si.  

Além disso, o conceito de devir-animal proveniente dos estudos de Deleuze e Guattari 

(1997), não afirma o processo de corporificação animal, e sim uma potência de encontros afetivos 

que se atualiza em corpos organizados, como pode ser percebido através do personagem Gregor 
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na obra de Kafka. Em vista disso, deve-se observar o processo de metamorfose de Gregor 

enquanto um mecanismo de expressividade literária do devir-animal presente nesta obra, 

Podemos notar o quanto o devir-animal possibilitou que Gregor encontrasse linhas de 

fuga para a vivência de uma vida bela, enquanto obra de arte. Visto que, o devir-animal de Gregor 

é um processo de resistência face às tentativas de padronização e burocratização dos seus 

processos de trabalho e do seu cotidiano.  

Em vista disso, com tais linhas de fuga, Gregor consegue experienciar uma vida como 

multiplicidade, haja vista que transpõe as linhas de força que o atingiam enquanto trabalhador 

caixeiro-viajante. Todavia, esta metamorfose não significou uma revolução no seu mundo familiar 

e em seu local de trabalho, sem dúvida, porém representou uma transformação, rupturas com uma 

ordem até então cristalizada. Afinal, “Gregor se torna barata, não apenas para fugir de seu pai, 

mas antes para encontrar uma saída onde seu pai não o soube encontrar, para fugir do gerente, do 

comércio e dos burocratas, para atingir essa região onde a voz apenas murmura” (DELEUZE & 

GUATTARI, 1977, p.21). 

Gregor, através de seu devir-animal vive uma multiplicidade, não ao nível de pensamento, 

mas sim no campo de uma pragmática de experimentação do desejo que opera a territorialização 

de forças caóticas e mutantes, em um modo de vida inseto de maneira provisória. Haja vista que, 

o devir não é vivido ao nível da imaginação, mas sim em sua materialidade, conforme aponta 

Deleuze e Guattari (1997, p.14) “Os devires-animais não são sonhos nem fantasmas. Eles são 

perfeitamente reais” 

 

O devir-animal na obra A Metamorfose enquanto afirmação do paradigma ético, estético e 

político.  
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Paradigma Ético  
Para explicitar o conceito de ética e de como tal conceito está presente na mutação de 

Gregor enquanto devir-animal, é necessário analisarmos o conceito de marcas para Rolnik (1993). 

Em que, para esta autora, vivemos em um plano visível de existência e em um plano invisível. No 

plano visível, segundo Rolnik (1993, p. 2), “há uma relação entre um eu e um ou vários outros”. 

Enquanto que no plano invisível há a composição de uma textura ontológica. Segundo Rolnik 

(1993), a textura ontológica é constituída dos fluxos do sujeito e que se adicionam a outros fluxos, 

formando assim uma grande malha com muitas composições. Em determinado momento, essas 

composições provocam uma sensação diferencial, são estados até então singulares em 

comparação à subjetividade que se apresenta pelo indivíduo.  

O convite a este processo de problematização se dá através das “artes da existência”, que 

consistiriam em uma reflexão, do que estamos fazendo de nós mesmos e com os outros. Em que 

há uma busca não somente da reprodução de normas morais, mas a sua análise e busca por uma 

vivência estética, que seja permeada por critérios de estilo. (FOUCAULT, 1984).Em vista disso, 

posicionar-se eticamente consiste em uma atitude avaliativa de si como análise de um plano de 

afetação e exposição das potências que procuram passagem em nossos corpos e seus efeitos. Ou 

seja, “é o rigor com a expressão do singular e inusitado, é o compromisso com as forças que 

atravessam o campo, compondo os agenciamentos multiplicando sentidos” (MUYLAERT, 2000, 

p.91).  

Com isso, é possível notar o quanto o devir-animal de Gregor é uma atitude ética, posto que o 

transformar-se em barata se efetivou enquanto esse campo de possibilidades engendrado pelas 
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marcas que Gregor vivenciou. Ou seja, Gregor teve contato com seus estados inéditos (ou marcas) 

que o texto não faz referência, mas sugere no trecho “Certa manhã, ao despertar de sonhos 

intranqüilos” (KAFKA, 2008, p.13)  

Neste sentido, as marcas fizeram com que Gregor experimentasse uma grande violência em seu 

corpo, ocorrendo assim uma intensa ruptura em seus modos de sentir, pensar e agir, sendo 

subjetivado assim em um novo corpo. Corpo este que não foi resultado de sua escolha, mas um 

corpo que se apresentou a Gregor enquanto fardo, enquanto fruto de um conjunto de marcas que o 

transformou e o constituiu barata.  

Como pode ser visto no decorrer da obra A Metamorfose (2008), esse transformar-se em 

barata não pode ser revestido de uma consciência, afinal trata-se de uma marca, que não pode ser 

governada pelo sujeito. Conforme expõe Rolnik (1993), o sujeito não é controlador de suas 

marcas, mas somente um experimentador delas e como efeito das mesmas, em jogos de saber, 

poder e subjetivação que se entrelaçaram ao acaso das forças, na busca de reterritorialização. Com 

isso, notamos que o processo de desterritorialização sempre provoca um processo futuro de 

reterritorialização em outro lugar, de outros modos de vida. Nestes termos, Gregor 

metamorfoseado em barata não pratica suas atividades de caixeiro-viajante, haja vista que as 

mesmas foram desconstruídas, mas em contraposição Gregor enquanto devir-barata vivencia 

outros modos de vida múltiplos que até então lhe eram desconhecidos.  

Com isso, podemos apontar que o paradigma ético está presente desde o início da obra A 

Metamorfose (2008), em que Gregor, enquanto devir-animal, mostra-se ao mundo através da 

afirmação das marcas que o constituíram. Desqualificando assim as formas instituídas de saber-

poder-subjetivação de seu âmbito de trabalho, que até então o subjetivavam como trabalhador 
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disciplinado. Diante disso, a seguir será abordado sobre o paradigma estético, com o intuito de 

melhor problematizar este devir-animal de Gregor.  

 

Paradigma Estético  

O devir animal de Gregor, em A Metamorfose (2008) também afirma o paradigma 

estético, haja vista que a estética é a vivência de um transbordamento, uma experimentação que 

não se limita ao interior ou ao exterior. Esse exterior é o devir, que se configura enquanto “o 

inumano, com o transumano, com seu avesso e sua afirmação” (GUATTARI, 1993, apud 

MUYLAERT, 2000, p.94).  

Deste modo, Gregor vivencia o paradigma estético, pois vive em um processo de 

transbordamento possibilitado pela sua metamorfose em barata. Desestruturando e ultrapassando 

assim territórios de existência instituídos, em que suas marcas são postas em evidência, através de 

um viver constante delas. Rolnik (1993) afirma que a produção de marcas é constante, haja vista 

que enquanto estivermos vivos estamos produzindo marcas. Além disso, a partir do momento que 

uma marca foi criada em nosso corpo ela vai estar sempre presente conosco, basta que haja um 

vetor favorável à reativação da mesma, contudo, esta não retorna igual, mas por heterogênese. 

Sendo assim, conforme aponta Rolnik (1993) a marca é reativada em um espaço em que apresenta 

ressonância. Deste modo, somos novamente “desassossegados” de nosso lugar, e “convocados a 

criar um corpo para a existencialização desta diferença” (ROLNIK, 1993, p.3). Através destas 

práticas de problematização de si, podemos questionar as relações de poder-saber que nos 

subjetivam, ou seja, podemos refletir e problematizar sobre as malhas de poder que nos afetam. 

Com isso, podemos agir eticamente, produzindo assim uma existência estética, em outros termos, 
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passamos a nos governar. Neste sentido, é importante destacar que a experimentação estética, 

através de uma escolha ética por Gregor, não possibilitou uma mutação em termos de relações de 

saber-poder-subjetivação nas quais estava inserido antes de sua metamorfose. Ou seja, Gregor não 

revolucionou a estrutura de seu trabalho, por exemplo, mas agiu sobre seu cotidiano em um plano 

de sua vida estética, em uma micropolítica.  

Além disso, Gregor não teve uma liberdade total através de sua metamorfose, mas forjou uma 

liberdade em termos de relações de poder-resistência, haja vista que “a liberdade é da ordem das 

resistências às sujeições dos diversos poderes. O poder, longe de impedir a liberdade, excita-a” 

(ALÍPIO FILHO, 2007, p. 05). Deste modo, como visto, o devir-animal de Gregor é a vivência de 

um transbordamento ocasionado por suas marcas, as quais se refere Rolnik (1993). E diante deste 

devir, Gregor se firmou diante da vida como multiplicidade. No entanto, este devir-animal não 

revolucionou a organização de trabalho de Gregor, nem sua família. Todavia, através deste 

transformar-se, Gregor pode experienciar uma vida enquanto obra de arte, com isso, passou a 

afirmar uma postura política diante da vida. Deste modo, a seguir será problematizado sobre o 

paradigma político, que é de extrema importância para respaldar tais análises.  

 

Paradigma Político  
Souza e Carreri (2009, p. 4542) afirmam que Kafka em suas obras “vê o mundo futuro 

como um mundo de submissos aos poderes”. Sim, é possível visualizar, por exemplo, na obra A 

Metamorfose (2008) uma submissão a uma ordem instituída, como a disciplina fiel do funcionário 

Gregor ao seu trabalho. Porém, além desta submissão ao poder instituído, há uma resistência a tal 

poder, afinal, acordar corporificado em barata é uma forma de burlar uma rotina de trabalho.  
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Sendo assim, o devir-animal de Gregor se configura enquanto um paradigma político. 

Visto que, conforme expõe Rocha (1993), o paradigma estético tem implicações éticas e políticas, 

pois assumir uma estética da existência é se posicionar ética e politicamente, afirmando posições 

em contraposição às posições até então já instituídas. Com isso, Gregor ao assumir essa postura 

política afirma o paradigma estético, pois, o devir-barata é a criação da vida enquanto obra de 

arte, criação da existência enquanto arte.  

E, por fim, a ética é evidente quando se pensa que a potência de vida de Gregor é efetuada 

enquanto a afirmação de um processo de singularidade. Neste sentido, o devir-animal exigiu que 

este caixeiro viajante assumisse uma posição política frente ao instituído, às estruturas 

cristalizadas. Com isso, Gregor passou a afirmar posições frente à sua família, bem como a seu 

espaço de trabalho. Enfim, Gregor enquanto devir-animal passa a assumir um modo de vida 

diante do mundo.  

Com isso, Gregor ao assumir essa posição política frente à sua realidade, coloca-se contra o 

fascismo das suas relações de saber-poder de trabalho e familiar. Sendo importante frisar que, ao 

falar-se em fascismo, não se está referendando aqui as práticas existentes de fascismo originárias 

das ditaduras de Hitler e Mussolini, e sim o fascismo que está presente em todos nós, haja vista 

que “martela nossos espíritos e nossas condutas cotidianas, o fascismo que nos faz amar o poder, 

desejar esta coisa que nos domina e nos explora” (FOUCAULT, 1977, p.2).  

Além disso, Gregor assumindo essa postura não fascista acaba por seguir alguns 

princípios básicos propostos por Foucault (1977). Em que o primeiro seria a liberação da “ação 

política de toda forma de paranóia unitária e totalizante” (FOUCAULT, 1977, p.3).  
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Em que Gregor, metamorfoseado em barata, consegue resistir e se deslocar das relações 

de saber-poder unitárias de sua organização de trabalho, desestruturando tais relações de saber-

poder que até então o atingiam e o subjetivavam.  

Com isso, Gregor consegue estabelecer também uma ética não fascista, pois se posiciona 

politicamente no sentido de se liberar de formas de subjetivação que até então o atravessavam e o 

constituíam, sejam elas “a lei, o limite, a castração, a falta, a lacuna” (FOUCAULT, 1977, p.3). 

Que para Foucault (1977), essas formas de poder foram pautadas durante o pensamento ocidental, 

mas que são contrárias as formas problematizadoras da existência.  

A vivência de uma ética não fascista possibilita que Gregor viva uma vida bela, enquanto 

obra de arte. Assim sendo, Gregor é como um artista que cria sua própria obra de arte, ou seja, é 

dono de sua própria obra.  

 

Considerações Finais 

 

Inicialmente este trabalho tinha como objetivo principal somente analisar o devir-animal 

de Gregor Samsa, em A Metamorfose (2008), enquanto afirmação do paradigma ético, estético e 

político. Todavia, no decorrer das leituras realizadas sobre a temática, bem como da composição 

do texto que compõe este trabalho, percebemos a necessidade de fazer tópicos específicos no que 

concerne a questão do trabalho e de que forma tais práticas desencadeiam subjetividades.  

Com isso, o trabalho acabou se estendendo com o objetivo de melhor abarcar as temáticas 

que atravessam a problemática em questão. Deste modo, a análise do devir-animal de Gregor 

passou a se configurar enquanto um dos pontos de análise deste trabalho. Sendo assim, conforme 

visto no decorrer desta análise, o personagem Gregor é alvo de problematização desde a sua 
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subjetivação em corpo dócil, através das relações de saber-poder de seu trabalho, até ele se 

mostrar enquanto devir-animal.  

Todavia, é importante frisar que a obra de Kafka não mostra em nenhum momento Gregor 

antes de sua metamorfose. Porém, no decorrer da obra é possível perceber, através das reflexões 

de Gregor em devir-animal, como se mostrava este caixeiro viajante no seu âmbito de trabalho, 

bem como o modo que se mostrava à sua família. Com isso, foi possível compor uma trajetória de 

Gregor, desde quando se mostrava na condição de caixeiro-viajante, docilizado, até este 

metamorfoseado em barata, ou seja, como devir-animal.  

Esse trajeto maior de análise exigiu uma leitura complementar, bem como uma análise 

mais apurada no que concerne à temática da disciplina e docilização dos corpos, bem como da 

questão das organizações de trabalho e sua implicação na subjetivação do trabalhador.  

Todavia, sabendo que a história comporta continuidades e rupturas, focamos nesta análise 

sobre o âmbito das continuidades das organizações de trabalho. Sendo assim, buscamos analisar o 

trabalho naquilo que é comum no decorrer da história, a partir das sociedades disciplinares do 

século XVII, ou seja, a subjetivação do trabalhador através das disciplinas de saber-poder, 

propostas por Michel Foucault (2008). 

De um modo geral, este trabalho consegue cumprir com os objetivos que se propôs, 

contando com uma base metodológica pouco usual, que se trata do método histórico genealógico 

de Michel Foucault, que colaborou no sentindo de uma análise não estática, mas permeada de 

problematizações, desconstruções em relação à obra de Franz Kafka. Com isso, através das pistas 

genealógicas de Michel Foucault, foi possível esta análise mais sensível no que tange a 

problematização da produção de subjetividade de Gregor, como caixeiro viajante.  
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Os trabalhos de Deleuze e Guattari, por sua vez, foram imprescindíveis para a 

problematização de Gregor como devir-animal, sendo possível assim refletir sobre o paradigma 

ético, estético e político que compõe esta metamorfose de Gregor Samsa. Todavia, devido à 

densidade que cerca o trabalho destes dois autores, podemos realizar diversas análises futuras no 

que concerne à produção de Deleuze e Guattari e Kafka, que são grandes leituras, possibilitando 

assim grandes problematizações.  

Deste modo, este trabalho mostra-se de extrema importância, pois ajuda a refletir, através 

da literatura de Kafka, temas tão caros à psicologia como é a produção de subjetividade pelo 

trabalho. Com isso, é possível repensar sobre nossas práticas de atuação, bem como de ensino de 

psicologia. Afinal, o estudo de obras literárias se mostrou um importante mecanismo de análises e 

problematizações.   
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RESUMO: O trabalho pretende uma reflexão sobre a leitura que Dalcídio Jurandir empreende de elementos 

culturais tais como o samba, o boi-bumbá e a mitologia indígena, a partir dos textos Tomei bença de Mãe 

Baiana (1939), São João Evém (1941) e A presença de Bahira (1941), publicados no jornal O Estado do 

Pará. Observa-se que, mais que um elogio da cultura popular, o escritor interpreta essas manifestações sob 

a ótica da resistência democrática à emergência de tendências autoritárias, nazifascistas e integralistas, em 

um contexto que anuncia a II Guerra Mundial. 

 

Palavras-chave: Dalcídio Jurandir. Cultura Popular. Resistência. Democracia. 

 

ABSTRACT: This work purposes a reflection about Dalcídio Jurandir’s reading on some elements of 

culture, like the samba, the boi-bumbá and the indian mythology, presented in the texts Tomei bença de 

Mãe Baiana (1939), São João Evém (1941) and A presença de Bahira (1941), published in the journal O 

Estado do Pará. We can remark that, more than an ode to the popular culture, the writer comprehends these 
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manifestations under the sign of the democratic resistance to the rising of authoritarian tendencies, Nazi, 

fascists and integralistas, in a stage which annunciates the 2
nd

. World War.  

 

Keywords: Dalcídio Jurandir. Popular Culture. Resistance. Democracy. 

 

Introdução 

 

Dalcídio Jurandir (1909-1979), autor de um conjunto de onze romances, dez dos quais 

constituem o chamado Ciclo do Extremo Norte
2
 (1941-1978), e ainda o Linha do Parque (1959), 

legou para a posteridade não apenas essa vasta produção ficcional, mas também o produto de uma 

intensa atividade realizada em diversos jornais e revistas, em sua maioria de orientação 

comunista, tais como o Imprensa Popular e o Diretrizes, do Rio de Janeiro, onde viveu e 

trabalhou a partir da década de 40 até o ano de sua morte. Nesses jornais, sua escrita se exercitou 

em vários gêneros, tais como a reportagem, a crônica e a crítica literária. No entanto, é preciso 

frisar que sua carreira intelectual se inicia ainda em Belém, capital do estado do Pará, onde o autor 

colaborava, desde os anos de 1930, com diversos jornais locais
3
, como o Escola: revista do 

professorado do Pará, A Semana e Novidade. Também colaborou n’O Estado do Pará, no qual se 

                                                           
2 Composto pelos títulos Chove nos Campos de Cachoeira (1941), Marajó (1947), Três Casas e um Rio (1958), Belém 

do Grão-Pará (1960), Passagem dos Inocentes (1963), Primeira Manhã (1968), Ponte do Galo (1971), Os Habitantes 

(1976), Chão dos Lobos (1976) e Ribanceira (1978).  
3 Os textos publicados por Dalcídio Jurandir na imprensa paraense foram objeto do projeto de Iniciação Científica da 

bolsista Tayana Andreza Barbosa, no projeto de pesquisa Dalcídio Jurandir e o Realismo Socialista, sob orientação da 

Profª. Drª. Marlí Tereza Furtado, da Universidade Federal do Pará.   
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encontram os textos Tomei bença de Mãe Baiana (1939), São João evém (1941) e A presença de 

Bahira (1941), os quais serão analisados neste trabalho. 

 Todavia, antes de empreender a leitura desses textos, nos quais perceberemos os esforços 

de Dalcídio Jurandir em estimular a resistência à desigualdade, à violência e ao terror do 

autoritarismo que se fortalecia nos anos de entreguerras a partir do que seria a vida dinâmica e 

criativa das camadas populares, é preciso retomar o posicionamento político do escritor, o qual 

desde o início de sua atividade intelectual mostrou sua opção pela militância esquerdista
4
. Essa 

atividade política, porém, não deve ser compreendida apenas como realização do programa 

partidário, mas principalmente como manifestação de uma dimensão ética que estabelece os 

“valores” empregados em sua leitura das relações sociais: o que é justo e o que é injusto, o que é 

bom e o que é mau. Seguindo as indicações de Alfredo Bosi, percebemos que essa dimensão ética 

fundamental se comunica, então, não apenas à militância partidária, mas à atividade artística e 

intelectual: “A escrita resistente (aquela que escolherá afinal temas, situações, personagens) 

decorre de um a priori ético, um sentimento do bem e do mal, uma intuição do verdadeiro e do 

falso, que já se pôs em tensão com o estilo e a mentalidade dominantes.” (BOSI, 1996, p.22). 

 Portanto, frisemos que a leitura que empreenderemos dos textos acima citados deve ter 

em vista os valores éticos que embasam a compreensão de Dalcídio Jurandir acerca de temas 

oriundos da cultura popular, não para serem entendidos como simples elogios do autor às 

realizações do “povo”, mas como importantes instâncias de resistência às desigualdades, à 

                                                           
4 Dalcídio Jurandir militou pelo Partido Comunista Brasileiro desde os anos de juventude até o fim de sua vida, sendo 

um de seus mais destacados intelectuais.   
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violência da autoridade e às sombras das tendências totalitárias em um mundo tenso, à beira de 

um novo conflito. 

 

A resistência do povo: a democracia vigorosa contra as sombras fascistas 

 

 Como coloca Bosi (1996, p.13), a resistência pode se dar tanto como tema quanto como 

princípio inerente à própria escrita. No entanto, leiamos as crônicas de Dalcídio Jurandir com 

atenção a este último modo, com particular interesse a elementos textuais tais como espaço e 

personagens, os quais cristalizam o sentimento ético resistente e os valores que permeiam sua 

compreensão da vida social.  

 Em Tomei bença de Mãe Baiana (1939), o narrador estipula, desde o início desta crônica 

com fortes características narrativas, sua ligação com um estrato social específico a partir da 

afirmação de um determinado espaço: o da baixada de Belém.  
Não digo que sou do morro porque não nasci no Rio de Janeiro. Pulei do chão 

de Ponta de Pedras, me criei em Cachoeira e ainda menino vim me atolar nas 

baixas do subúrbio de Belém. 

Do subúrbio não saí mais. Daí esta minha mentalidade suburbana, de pé no 

chão, jogando pedra em tanta arvore ramalhuda e sem fruto... Sim, não sou do 

morro, sou da baixa. Da baixa no sentido totalitário da palavra... Baixa espécie, 

baixa sociedade, baixa literatura. (JURANDIR, 1939) 

 

 Aliada a essa afirmação do espaço, percebe-se a afirmação dos estigmas imputados aos 

habitantes desse espaço – o que reforça o sentimento de pertença do narrador àquele espaço e sua 
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cultura: “[...] tenho uma alma de flechador de pirarucu [...]. E, como todo pescador, não desgosto 

dum bom frevo, dum cavaquinho, depois dum tucunaré moqueado, comido numa unção sem 

adjetivo e com bem molho. Por isso fico na baixa [...]” (JURANDIR, 1939).  Tal movimento não 

propõe uma resignação, mas, antes, apresenta uma contraposição àquele “sentido totalitário”, 

afirmando a existência da “baixa sociedade” como sujeito autônomo e legítimo
5
. E os elementos 

dessa “baixa sociedade”, essa coletividade sintetizada pelo termo “povo”, são, então, apresentados 

pelo texto e representados pelo samba como elemento centralizador da vida dessa classe, à qual se 

opõe uma outra, caracterizada pela afetação, pela estilização e pelo dinheiro, e que vem 

representada por outra manifestação cultural: o tango. 
[...] o samba não se compra e não se vende [...]. Dança-se. E me meto num 

bafafá no subúrbio e sinto o meu Brasil estivador, marinheiro, metalúrgico e 

sambista. Vejo no samba todos os grandes problemas brasileiros. [...] 

E nele apalpo, nele me encontro com o elemento povo, com a substância povo. 

O samba não é como o tango, enervante com histerismos sintéticos, hipocrisias 

estilizadas, o ar de cassino e transatlântico. O tango é feminino, pretensioso e 

difícil, sofre de uma curiosa espécie de inversão. O samba é masculino, macho, 

é a mulataria braba, ali no batente, pisando firme na roda, direto e múltiplo, 

com a sua agressividade sexual e o seu à vontade para toda gente. O samba é do 

barracão e o tango é do music hall. Há uma luta de classe entre o tango e o 

samba... (JURANDIR, 1939) 

                                                           
5 Sobre a dinâmica da estigmatização como princípio de definição e como estratégia de subversão das definições 

impostas, em um gesto de “revolução simbólica”, leia-se o ensaio A identidade e a representação: elementos para uma 

reflexão crítica sobre a ideia de região, de Pierre Bourdieu (2010). 
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 O samba traz, segundo a leitura de Dalcídio Jurandir, a expressão da própria luta de 

classes, manifestando algo que vai além da “lógica da inversão” a qual caracteriza o carnaval 

popular segundo a perspectiva bakhtiniana e chegando à dramatização do conflito e da 

desigualdade social e racial. O poeta e ensaísta Antonio Rosério afirma, comentando as 

proposições apresentadas em seu livro Carnaval Ijexá, de 1981:  
Ninguém vai pretender negar ingenuamente características universais da 

ideologia carnavalesca, como a dissolução das ordenações hierárquicas, por 

exemplo. [...] o que Carnaval Ijexá sugere é que, através das entidades 

afrocarnavalescas, as relações hierárquicas entre brancos e negros não são 

invertidas e nem tampouco camufladas... Do ponto de vista dos negros o 

carnaval não dramatiza a existência da igualdade entre os homens; o que 

dramatiza é o desejo desta igualdade e o reconhecimento de que ela não existe. 

(ROSÉRIO, 1995, p.90) 

 

 O cronista Dalcídio Jurandir escreve: 
Agora é o samba. Estou no samba. Vejo no corredor dentro da sombra a nobre 

figura de Mãe Baiana. O povo entra no samba com todo amor. As mulatas 

dançam como numa dança religiosa. Sinto porém nos sambistas uma alegria 

triste, uma singular expressão de desabafo. Sinto que eles também topam com o 

chamado sentido heroico da vida. O ritmo do samba tem recalques, 

insubordinações, ódio. (JURANDIR, 1939) 
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 O samba de que participa o narrador não traz apenas a “dissolução das ordenações 

hierárquicas”, mas expressa o conflito e o ódio subterrâneo da luta de classes, trazendo à tona o 

que é reprimido no cotidiano da desigualdade.   

 Nesse samba destacam-se duas personagens: Mãe Baiana e d. Raquel. Mãe Baiana é a 

figura a que corresponde uma dimensão comunitária e ritualística da dança. D. Raquel se liga, por 

sua vez, a uma dimensão política em sua simpatia pela ideia de revolução, ligada por ela às 

figuras de Magalhães Barata e Juarez Távora
6
: 

No tempo em que andava sendo perseguida, um agente de polícia bateu na 

barraca e gritou: Tô alegre, dona Raquel, prendero o Barata, na capela do 

Hospício! – Aí d. Raquel não suportou mais. Lhe veio uma raiva que ergueu os 

braços para o Sagrado Coração de Jesus. Haveria do Sagrado Coração de Jesus 

fazer com que a revolução ganhasse dentro de trinta dias. Esconderijo nenhum 

poderia ser mais digno para o tenente Barata do que um templo. [...] 

A Revolução ganhou. D. Raquel cumpriu a promessa. Em honra ao Major 

Juarez ela formou a pastorinha AS FILHAS DE TÁVORA. (JURANDIR, 

1939) 

 

                                                           
6 Joaquim Cardoso Magalhães Barata (1888-1958) e Juarez do Nascimento Fernandes Távora (1898-1975) participaram 

do movimento tenentista da década de 20, projetando-se como nomes importantes no cenário político das décadas de 

30, 40 e 50, no contexto das atividades de Getúlio Vargas. Magalhães Barata, um dos principais nomes da política 

paraense, foi interventor do estado do Pará nomeado pelo próprio Vargas, nos anos de 1930 a 1935; nos anos 40 e 50 

assumirá outras vezes o cargo de governador do Estado e também o de senador.  
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 Na continuidade, o narrador nos diz ainda: “E D. Raquel, popular, devota e brasileira 

como é, fez também um pedido ao Sagrado Coração de Jesus para que o governo fechasse o 

integralismo, porque tinha um humano terror dos sigmas, três às avessas, mimado filho da cruz 

nazista...” (JURANDIR, 1939). Podemos observar que, nessa mistura de festejo e religiosidade 

popular, a dimensão comunitária do festejo ritualístico não elide a dimensão política. A bença de 

Mãe Baiana se faz acompanhar da simpatia pela revoltosa d. Raquel.   

 Esse cunho de insubordinações que permeia o samba se mostra explícito nas lidas das 

festas de boi-bumbá, em seus conflitos com a autoridade oficial. Na crônica São João evém, de 

1941, Dalcídio Jurandir aborda a vida de outro personagem da periferia de Belém, ligado a outra 

manifestação cultural: o picaresco Raimundo Bicudo, amo do boi “Estrela”, outrora também 

chamado “Dois de Ouro” e “Caprichoso”, que fazia a festa de São João pelos bairros do Umarizal 

e do Jurunas. O cronista relata: 
Bicudo viu foi o seu Dois de Ouro queimando duas vezes pela polícia. Mas foi 

preciso que o soldado rasgasse a sabre o couro do boi, derramasse querosene no 

bicho para Dois de Ouro se queimar. Porém, a armação ficava e a cabeça com 

aquele 2 de metal na testa e uma figa na capela, saia do fogo, chamuscada mas 

intacta parecendo cabeça dum animal sagrado. Os meninos depois foram tirar 

de dentro da prefeitura do Umarizal a cabeça do Dois de Ouro. [...] Os meninos 

daquele tempo são, hoje, vaqueiros do Estrela. Bicudo gramou xadrez o viu seu 

boi rasgado a sabre, sabrecado pelo fogo. Mas saiu de lá o mesmo homem, [...] 

amo de boi sempre. Noutro dia tinha armado outro animal, saiu com ele, a tropa 

na rua brincou, desafiou e fez a matança. (JURANDIR, 1941a) 
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 Raimundo Bicudo e seu boi resistem à violência da polícia e sua festa vai se transmitindo 

aos mais jovens, que dão continuidade a ela. A insistência de Bicudo desafia e confronta a 

autoridade: “[...] com a cavalaria e a polícia tomando boi dos outros, botando gente pra correr, 

cabra atirando nele [...] e sua tropa virando a cidade! Estrela campeando nos currais e nas ruas 

como boi curado, boi de terreno de negro protegido pelo cavaleiro Jorge!” (JURANDIR, 1941a). 

O texto São João evém apresenta, assim, um elogio da postura resistente e insubordinada do amo 

de boi Raimundo Bicudo e sua tropa. O escritor encerra sua curta crônica com a exortação: “Ei 

Boi que vem de longe! Traz alegria para o povo! ei Boi Estrela! Ei Estrela D’alva! S. João evém, 

bois bumbás de Belém. Acorda Pai do Campo. Te levanta Boi Canário, tira toada e puxa o 

desafio, novo querido.” (JURANDIR, 1941a). 

 O samba e o boi-bumbá mostram-se como manifestações que trazem em seu bojo o 

conflito social, sendo tomadas pelo escritor como exemplares da postura popular, que contraporia 

seu vigor e dinamismo à cultura do comércio, à desigualdade social e aos desmandos da política e 

da autoridade. No ensaio A presença de Bahira
7
 (1941b), o entendimento do ethos resistente da 

vida popular se liga de modo mais amplo e específico às problemáticas globais trazidas pela 

Guerra: Baíra, o demiurgo indígena, ilustra para Dalcídio Jurandir a atitude daquele “sentimento 

heroico da vida” percebido outrora na alegria triste dos sambistas, contrapondo a criatividade 

                                                           
7 O ensaio de Dalcídio Jurandir parte de um livro (não identificado, todavia, em seu texto) de Manuel Nunes Pereira 

(1892-1985), antropólogo estudioso da cultura indígena amazônica. Baíra é uma figura heroica presente em narrativas 

cosmogônicas da cultura cauaiua-parintintim, nas quais aparece como o “grande pajé que realizou experiências 

auxiliadas por forças sobrenaturais, e seus atos correspondiam verdadeiramente a um deus criador e civilizador cujas 

vontades não podiam ser contrariadas.” (MONTEIRO, 2009, p. 18). 
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onírica do mito, ligado teluricamente ao coração vivo de um povo, às sombras e melancolias 

estéreis da guerra e da miséria: 
Com a revolução de Bahira vemos que os mitos selvagens se desentranham da 

terra e nos procuram e alimentam e nos tornarão mais ágeis e mais lúcidos 

diante dos nossos dias e dos nossos tão escuros problemas. A presença de um 

mito não deforma a realidade nem espalha confusões em face dos nossos 

problemas quotidianos e eternos. Queremos sonho, queremos imaginação, 

queremos intuição, essa qualidade elementar de agir livremente, agir e 

desdobrar o gesto de Fausto para que a realidade que somos nos volte a ser rica 

e nova, dominada por nós. O verdadeiro espírito não se aterra com os 

problemas tão fáceis do desemprego e da fome e de Londres destruindo-se sob 

os aviões nazistas. [...] 

Agora a primeira virtude do sonho é ser contra a guerra. (JURANDIR, 1941b) 
  

 O que seria a redescoberta de Baíra nos tempos modernos, pelos estudos de Nunes 

Pereira, é celebrada por Dalcídio Jurandir, pois traz aos homens aterrorizados e paralisados pela 

guerra uma inspiração para a atividade criadora de superação do terror:  
Bahira nos trouxe a simplicidade com que [...] sabia resolver os seus 

problemas. Note-se, não os seus probleminhas individuais, mas os coletivos, os 

de seu povo, os de sua sociedade. Nunca se deixou dominar como estamos hoje 

dominados [...] pelo terror, pela aparente complexidade dos problemas que a 

terra nos oferece. (JURANDIR, 1941b)           
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 Para o escritor, mais importante que a narração dos feitos criadores de um demiurgo 

indígena, o mito se comunicaria com uma “consciência telúrica” (JURANDIR, 1941b), núcleo 

poético espontâneo que anima a cultura e a mantém viva, dinâmica, comunicativa e, por isso, 

capaz de se opor às forças destrutivas da guerra, desligadas do movimento vital.  
Bahira adverte-nos e a terra nos fala pela sua voz – que as fontes da poesia 

estão virgens como nasceram e que os mitos se renovam sempre e situam-se na 

realidade como seres humanos e nos renovam também e palpitam em nossas 

vidas como carne. A realidade sem eles perderia seu contato com o tempo e 

com o espaço eternos, o senso do infinito movimento e ficaria cega e mortal. 

(JURANDIR, 1941b) 

  

 Neste sentido, o escritor toma o mito indígena como inspiração para o sentimento de luta, 

animado pelo vitalismo inerente à dimensão mitopoética: “Com ele devemos iniciar na Amazônia 

a nossa luta em todos os sentidos da cultura e do trabalho, para que possamos justificar nossa vida 

e enobrecer a nossa realidade.” (JURANDIR, 1941b).  

 Portanto, vemos que, ao tratar do mito indígena, o escritor eleva a necessidade da 

resistência para além da luta de classes que o samba dramatizava e para além do conflito com os 

desmandos da autoridade, vivenciados pela figura de Raimundo Bicudo. O mito indígena é 

ativado para contrapor a criatividade a uma conjuntura mundial problemática, caracterizada 

àquela altura pela expansão dos regimes totalitários e pelo conflito que se gestava em um 

horizonte catastrófico. 
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Conclusão 

 

 O escritor Dalcídio Jurandir, exercitando sua verve de cronista e ensaísta nos textos Tomei 

bença de Mãe Baiana, de 1939, São João evém e A presença de Bahira, ambos de 1941, 

compreende sua época sob o prisma da necessidade de uma ação positiva que se contraponha às 

desigualdades sociais, à violência autoritária e ao horror esterilizante e destrutivo da Guerra. A 

dimensão ética fundamental que subjaz à sua atividade intelectual, e que é partilhada por sua 

militância partidária, valoriza a vida popular, localizada na periferia da cidade, e o que seriam 

suas manifestações culturais enquanto espaço em que se dão manifestações da resistência a um 

contexto de opressão e destruição. 

 É assim que o samba, momento agregador de uma comunidade, não elide a tensão social, 

e, pelo contrário, se caracteriza por um ódio subterrâneo que anima a luta de classes; os festejos 

juninos, nas figuras dos bois e seus amos, trazem para as ruas o conflito entre a arbitrariedade da 

força constituída e a população marginalizada das periferias; o mito, por fim, ilustrado pelo 

demiurgo indígena Baíra, ostenta a necessidade da ação criativa, poética, que seja capaz de recriar 

uma realidade que vacila à beira do abismo da guerra. Nesses elementos da cultura da “baixa 

espécie”, da “baixa sociedade” e da “baixa literatura”, Dalcídio Jurandir entrevê, enfim, o impulso 

e a inspiração para a transformação do mundo.               
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RESUMO: O projeto #Entre sem bater é destacado para análise de discursos de resistência no contexto das 

novas tecnologias de comunicação. Como via alternativa de comunicação popular, o projeto promove ações 

colaborativas para melhorar o acesso à moradia e à cidade, entre elas a produção de vídeos e fotografias. As 

políticas públicas que significam a cidade pela necessidade de “embelezamento” são questionadas ao serem 

mostrados os efeitos da ameaça de remoção de famílias e de transformação do cotidiano da favela, assim 

como ao serem denunciadas as arbitrariedades e as violências cometidas pelo poder público. Acredita-se 

que a favela é enquadrada por outro olhar / recorte que fixa os laços de pertencimento ao espaço urbano a 

partir de elementos de tradição e de beleza própria. Dessa forma, busca-se compreender como o equívoco 

instaurado pelo enunciado #Entre sem bater torna visível outra possibilidade de dizer no espaço urbano sem 

apagar as disputas de sentido. 

 

Palavras-chave: Projeto #Entre sem bater. Favela. Rio de Janeiro. Novas Tecnologias de Comunicação. 

Discursos de resistência. 
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ABSTRACT: The project #Entre sem bater (that can be translated as #Enter without knocking) is detached 

to the analysis of resistance discourses in the new communication technologies context. As a popular and 

alternative communication channel, the project promotes collaborative actions to improve the housing and 

city access, among them the video and photography production. The public policies that mean the city by 

the necessity of “beautification” are questioned when it is shown the threat of family removals and the 

transformation of daily favela as well as when the arbitrariness and violence committed by the public power 

are denounced. It is considered that the favela is framed by other perspective / cutting that fixes the 

belonging bonds to the urban space from elements of tradition and own beauty. Thus the objective is to 

understand how the misunderstood established by the statement #Entre sem bater make visible other 

possibility of saying in the urban space. 

 

Keywords: #Enter without knocking Project. Slum. Rio de Janeiro. New communication technologies. 

Resistance discourses. 

 

Introdução 

Enter without knocking and notify the police. 

Every Time I die. Álbum Last Night in town (2001) 

 

Neste trabalho, pretende-se a análise discursiva da produção audiovisual do projeto 

#Entre sem bater. Busca-se analisar os discursos de resistência frente às remoções nas favelas do 

Rio de Janeiro (em especial, no Morro da Providência) capitaneadas pelas autoridades municipais. 

Sob a alegação de que a revitalização da cidade trará o progresso para as comunidades e eliminará 

as dificuldades enfrentadas pela população de baixa renda, o poder público coloca em prática uma 
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política violenta de reassentamento / remoções que termina por significar a cidade a partir da ideia 

de embelezamento urbano. Através da análise do material audiovisual, procura-se compreender de 

que modo o equívoco instaurado pelo enunciado #Entre sem bater torna visível outra 

possibilidade de dizer no espaço urbano sem, no entanto, apagar as disputas de sentido.  

 

#O simbólico e a resistência: novas redes de comunicação 

 

O projeto #Entre sem bater foi criado em 2011 por alunos da Escola Popular de 

Comunicação Crítica (Espocc), uma iniciativa do Observatório de Favelas para dar visibilidade e 

fortalecer mobilizações sociais pelo acesso à cidade e à moradia no Rio de Janeiro. É destacado 

para análise o vídeo #Entre sem Bater que relata a “ameaça” frente ao risco de remoção de 

moradores e de destruição da quadra de esportes da Praça Américo Brum, no Morro da 

Providência, tendo em vista as obras de construção do sistema teleférico, desenvolvidas nos 

projetos Porto Maravilha e Morar Carioca.  

As remoções no Rio de Janeiro não representam um fenômeno recente. Relembrando a 

construção dos Parques Proletários Provisórios
8
 em meados do século XX, quando as favelas 

                                                           
8 De acordo com o site Observatório de Favelas 

(http://www.observatoriodefavelas.org.br/observatoriodefavelas/noticias/mostraNoticia.php?id_content=799), os 

Parques Proletários Provisórios foram implantados no Rio de Janeiro nos anos 1940 por iniciativa do médico sanitarista 

Vítor Tavares de Moura. Na época, as autoridades municipais acreditavam que as favelas deveriam ser eliminadas por 

representavam um risco à saúde pública. Os moradores eram removidos e transferidos para outras localidades. Em 

artigo disponível no site Espaço Acadêmico (http://www.espacoacademico.com.br/035/35elima.htm), Lima (2004) 

destaca outras medidas sugeridas por Moura, como a “o controle de entrada no Rio de indivíduos de baixa condição 
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eram consideradas um risco à saúde pública, o site #Entre sem bater 

(http://entresembater.org.br/remocoes) destaca a atual mudança de enfoque nas políticas que 

promovem as remoções sustentadas, sobretudo, pelos argumentos de “embelezamento”, risco 

ambiental e obras de infraestrutura para a Copa do Mundo e para a Cidade Olímpica. Acrescenta 

ainda o fato de que as casas são marcadas com a sigla SMH (Secretaria Municipal de Habitação) e 

“as remoções não são avisadas previamente. Inúmeros vínculos afetivos, histórias e memórias 

dessas pessoas – talvez da cidade – estão sendo apagadas”. Na imagem abaixo, um recorte do 

vídeo, percebe-se algo comum nas comunidades onde o poder público inicia os processos de 

demolição das casas cujos moradores foram removidos. Os moradores (de casas geminadas ou 

edificações com várias unidades habitacionais) que se recusam a aceitar as condições da remoção 

são obrigados a conviver com o cenário de ruínas uma vez que os escombros resultantes das 

demolições parciais não são imediatamente retiradores pela prefeitura. A contradição se mostra a 

partir daquilo que é definido por uma política de urbanização como parte legítima da cidade e 

aquilo que é retirado como resto daquilo que ameaça(va) o ordenamento urbano. 

 

                                                                                                                                                                              
social” e “campanha de reeducação social entre os moradores das favelas, de modo a corrigir hábitos” e “incentivar a 

escolha de melhor moradia”. Acesso em 23 de julho de 2012. 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

 

74  

Os escombros, como aquilo que deve sair de cena para dar espaço ao urban(izad)o, podem 

ser pensados a partir de proposições de Walter Benjamin (1985). O progresso é visto como 

indissociável da catástrofe e da violência. O autor usa a metáfora do anjo da história que olha para 

o passado e não enxerga, como acontece com os homens, uma cadeia de acontecimentos, mas sim 

uma catástrofe única. Ao tentar refletir sobre a barbárie, o anjo é impelido violentamente para o 

futuro por uma tempestade. O anjo vira as costas para o futuro e os fragmentos e as ruínas do 

passado vão sendo amontoadas até o céu. Para Benjamin (1985, p. 226), a tempestade é o 

“progresso”. 

Araújo (2011) observa que, com a escolha do Brasil para sediar os Jogos Olímpicos (fato 

que passou a integrar a agenda de eventos internacionais previstos para realização no país), se 

intensificam as redes sociais de luta pelo direito à moradia e de denúncia da arbitrariedade na ação 

do poder público nos processos nomeados como remoção. A posição de observação e de denúncia 

se interpõe à ação coordenada entre as três esferas do governo, em parceria com a iniciativa 

privada, para cumprir os compromissos assumidos com o projeto da “cidade olímpica”, sustentada 

pela promessa de um legado de desenvolvimento. A interpretação proposta por Benjamin acerca 

do reordenamento do espaço urbano em Paris, no século XIX, descrita como “embelissement 

stratégique” (embelezamento estratégico), oferece elementos para a leitura das políticas de 

(re)urbanização na capital carioca. Segundo o autor, o projeto idealizado por Georges-Eugène 

Haussmann, tinha a finalidade de “tornar a cidade segura em caso de guerra civil” (BENJAMIN, 

1982, p. 42). 

Neste artigo, para entender as contradições dos discursos sobre a urbanização, o 

dispositivo de análise põe os dizeres produzidos por determinadas práticas sociais em relação com 
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dizeres marcados por outras posições discursivas. Montou-se assim um arquivo que, segundo 

Orlandi (2003) e Pêcheux (2009), pode ser considerado como um lugar de observação de 

“acontecimentos a ler”. A leitura é um gesto de interpretação que direciona os sentidos nos 

processos de significação. O arquivo, segundo Pêcheux (1997), reúne documentos que permitem 

interpretações sobre uma questão. 

 Tendo em vista que o projeto #Entre sem bater tem como um de seus pilares as redes 

sociais de relacionamento, algumas considerações são importantes acerca das novas tecnologias 

de comunicação. Dias (2009) destaca que as tecnologias nas sociedades contemporâneas 

conduzem a uma desterritorialização das instituições ao mesmo tempo em que o espaço político-

simbólico é afetado pela velocidade de produção e circulação de informação. É considerando o 

projeto #Entre sem bater enquanto espaço político-simbólico, que se questiona o que é dado a 

conhecer a partir das redes de filiação de sentidos por ele estabelecidas. 

O título do projeto já sugere uma rede de sentidos a partir do uso da hashtag.  A 

simbologia funciona no espaço da internet ou das redes sociais de relacionamento indexando 

conjuntos de dizeres pela repetição de palavras-chave que, veiculadas instantaneamente, 

produzem o efeito de uma discussão / interação simultânea. Contribuindo para o sentido da 

comunicação em “tempo real”, o online, se constrói pelo efeito imaginário de simultâneo e de 

imediato, enquanto flagrante de realidade. As imagens que introduzem o vídeo simulam, ao som 

de uma britadeira e pelo movimento de um cursor, um trajeto realizado a partir de um programa 

de internet. O sentido do trajeto é destacado a partir das fotos abaixo: globo; Brasil; mapeamento 

aéreo da cidade; asfalto; casa marcada para remoção com a sigla SMH; e criança brincando. 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

 

76  
     

 

As contradições que permeiam o espaço de pertencimento da favela à cidade não escapam 

à lente. Os passos sobre o asfalto em direção à favela podem apontar para os pares dicotômicos: 

asfalto – morro / favela, aqui – lá, dentro – fora, nós – eles, formal – informal, centro – periferia, 

etc. 

    
 

 Discursivamente se (de)flagra ainda um projeto de urbanização que põe fim  a cenas 

cotidianas à favela, ao ser cercado o espaço de socialização dos moradores: a área de lazer das 

crianças, mas compartilhada por gerações.  
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Os usos das redes sociais de relacionamento pelos coletivos políticos e artísticos se 

expandem colocando em questão a posição da administração municipal que sustenta a mudança 

como progresso. Retomando Ferreira (2000), poderíamos dizer que a provocação da 

equivocidade, pela retomada de enunciados que funcionam em outros espaços de enunciação 

(#Entre sem bater) faz encontrar, pela irrupção do equívoco, o impossível (enquanto o real da 

língua em sua incompletude) e a contradição (enquanto o real da história, ou seja, fazendo ver na 

língua o jogo de poder que divide o social). 

 

 

# Agora, “não pode entrar batendo”? Pode entrar de teleférico.  

Uma rede de sentidos se dá pela associação da hashtag (#) com a expressão Entre sem 

bater. Se por um lado a tecnologia propicia redes de relacionamento (por extensão, de novas 
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formas de produção e de circulação de conhecimento), por outro há o encontro de uma memória e 

de uma atualidade (e, dessa forma, considerando o processo discursivo é possível falar de 

acontecimento discursivo ou, em outras palavras, da irrupção de um novo sentido associado ao 

enunciado). 

A frase “Sendo assim, fique à vontade e “entre” você também” é apresentada no site 

como um convite para participação do projeto caracterizado como uma ação colaborativa. A 

participação é possível através do envio de materiais relacionados às temáticas tratadas. A 

indexação e interação se estabelecem através da plataforma do You Tube (onde os vídeos são 

armazenados) e das redes sociais de relacionamento, em especial o Facebook, Twitter e Orkut. 

 
 

A hashtag (#) na abertura do vídeo sugere relações de sentido pelo destaque das palavras 

“entre” e “bater” e pela colocação das letras. Em cor branca, as letras têm seu preenchimento 

marcado por falhas que remetem à ideia de ranhura ou de algo que se desgasta, se apaga, 

enfraquece ou vai deixando de existir. A expressão “Entre sem bater” é empregada para sinalizar, 

sobretudo nas portas de escritórios, que a entrada é bem-vinda e não há necessidade de solicitá-la 

com o gesto de bater à porta. O uso corrente da expressão se sobrepõe atualmente a uma memória 

a ela atribuída. No site Barão de Itararé (http://www.baraodaitarare.com.br/textobaraobio.swf), 
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há o relato de que o jornalista Aparício Torelly teria inventado a expressão após receber 

constantes visitas e ter sofrido a violência cometida pela polícia política do Estado Novo de 

Getúlio Vargas. Após inúmeras invasões pela polícia, o jornalista colocou a frase na porta da sala. 

O emprego irônico da expressão põe em relação duas posições enunciativas: uma diz ser 

bem-vindo aquele que deseja entrar, outra denuncia aquele que entra desautorizado e fazendo uso 

de violência. O destaque das palavras “Entrar” e “Bater” pode ainda remeter a outros sentidos 

sustentados por memórias acerca da favela no contexto da cidade. Os recortes abaixo apontam 

para o imaginário da violência a ela associado. O primeiro representa um dos depoimentos 

presentes no vídeo; o segundo é uma declaração feita pelo ex-presidente do Brasil Luiz Inácio 

Lula da Silva. 

 

SD 1: Não subia ninguém aqui há 10 anos atrás
9
. 

Eles subiam, mas não desciam. Agora como a 

gente tá numa melhorinha um pouquinho melhor, 

eles querem tirar a gente. 

SD 2: Não pode entrar batendo - Luiz Inácio Lula da Silva
10

 

                                                           
9 Em 2008, foi instalada a primeira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Morro Dona Marta, na zona Sul do Rio 

de Janeiro. A UPP do Morro da Providência foi implantada em 2010. A política de segurança não pode ser dissociada 

da política de revitalização urbana do Rio de Janeiro, se considerados os requisitos necessários para sediar os Jogos 

Olímpicos e a Copa do Mundo. 
10 Citação retirada do site http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2663058-EI1194,00-

Lula+diz+que+policia+nao+pode+entrar+batendo+nas+favelas.html. A frase foi dita pelo ex-presidente em março de 

2008, durante cerimônia de inauguração das obras do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, na favela da 

Rocinha, zona Sul do Rio de Janeiro.  
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 A partir dos dois recortes pode ser pensada a violência associada às favelas, seja pela ação 

do crime organizado, seja pela violência cometida pela polícia. Intervém aí o imaginário da favela 

como “perigo”, “vulnerável” e “risco”, sustentando discursos que a significam como 

“potencialmente criminosa”, “desorganização social”, “atraso cultural”, “ausência de estado” e 

refém do “poder paralelo exercido pelo crime organizado”. Considerando o dizer produzido a 

partir do lugar social de presidente, destaca-se aí a posição discursiva que se opõe ao dizer “pode 

entrar batendo”, amplamente combatida pelos movimentos de defesa dos direitos humanos. 

O teleférico é uma das obras do Projeto Morar Carioca interligado ao Projeto Porto 

Maravilha, que visa a revitalizar a zona portuária. Como descrevem vídeos institucionais 

divulgados pelo poder público no You Tube
11

, o objetivo desses projetos é a revitalização da 

cidade do Rio de Janeiro, o que inclui a “integração urbana e social das favelas à cidade formal” e 

a eliminação das “situações de risco” em todas as favelas da cidade, que serão urbanizadas até o 

ano de 2020. O plano municipal de urbanização significa as favelas como “assentamentos 

precários” e “informais”. O modelo de urbanização é descrito como “necessário” e “inclusivo” 

(com “a participação ativa das comunidades em decisões que mudam muitas vidas, para melhor”), 

como possibilidade de “resgate de cidadania” e “oportunidade para a população de baixa renda”. 

                                                           
11 Os vídeos institucionais dos projetos Morar Carioca e Porto Maravilha utilizados nesta análise estão disponíveis no 

You Tube: Projeto Porto Maravilha II 

(https://www.youtube.com/watch?v=PCd_z7ASqSE&feature=player_embedded#!) e Morar Carioca - Morro da 

Providência (http://www.youtube.com/watch?v=RxXwbGBnX8w). 
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Considerando que as intervenções no Morro da Providência integram o projeto Porto 

Maravilha, as imagens retiradas dos vídeos institucionais são indícios de que a integração da 

favela ao que é denominado espaço formal da cidade atende aos interesses de expansão 

imobiliária e ao setor turístico. Como as imagens (acima) e as sequências discursivas (abaixo) 

sugerem, o progresso, ainda que sustentado pelo discurso da inclusão e do compromisso com a 

população, traz consigo a eliminação de histórias de vida, de memórias e de demandas prol de um 

objetivo econômico e político. 
SD 3: O projeto é um projeto fundamental para a cidade. O Rio tem demanda 

por novas áreas para escritórios e para residências. É uma área da cidade que já 

tem infraestrutura urbana, só precisa ser requalificada. Esse projeto talvez seja 

o ícone, o símbolo principal desse novo momento de revitalização que vive o 

Rio de Janeiro. (...) Esse projeto é o projeto mais querido do prefeito. É o 
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projeto prioritário do prefeito e nós vamos juntos começar essa reconstrução, 

esse novo momento do Rio de Janeiro a partir da zona portuária. 

 

SD 4: E aqui
12

, não precisa falar nada, isso aqui é um cartão postal. 

Independente disso, eu acho que é um privilégio dos moradores da Providência, 

acho que eles vão ganhar muito, valorização do local, valorização da casa deles 

e, acima de tudo, o transporte. 

 

 Para finalizar, vale lembrar o que Araújo (2011) aponta como tensão entre o se nomeia no 

discurso do poder público como (re)assentamento (privilegiando o sentido de ação para promover 

a moradia) e no discurso dos movimentos sociais como remoção (enfocando a denúncia das 

arbitrariedades e da imposição de uma política de urbanização excludente e submetida a 

determinados interesses políticos e econômicos). 
 

Conclusão 

 

O equívoco pode ser interpretado como aquilo que (de)flagra uma outra possibilidade de 

dizer: #Entre sem bater. Nos discursos sobre a urbanização no Rio de Janeiro, ele se marca como 

resistência às evidências óbvias de sentidos hegemônicos. 

 

                                                           
12  O aqui se refere, no discurso do poder público, à Praça Américo Brum. Talvez seja possível dizer, com base na 

reflexão de Benjamin, o local onde um dia existiu uma quadra de esportes e gerações de moradores viveram suas 

experiências de socialização, mas que agora a tempestade, o progresso, apagou. 
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A PERVERSÃO EM NÃO PASSARÁS O JORDÃO E O LEITE PÓ DA BONDADE 

HUMANA 

 

Anna Mônica da Silva Aleixo  

Universidade Federal do Pará (UFPA) 
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Resumo: Uma das principais similaridades dos contos Não passarás o Jordão e O Leite em Pó da Bondade 

Humana é a narração de cenas de torturas que resvalam para a problematização acerca da perversão. Por 

isso, o presente trabalho tem como principal objetivo mostrar a presença da perversão nesses contos que 

possuem como contexto a repressão imposta pela ditadura de 64. Para corroborar nossas assertivas, 

usaremos como suporte teórico: Freud, Georges Bataille, entre outros. 

 

Palavras-chave: Literatura. Perversão. Cenas de torturas 

 

Abstract: One of the main similarities of the stories “Not cross the Jordan” and “Milk Powder of Human 

Kindness” is the narration of scenes of torture that drift into the questioning regarding the perversion. 

Therefore, this abstract has as main objective to show the presence of perversion in these stories that have 

as context the repression imposed by the dictatorship of 64. To support our assertions, we use theoretical 

support: Freud, Georges Bataille, among others. 

 

Keywords: Literature. Perversion. Scenes of torture. 
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Introdução 

 

Levando em consideração que a perversão se faz presente na sociedade muitas vezes de 

forma camuflada, pois o perverso não se enxerga enquanto tal, e algumas vezes a própria vítima – 

assim como o perverso não se enxerga como transgressor – também não se vê como vítima, como 

é o caso da perversão narcísica. Este artigo vem como o propósito de investigar a perversão por 

considerarmos que ela foi um fator de grande relevância nas narrativas de denúncia sobre o 

período da ditadura no Brasil. A investigação além de obter estudiosos sobre o tema, compreende 

a análise de dois contos que podem ser considerados como narrativas de resistência, Não passarás 

o Jordão, de Luiz Fernando Emediato e O Leite em Pó da Bondade Humana, de Haroldo 

Maranhão. 

O trabalho tem como principal suporte teórico Freud e Georges Bataille, porém não nos 

restringimos apenas a esses estudiosos. Este artigo possui as seguintes divisões: duas seções, além 

das considerações iniciais e finais. Na primeira, realizamos um levantamento teórico sobre o 

termo perversão e seus reflexos na sociedade. Na segunda seção, apresentamos de forma bem 

sucinta os contos pelo ângulo da perversão.    Passemos, então, para a perversão. 

 

Breve apresentação acerca da perversão 

 
Que ação voluptuosa a da destruição! Não conheço quem se deleite mais 

deliciosamente; não há êxtase semelhante ao que se saboreia ao se entregar a 

esta divina infâmia. 

SADE 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

 

86  

 

O estudo acerca da perversão se faz necessário ao fato de que o termo encontra-se em 

uma possível zona de imprecisão, uma vez que se depara na fronteira entre psicanálise e o 

discurso médico. 

 Denise Deschamps (2010) nos alerta que devemos atentar para a diferença entre 

perversão enquanto patologia e perversão enquanto uma moralidade normalizadora. O termo 

perversão deriva do verbo latino pervertere que tem por significado tornar-se perverso, 

desmoralizar, corromper, depravar. Tem surgimento datado em 1444 quando passou a ser 

utilizado para adquirir o sentido de retornar ou reverter, tendo assim, sentido de “deplorável”, algo 

desprezível. A sexologia no século XIX faz o uso dessa palavra para designar o desvio sexual. 

Também a psiquiatria francesa adquiriu seu uso para dar um sinônimo de anomalia ou aberrações. 

Já no século XX esse termo passa a ilustrar certos comportamentos sexuais. 

De acordo com Cardoso (2012), esse vocábulo, na língua portuguesa, tem sua origem 

entre 1562 e 1575, que além de possuir o significado de depravação, traz também o sentido de 

modificação de um texto, a inversão do estilo (enquanto construção). 

Deschamps (2010) nos diz que “(...) ao falar de perversão não poderemos supor uma 

alteridade”. Quando se fala, ou se pensa sobre perversão, é possível perceber que o Outro é 

deslocado e tratado como subalterno do perverso, ou seja, um “objeto” que precisa ser aniquilado 

e trazer prazer com seu sofrimento, pois o gozo do perverso depende do não consentimento do 

outro e é oriunda da dor que foi provocada no parceiro. 
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A convivência com o universo da perversão, segundo Mellman, se tornou um espaço 

natural, pois muitas vezes não é perceptível quando se está diante de uma perversão, sendo ativo, 

passivo ou mero espectador. 
Seria preciso dizer que se talvez nem sempre vemos claramente a perversão é 

porque não aprendemos bem que ela se tornou nosso espaço natural. O 

funcionamento social hoje, certamente é muito mais regido pela perversão, isto 

é, a recusa em fazer da subjetividade daquele com quem lidamos o menor 

entrave ao exercício de um poder ou de um gozo, não importando o fato de que 

ele ex-sista. O que importa é que ele realize sua tarefa e isso sem nenhum 

limite, sem nenhuma barreira, sem nenhuma fronteira. Esse tipo de dispositivo 

parece fazer parte da nossa fisiologia moderna ao ponto de que mal sabemos de 

que maneira estamos imersos, tanto a perversão se tornou nosso meio de 

imersão. (apud, BARBIERI, 2008, P.42-43). 
 

Ao se falar sobre perversão,  é preciso estar atento, pois o perverso não é apenas aquele 

que fere fisicamente causando sofrimentos perceptíveis na vítima, mas que também provoca 

sofrimentos imperceptíveis, no momento em que, sem se dar conta, o sujeito passivo inocenta seu 

algoz, uma vez que o perverso se apresenta com inúmeros disfarces atraindo suas vítimas, pois, 

ele se apresenta como um ilusionista, inibindo o olhar do outro. Barbieri (2003; 2007) nos diz que 

é por causa disso que testemunhamos “(...) atos perversos (...), como também podemos nos 

confundir com a perversão camuflada em pele de histeria, pois o perverso é aliciador, sedutor, 

quando disso depende para sustentar seu dito” (apud BARBIERI, 2009, p. 43). 

Este tipo de perverso que alicia sem que sua vítima perceba – a qual chega em 

determinados momentos a se culpar e inocentar seu algoz – pode ser chamado de perverso 
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narcísico, ou seja, aquele que resvala o seu triunfo para o declínio do Outro, projetando neste o 

que ele próprio tem de ruim, para que assim ao aniquilá-lo ele possa destruir seus próprios 

fantasmas dominando-os na figura dominada do Outro (MARTINS, 2009, p. 42), fazendo com 

que a vítima sinta-se culpada, uma vez que está sendo manipulada, não possuindo assim, uma 

sensação de aversão com relação ao seu carrasco.  

Ainda segundo Martins, podemos perceber que o perverso narcísico precisa do Outro para 

sobrevier, para satisfazer seu ego. É preciso desrespeitar, sugar, negar o outro, para assim ocultar 

um conflito interno de inferioridade, então é necessário assumir posição de poder, pois, “ele vigia, 

ele não tem repouso, trabalhando para erguer uma falsa imagem todo-poderosa a ser usada no 

mundo, uma imagem sem falhas, sem o mínimo reflexo do vazio” (EIGUER apud MARTINS, 

2009, p. 41). 

O outro se revela para o perverso narcísico na posição de objeto, pois nesta condição, a 

vítima pode ser manipulada e usada como o perverso deseja. É essa condição que move a 

perversão em geral, pois Lacan ressalta que tanto o sádico quanto o masoquista se utilizam da 

figura do objeto como instrumento de gozo (apud, CASTRO E RUDGE, 2003, p.86), e o domínio 

desse tal “objeto” se dá pelo poder que o algoz detém sobre a vítima, na qual essa propriedade é 

manifestada de forma silenciada a tal ponto que a pessoa sujeita não se percebe enquanto vítima, à 

medida que se transforma em bode expiatório. 
O silêncio da violência exercida pelo perverso narcísico sobre seu cúmplice não 

é do mesmo tipo de uma relação sádica ou sado-masoquista, tampouco a vítima 

da agressão silencia porque se sente intimidada. Essa violência é silenciosa e a 

vítima a sofre de maneira silenciosa, porque se trata de uma violência velada e 

insidiosa, são assumidas pelo agressor, negada e denegada por ele, que 
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sutilmente inverte a relação acusando o outro de ser o culpado pela situação. 

Desta forma, a vítima se sente confusa e acaba por sentir-se culpada, o que, por 

sua vez, inocenta o agressor. Não se trata de uma violência física, e esta não é 

pontual: estende-se ao longo do tempo (MARTINS, 2009, p. 38). 

 

 Como podemos perceber o perverso é aliciador, manipulador e insatisfeito, só poderá se 

sentir um pouco mais poderoso, se inferiorizar outrem, e é nessa transgressão do outro enquanto 

sujeito que consiste seu universo de existência. Sobre esta necessidade de transgressão enquanto 

caráter decisivo do ser, em seu livro A literatura e o Mal, Georges Bataille (1989, p.59) no diz 

que “Seus limites, sem dúvida, são necessários ao ser, mas ele não pode suportá-los. É ao 

transgredir estes limites necessários a conservá-las que ele afirma sua essência”.  Ao transgredir, o 

perverso se sente dono não só de seu mundo, mas também “senhor” do mundo da vítima que deve 

sempre estar abaixo dele, oferecendo-lhe sempre o prazer proporcionado pela dor, prazer este, que 

aparece como uma espécie de troféu para o aniquilador sem nenhum ressentimento e por isso 

provoca gozo, mesmo que algumas vezes inconfessáveis. 
Na perversão, o desejo aparece como vontade de gozo e o ato é vivenciado 

como vitorioso triunfo isento de qualquer sentimento de culpa. O perverso sabe 

o que quer  e isto é a base da sua arrogância, já que  está convencido de saber  a 

verdade sobre o gozo. Desta forma, ele não está a mercê das apreensões, 

inibições, recriminações, autoacusações e frustrações que angustiam o sujeito 

neurótico. Pelo contrário, o perverso não se penaliza e ainda vê o sofrimento do 

neurótico com desprezo. Para ele o neurótico é o indivíduo que não sabe o que 

quer, que não sabe gozar (COUTINHO et al, 2004, p.20). 
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Depois desta breve apresentação acerca da perversão, passaremos para a apresentação dos 

contos selecionados para análise, verificando em algumas cenas de torturas a presença da 

perversão. Primeiramente mostraremos o conto Não passarás o Jordão e em seguida O Leite em 

Pó da Bondade Humana, verificando a presença da perversão nos contos.  

 

Apresentação das narrativas pelo viés da perversão 
 

Tudo escurece e eu não vejo nada, além das mãos grossas deste homem que me 

aperta o seio e, encorajado talvez porque nada vejo, levanta a minha camisola e 

crava as unhas em minhas pernas. 

Não passarás o Jordão, LUIZ FERNANDO EMEDIATO 

 

Compreendendo, ele nela aplicou palmada demorada, premindo-lhes as carnes 

amadas, e riu patifamente: para me magoar mais que tudo. 

O Leite em Pó da Bondade Humana, HAROLDO MARANHÃO  

 

O início do primeiro conto a ser apresentado, Não passarás o Jordão, é o relato do 

sequestro de uma jovem estudante de 22 anos. A narração alterna entre o discurso de Claudia (a 

vítima), a dos sequestradores (policiais), e o de um narrador em terceira pessoa. Assim, podemos 

acompanhar o desespero e o sofrimento de Claudia a partir da perspectiva contada por ela, o 

deleite dos policiais, a partir da perspectiva deles, na medida em que a torturam e a violentam 

sexualmente, e também uma narração em terceira pessoa, que mostra de forma minuciosa as ações 

e pensamentos das personagens. Nesse processo, observamos que a narrativa resvala para a 
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problematização da perversidade. Pois, são como perversos que os policiais são constituídos, 

embora não se colocam na condição de perversos, uma vez que se jugam “justiceiros” da verdade, 

com o dever de aniquilar todos aqueles que representam uma ameaça para a paz da nação. 
O Homem está indignado. O homem parece ferido em seu amor próprio. Ele 

não pode admitir que estranhos interfiram desta forma em seu trabalho. Um 

trabalho que procura executar da maneira que sabe – a melhor maneira. O 

homem tem os seus métodos e acredita neles. O homem está habituado a extrair 

de alguns prisioneiros as mais difíceis confissões. Por isso se orgulha de seu 

trabalho. Um trabalho como qualquer outro, repete o homem para si mesmo, 

um trabalho honesto, digno. Pois através deste trabalho ele pode impedir que 

sejam perturbadas a paz e a ordem públicas. Através das confissões que obtém 

ele pode prender mais elementos perigosos, subversivos, terrorista, assassinos, 

pessoas que colocam em perigo a vida das pessoas honestas que trabalham com 

verdadeiro sentimento cívico em defesa da ordem econômica e social 

(EMEDIATO, 1984, p. 106). 

 

O sequestro de Claudia se dá no contexto da repressão imposta pela ditadura de 64. Os 

militares querem informações sobre o partido Comunista Brasileiro e seus integrantes, e para 

conseguirem essas informações, torturam suas vítimas. Na narrativa, Claudia é a vítima e através 

dela querem conseguir e/ou comprovar tais informações. E como forma de conseguirem respostas, 

usam a violência ao extremo, torturas físicas que vão além da debilitação corporal. A perversão no 

conto se faz presente e adquiri maior potência no momento em que os policiais, durante uma 

sessão de tortura, violentam sexualmente a Claudia, como é mostrado a seguir pelo relato da 

própria vítima: 
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Naquela noite em que, pela primeira vez, depositaram-me nua sobre a mesa, fui 

espancada a socos e pontapés, chicotadas com uma esfera de chibata de cordas 

com glóbulos de metal nas pontas, espezinhada com uma espécie de urtiga 

ardente, que me introduziram na boca, no ânus e na vagina atazanada com 

choques elétricos em todas as partes do corpo, inclusive os sexuais e excretoras, 

e ainda estuprada, embora, quase inconscientemente, por três homens 

consecutivamente (EMEDIATO, 1984, p.127). 

 

Os algozes de Cláudia usavam de artifícios para privá-la de seus estímulos de ataque e 

defesa: os socos, chicotadas, estupros, efeitos de abjeção, não eram suficientes para contemplar 

todo esmagamento movido contra o corpo da vítima. O perverso necessita de mais, sempre mais. 

Pois, insatisfeito como é, precisa que a vítima se torne inutilizável, incapaz de reagir, tornando-se 

objeto de manipulação, pois só assim, ele se tornará dono e senhor deste ser. O perverso precisa 

construir essa imagem de inabalável.  

No segundo conto, O Leite em Pó da Bondade Humana, podemos perceber que a 

narrativa gira em torno de violências físicas e psicológicas sofridas pelo protagonista-narrador 

durante uma sessão de tortura. O narrador mostra a violência sofrida de forma minuciosa, 

violência esta experimentada a sangue frio. O protagonista do conto de Maranhão, assim como do 

Emediato, sofre punições que tem como consequências, inúmeros efeitos e transtornos, e em 

especial também é vitima de perversão, só que ao contrário do primeiro conto que a própria 

protagonista (Cláudia) sofre o estupro, nesta narrativa o abuso sexual acontece com a namorada 

do protagonista, como uma forma de propor uma maior punição, uma vez que abusavam na frente 

dele, como podemos perceber no trecho abaixo:  
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Índio empurrou Júlia para a cama, enquanto com sofreguidão lhes rasgavam a 

roupa e a expunham nua. Nua! Não a escutava: via que gritava, debatia-se, 

chegou a tapar o sexo com uma das mãos: mas foi domada como se doma um 

potro, e a apalpavam, e riam e sobre ela caíram e nela um a um escabujaram 

(MARANHÃO, 1983, p.21). 

 

O Perverso necessita mostrar que a responsabilidade por tudo que aconteceu e irá 

acontecer é de sua vítima. Ele deixa bem claro que ela fez por merecer estar em tal local e em tais 

condições, para, assim, poder justificar e até exaltar suas ações, por isso, “Representar uma 

cultura prévia como monstruosa justifica seu deslocamento ou extermínio, fazendo como que o 

ato de extermínio apareça como heroico” (COHEN, 2000, p.33). É necessário para o perverso 

passar essa imagem de inferioridade e de má índole de suas vítimas para que ele possa passar 

como herói. Seu deleite se dará com o infortúnio do outro, seu prazer dependerá da dor de outrem 

e o seu ápice de gozo se estenderá por todo sofrimento da vítima, ou seja, “(...) seu sublime 

envolve poderosas emoções, redutíveis, em última instância, aos viscerais processos de prazer e 

dor” (DONALD, 2000, p. 120). 

 

Considerações finais 

 

Portanto, ao verificar a perversão nos contos Não passarás o Jordão, de Luiz Fernando e 

O Leite em Pó da Bondade Humana, de Haroldo Maranhão, observamos que a perversão entra no 

circuito da tortura para auxiliar em uma sensação de desamparo e humilhação, pois, assim, as 

vítimas se sentiam como um objeto de manipulação de um ser que atende uma única lei: a de seu 
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desejo. Desejo este que precisa ser sanado independentemente dos meios que precisa para se 

chegar a realização, pois o que importa é levantar seu troféu de satisfação, embora não reconheça 

que para isso, alguém precisa ser ferido, o horror deleitoso, o prazer que advém da contemplação 

da dor.  

 

Referências 

 

BABARIERI, Cibele Prado. Perversão, humor e sublimação. Aracaju: Estudos de psicanálise. 

N.32, 2009.  

CARDOSO, Ronnie Francisco Pereira. Sob o signo de Caim: literatura e perversão. Disponível 

em: 

<http://www.letras.ufmg.br/poslit/08_publicacoes_pgs/Em%20Tese%2013/TEXTO%2013_jj.pdf

>. Acesso em 17 de abril de 2012.  

CASTRO, Silvia Lira Staccioli. RUDGE, Ana Maria. Perversão e ética na clínica psicanalítica. 

Fortaleza: Revista Mal-Estar e Subjetividade, 2003. 

COHEN, Jeffrey Jerome. A cultura dos monstros: sete teses. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva In: 

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Pedagogia dos monstros: os prazeres e os perigos da confusão 

de fronteiras. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.  

DESCHAMPS, Denise. Perversão – estudando o tema. Disponível em: 

<http://www.redepsi.com.br/portal/modules/smartsection/item.php?itemid=1185>. Acesso 15 de 

julho de 2012. 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

95  

DONALD, Janes. A cultura dos monstros: sete teses. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva In: 

SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Pedagogia dos monstros: os prazeres e os perigos da confusão 

de fronteiras. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

EMEDIATO, Luiz Fernando. Não Passarás o Jordão. Emediato, Luiz Fernando. In: Verdes Anos. 

EMW EDITORES, coleção tirando de letra. Vol. 2, 1984. 

MARANHÃO, Haroldo. O Leite em Pó da Bondade Humana. Maranhão, Haroldo. In: As peles 

frias. Rio de Janeiro: F. Alves. 1983. 

MARTINS, André. Uma violência silenciosa: considerações sobre a perversão narcísica.  Rio de 

Janeiro: Cad. Psicanál.-CPRJ. Ano 31, n 22, 2009. 

COUTINHO, Alberto Henrique Azevedo. SALLES, Ana Cristina Teixeira da Costa. SILVA, 

Berenicy  Raelmy. DELFINO, Eliane Maria. SILVA, Eliana Mussel da. MORAIS, Geraldo de. 

MORAIS, Marília Brandão Lemos. DRUMMOND, Suzane Beaudette. Perversão: uma clínica 

possível. Belo Horizonte: Reverso, 2004. 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

 

96  

 

O MARRONNAGE COMO UMA PRÁTICA DE RESISTÊNCIA NO ROMANCE PONCIÁ 

VICÊNCIO 
Auliam da Silva 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 
 

RESUMO: O preconceito racial, a exploração e a (im)possibilidade de afrodescendentes ascenderem, seja 

econômica, social ou politicamente, na sociedade brasileira. Esses são alguns dos aspectos abordados pelo 

romance Ponciá Vicêncio, da escritora mineira Conceição Evaristo. Partindo da noção de “resistência como 

processo inerente à escrita” de Alfredo Bosi, enfatizaremos o marronnage da personagem negra Ponciá 

Vicêncio como uma forma de resistência ao mundo construído pelos brancos e para os brancos. Como 

suporte teórico, utilizamos os pressupostos de Alfredo Bosi, Zilá Bernd e René Depestre. 

 

Palavras-chave: Literatura Afrodescendente. Resistência. Conceição Evaristo.  

 

ABSTRACT: Racial prejudice, exploitation, and (im)possibility of Afrodescendant ascend, either 

economically, socially or politically, in Brazillian society. These are some of the points raised by the novel 

“Ponciá Vicêncio”, the writer from Minas Gerais Conceição Evaristo. Based on the concept of “resistance 

as a process inherent in writing” Alfredo Bosi, emphasize the character`s black marronnage Ponciá 

Vicêncio as a form of resistance world built by whites and for whites. Theoretical support, we use the 

assumptions of Alfredo Bosi, Zila Bernd and René Depestre. 

 

Keywords: Literature Afrodescedant. Resistance. Conceição Evaristo. 
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Nos últimos anos, mais precisamente da década de 70 do século XX aos dias atuais, a 

produção literária de escritores(as) negros(as) tem conquistado espaço na Literatura Brasileira. A 

produção artística desses afrodescendentes é compreendida como Literatura Negra (BERND, 

1988) pelo fato de ser empenhada em proclamar a “negritude”, isto é, valorizar a cultura, a beleza 

negra e combater o etnocentrismo que exclui essa camada étnico/racial da sociedade brasileira 

(seja na esfera econômica, política, cultural ou até mesmo na produção das letras nacionais).  

O Quilombhoje, Axé, MNU, TEN são exemplos de instituições importantes para o 

reconhecimento dos afrodescendentes e de sua participação na constituição da sociedade 

brasileira. No plano literário, o Quilombhoje é uma instituição elogiável, pois desde 1978 tem 

organizado os Cadernos Negros, coletânea anual de poemas e contos de escritores(as) negros(as). 

Com uma publicação ininterrupta (trinta e quatro volumes), Os Cadernos Negros funcionam 

como espaço de propagação artística dos afrodescendentes de todo Brasil. 

É no espaço dos Cadernos Negros que surge a figura de Conceição Evaristo. Além de 

vários poemas e contos publicados na coletânea acima citada, sua obra individual tem recebido 

boa aceitação, tanto pelo público não especializado como pela crítica literária. Ponciá Vicêncio 

(2003), Becos da Memória (2006), Poemas de recordação e outros movimentos (2008) e 

Insubmissas Lágrimas de Mulheres (2011) são obras dessa escritora que têm sido discutidas nas 

universidades, sendo temas de artigos científicos, dissertações de mestrado e leituras obrigatórias 

para seleção de programas de pós-graduação (em estudos literários) de universidades renomadas, 

como UFMG e UFBA, por exemplo. 

No presente trabalho, analisamos o romance Ponciá Vicêncio (2003), de Conceição 

Evaristo, no intuito de compreender a insubordinação da protagonista afrodescendente, homônimo 

do título da obra, como uma prática de resistência similar ao marronnage. A insubordinação dessa 
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personagem consiste na inaceitabilidade do “fatum” que “sociedade eurocêntrica” lhe impõe. 

Contudo, antes de iniciarmos essa discussão, faz-se necessário, mesmo que sucintamente, um 

levantamento de dados sobre o marronnage. 

René Depestre, em seu livro Bom dia e adeus à negritude, nos traz alguns 

questionamentos muito oportunos para pensarmos a condição, seja econômico, político ou 

cultural, dos afrodescendentes em nações pós-coloniais. No referido livro, Depestre (2012) nos 

traz os seguintes questionamentos: de que forma os escravos originários da África e seus 

descendentes crioulos americanos reagiram à opressão racial e social que despersonalizou suas 

vidas? Se estavam em terras estrangeiras, de que maneira reestruturaram os componentes 

desarticulados de sua identidade histórica? Para esse estudioso haitiano, o mecanismo de 

resistência ao “homem branco e cristão”, de que se valeram os africanos e seus descendentes, foi 

o marronnage. 

Fonseca e Cupertino (2012) evidenciam que o marronnage foi um movimento de revolta 

e rebeldia que levou, nas Américas Central e do Sul da época colonial, a organização de 

comunidades livres de negros fugitivos, os “marrons” (fr.), – dentre os quais os quilombos, no 

Brasil – em lugares isolados, como as matas do interior. Roger Bastide (apud FONSECA; 

CUPERTINO, 2012) destaca que o termo marronnage é oriundo de cimarron, que designa 

animais como o porco, animal doméstico que pode se tornar selvagem. 

Nas Antilhas, as “comunidades marrons” eram formadas por negros(as) que fugiam das 

péssimas condições que a escravidão lhes proporcionava. Em busca de liberdade, igualdade e 

dignidade, esses negros(as) refugiavam-se na mata, organizando-se em grupos que viviam da caça 
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e da agricultura rudimentar, os quais restauravam muitos aspectos das civilizações africanas 

(FONSECA; CUPERTINO, 2012).   

No período da escravidão, os africanos e seus descendentes foram oprimidos, humilhados 

e torturados. Sua integridade enquanto seres humanos foi aniquilada pelo chicote, ferro em brasa 

e, ironicamente, pela cruz do cristianismo. Depestre (2012) afirma que, enquanto escravos(as), os 

negros(as) passavam por um processo de “perda-de-si”. Contudo, esse estudioso afirma que o 

conceito mais apropriado para se referir a esse fenômeno de esterilização seria a zumbificação. 

Para Depestre, “o escravo foi literalmente um resto de homem, um zumbi, a quem o capitalismo 

comercial roubou e confiscou, além de sua força de trabalho, sua alma e sua razão, a livre 

disposição de seu corpo e de suas faculdades mentais” (ibidem, p. 9).  

Como forma de se defender das investidas do “homem branco e cristão” e da 

zumbificação, os africanos e seus descendentes utilizaram como mecanismo de resistência o 

marronage. Segundo Depestre (ibidem) ele foi 
(...) um movimento de legítima defesa (...) o marronnage contribuiu para limitar 

os desgastes. Ele salvou da zumbificação tudo o que podia ser salvo na religião, 

na magia, nas artes plásticas, na dança, na música e, é evidente, na capacidade 

de resistência à opressão (p. 14, grifo meu). 

 

Para Depestre (2012), a prática do marronnage implica duas formas (independentes, mas 

que não se excluem) que possibilitam aos negros(as) mecanismos de resistir a opressão do 

“homem branco e cristão”. O primeiro processo tem um caráter sócio-político, visto que se refere 

a revolta e rebeldia dos afrodescendentes em abandonar as plantações e seus respectivos 

trabalhos; o segundo, de caráter cultural, concerne na (re)criação – e se fosse necessário, 
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adaptação –  de elementos culturais que foram demolidos pelo eurocentrismo. No trecho a seguir, 

René Depestre enfatiza que marronnage foi: 
Sob sua forma sócio-política (deserção da plantação, abandono dos locais de 

trabalho), como sob seu caráter cultural (criação de um novo imaginário), um 

fenômeno precoce de deszumbificação e busca de identidade. Foi um esforço 

coletivo e individual de conhecimento e de apreensão de si mesmo; uma volta 

apaixonada ao centro mais tranquilizador e mais “negro” de si, para proteger-se 

da insolação “branca” (Apud BERND,1988,  p. 99). 

 

É por meio do marronnage (tanto cultural quanto sócio-político) que os africanos e “sua 

prole” se impuseram ao mundo criado pelos brancos e para os brancos – termo de Florestan 

Fernandes (2008). Desde a Era Colonial (seja os quilombos no Brasil ou os “marrons” na 

Jamaica) os afrodescendentes lutam, questionam e reivindicam seu espaço (na economia, na 

política, na literatura etc.). No Brasil o balbucio, mesmo sendo ignorado, se fortaleceu no final da 

década de 30 do século XX. Entretanto, foi a partir de 70 que esses negros retiraram totalmente as 

“mordaças”, isto é, buscaram resistir ao jugo do “homem branco e cristão”.  

No romance de Evaristo (2003), em que nos propusemos a analisar, a resistência ao 

sistema preconceituoso, discriminatório e racista, isto é, ao mundo criado pelos brancos e para os 

brancos, se encontra inerente a tessitura da narrativa. Ponciá Vicêncio não possui uma temática 

politizada. Na realidade, ela tematiza a trajetória de uma família negra que busca construir outra 

história para si, diferente de seus “antepassados”.  

De acordo com a nomenclatura de Alfredo Bosi (2002), podemos classificar a obra 

Ponciá Vicêncio como uma narrativa que tem “a resistência como forma imanente da escrita” (p. 
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129). A insubordinação está presente no romance na medida em que ele nos revela outra história, 

colocada por trás do manto de nossa pátria “amada e gentil”; essa história diz respeito à 

discriminação, ao preconceito racial, as dificuldades de ascensão socioeconômica e os regimes de 

semiescravidão em que vivem milhares de afrodescendentes no Brasil contemporâneo.  

Outro fator que nos leva a compreender a resistência como um aspecto inerente à tessitura 

do romance de Evaristo (2003) é atitude de insubordinação de Ponciá Vicêncio. A insurreição e 

inaceitabilidade dessa personagem (diante do sistema que oprime tanto ela quanto seus familiares) 

se aproxima do marronnage praticado por seus antepassados, isto é, pelos africanos e seus 

descendentes que vieram, como escravos, para a América Central e do Sul.  

Ponciá Vicêncio vivia com seus familiares (pai, mãe e o irmão mais novo) em um 

povoado chamado de Vila Vicêncio, que na realidade fazia parte das terras do coronel da região. 

A casa onde viviam era muito simples, feita de pau-a-pique e chão de barro batido. Enquanto o 

pai e o irmão iam trabalhar nas terras dos “brancos”, Ponciá e sua mãe cultivavam as terras onde 

moravam. Contudo, grande parte do que era produzido por elas devia ser entregue aos coronéis. 

Isso nos mostra que a família de Ponciá (juntamente com tantas outras que moravam naquela vila) 

vivia em um regime de semiescravidão. Contudo, chegou em um determinado momento que 

Ponciá não suportou mais o jugo de seus opressores. Decidiu buscar meios para livrar tanto a si 

quanto “os seus” do regime opressor. E o único meio encontrado foi “fugir”, sair do lugar onde 

vivia e ir para a cidade na busca de “escrever outra história” para sua família, uma história 

diferente daquela que impuseram para seus antepassados: 
Quando Ponciá Vicêncio resolveu sair do povoado onde nascera, a decisão 

chegou forte e repentina. Estava cansada de tudo ali. De trabalhar o barro com a 

mãe, de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias. De ver a terra dos 
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negros coberta de plantações, cuidadas pelas mulheres e crianças, pois o 

homem gastava a vida trabalhando nas terras dos senhores, e depois a maior 

parte das colheitas ser entregue aos coronéis. Cansada da luta insana, sem 

glória, a que todos se entregavam para amanhecer cada dia mais pobres, 

enquanto alguns conseguiam enriquecer-se todo o dia. Ela acreditava que 

poderia traçar outros caminhos, inventar uma vida nova (EVARISTO, 2003, p. 

33). 

 

Cansada da humilhação e opressão dos coronéis, Ponciá decide fugir para a cidade. Ela 

sabia que não podia mais se sujeitar e nem aceitar o “fatum” que lhe era imposto. Como sabia ler 

e escrever (a leitura foi-lhe ensinada por uns missionários, a escrita, porém, foi adquirida com 

muito esforço e dedicação) imaginava que na cidade conseguiria um emprego, compraria uma 

casa no subúrbio e, o principal, levaria para junto de si sua família.  

Contudo, Ponciá Vicêncio foi dissuadida de seus planos. As pessoas do povoado em que 

vivia temiam a cidade. Para elas a cidade só trazia mais desgraças. Como um meio de 

desencorajar Ponciá, relembraram-lhe algumas histórias de fracasso, como o caso de Maria Pia 

que foi trabalhar em casa de família e lá (ludibriada pelo filho da patroa) adquiriu uma doença 

sexual. Todas as histórias relatadas a Ponciá retratavam que a vida daqueles que iam para a cidade 

se tornava pior do que na roça. Mas a personagem não esmoreceu, pois “O caso dela, quando 

voltasse para buscar os seus, haveria de ser uma história de final feliz” (ibidem, p. 37). 

Como foi discutido em parágrafos anteriores, o marronnage foi uma prática de resistência 

utilizada pelos africanos e seus descendentes contra o regime de escravidão em que viviam. A 

essência desse “mecanismo” é a insurreição e insubordinação contra o sistema vigente, é a fuga 
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dos campos de trabalho, a (re)criação de elementos culturais que foram destruídos pelo 

colonizador. Nesse sentido, a atitude da personagem Ponciá se aproxima do marronagem sócio-

político, visto que ela decide “fugir” do local onde vive – o vilarejo era lugar de opressão, de 

impossibilidade de ascensão (tanto econômico quanto social). A revolta e rebeldia dessa 

personagem é similar aos sentimentos de milhares de escravos negros da América Central e do 

Sul. Tanto Ponciá quanto esses escravos, buscaram resistir ao mundo criado pelos brancos e para 

os brancos por meio do marronnage.   

Cansada de saber que o café, a lavoura, o gado, as terras, tudo tinha dono (os brancos) e 

que apenas a miséria, a fome e o sofrimento restava aos negros, a protagonista de Evaristo (2003) 

decide reagir, buscar subterfúgios, mecanismos de inverter essa história que é ditada e imposta há 

séculos para os afrodescendentes. Ponciá sabia que devia partir, pois se permanecesse no vilarejo 

estaria fadada ao destino de seus antepassados, como podemos perceber no fragmento abaixo: 
A mãe de Ponciá olhou meio incrédula para a moça, ao ouvir falar da decisão 

de partir. Por que uma ida tão repentina, como um gesto de quase fuga? Ponciá 

não conseguiu explicar que sua urgência nascia do medo de não conseguir 

partir. Do medo de recuar, do desespero por não querer ficar ali repetindo a 

história dos seus (EVARISTO, 2003, p. 38-39). 

 

Decidida de seus desígnios, a protagonista do romance embarca no primeiro trem em 

direção a cidade. Chegando a seu destino, dirige-se a uma igreja, a qual deixa a personagem 

maravilhada pela estrutura e ornamentação suntuosa. Nesse templo católico, Ponciá conhece uma 

moça que lhe dá o endereço de uma prima que necessitava de uma doméstica. Logo após 

conseguir o emprego, a personagem reafirma seus planos: “Trabalharia, juntaria dinheiro, 
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compraria uma casinha e voltaria para buscar sua mãe e seu irmão. A vida lhe parecia possível e 

fácil” (EVARISTO, 2003, p. 43). 

Evidentemente a narrativa de Ponciá Vicêncio não se encerra no momento em que a 

protagonista consegue uma oportunidade de emprego. Como foi citado anteriormente, nosso 

propósito foi apenas de evidenciar o marronnage de Ponciá como mecanismo de revolta e 

rebeldia contra o sistema opressor que paira no vilarejo onde nascera. Por conta disso, limitamo-

nos no início da trajetória de vida dessa personagem na cidade, ou seja, quando ela conseguiu 

trabalho e “reafirmou” o compromisso com seus familiares. 

Antes de finalizarmos a discussão deste trabalho, achamos interessante ressaltar que a 

narrativa de Conceição (2003) não segue uma cronologia. Passado e presente se cruzam por meio 

de estilhaços da memória de Ponciá Vicêncio. O romance é composto por “lembranças-

pensamentos” dessa protagonista. Podemos compreender essa obra como uma colcha de 

“retalhos”, seja pelos capítulos curtos, seja pelos pedaços de memórias que o compõe; alguns 

desses “retalhos” a protagonista guarda para si, outros ela tenta esquecer. 

O presente trabalho buscou não somente apresentar a atitude de revolta e rebeldia da 

personagem Ponciá, a qual ao se dirigir para a cidade se apropria da essência do marronnage 

praticado pelos escravos na Era Colonial. Buscamos também convidar o leitor para o mundo 

ficcional de Conceição Evaristo. E, além disso, evidenciar, mesmo que nas entrelinhas, a 

Literatura Negra como uma vertente (da Literatura Brasileira) que não se restringe ao 

“engajamento político e social”, mas sim uma produção que tem seu valor artístico e merece 

espaço na produção das letras nacionais. Por fim, esperamos que com este trabalho o leitor tenha 
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se interessado pela literatura de Conceição Evaristo, escritora afrodescendente que se preocupa 

tanto com a “democracia racial brasileira” quanto com o fazer artístico.  
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SIMILARIDADES NARRATIVAS DA RESISTÊNCIA NA INTERFACE 

ROMANCE/FILME 
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RESUMO: Os valores e ideologias de um escritor e de um cineasta, que se constituem como resistentes ou 

não, estão marcados na composição da narrativa.  No caso do romancista, por exemplo, “ele dispõe de um 

espaço amplo de liberdade inventiva. […] O narrador cria, segundo seu desejo, representações do bem, 

representações do mal ou representações ambivalentes.” (BOSI, 2002) O direcionamento desse olhar de 

Bosi para o cineasta é absolutamente cabível.  Abordaremos neste artigo como o romance e o filme podem 

estabelecer uma narrativa de resistência com aspectos muito similares. 

 
Palavras-chave: resistência. narrativa. romance. filme 

 
ABSTRACT: Los valores y las ideologías de un escritor y un cineasta, que son resistentes o no, están 

marcados en la composición de la narrativa. En el caso del novelista, por ejemplo, “ele dispõe de um espaço 

amplo de liberdade inventiva. […] O narrador cria, segundo seu desejo, representações do bem, 

representações do mal ou representações ambivalentes.” (BOSI, 2002) La dirección de la mirada de Bosi 

para el cineasta es absolutamente apropiado. Vamos a discutir en este artículo como la novela y la película 

puede ofrecer una narrativa de la resistencia con aspectos muy similares. 

 

Keywords: resistencia. Narrativa. novela. película 
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Numa coletividade que se retoma sem cessar, que 

se julga e se metamorfoseia, a obra escrita pode 

ser condição essencial da ação, ou seja, o 

momento da consciência reflexiva. (Jean-Paul 

Sartre, Que é a literatura?) 

 

 O abrasamento da consciência reflexiva, como deseja Sartre, no contato com a obra de 

arte passa necessariamente pelo conceitual cognitivo do leitor.  O modo como se materializará 

determinada narrativa como resistente ou não depende das próprias condições desse leitor.  Antes 

de penetrarmos na discussão do que seja a resistência nas narrativas literária e cinematográfica, 

entendemos que seja conveniente tecermos uma reflexão sobre literatura e cinema iluminada pelo 

foco do entendimento das relações que elas estabelecem com o sujeito. 

 Sob a análise de Mirian Tavares (s/d), o primeiro estado de confluência aparece quando o 

cinema descobre o seu potencial narrativo e absorve da literatura o modelo narrativo literário 

romântico do século XIX.  Esse consortismo, por outro lado, traz benefícios à literatura no sentido 

de libertá-la dessa obrigação estética.  Em princípio, o que se tornava mais evidente naquele 

momento era a euforia em torno da possibilidade mimética do real observável, que se 

concretizaria através da imagem e não mais da palavra escrita.  A impressão do imediato 

evidencia-se como algo possível e a realidade ganha uma representação icônica e intimista por ser 

imagem em movimento.  Os movimentos visíveis da imaginação estabelecem a grande distinção e 

altivez da arte cinematográfica em relação à literatura, a fotografia e a arte em geral, desenhando-

se a partir daí o conceito de cinema como arte autônoma. 
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 O importante é percebermos que a literatura e o cinema inscrevem-se como produções 

iluminadoras de sentidos.  Destarte a recepção do público se estabelece em consonância com a sua 

competência para ver e sentir.  Vejamos o que diz Ingmar Bergman: 
Film has nothing to do with literature; the character and substance of the two art 

forms are usually in conflict. This probably has something to do with the 

receptive processes of the mind. The written word is read and assimilated by a 

conscious act of the will in alliance with the intellect. (BERGMAN, IN: 

STEENE,1960, p. 17)
13

 

 

Segundo ele o cinema não tem nada a ver com a literatura, pois o caráter e a substância 

das duas artes estão comumente em conflito.  A ideia de que o cinema não tem nenhuma relação 

com a literatura parece-nos um tanto radical quando entendemos que a arte cinematográfica, 

sinérgica por excelência, assimila elementos de outras artes como a própria literatura.  Para 

Bergman é através do processo receptivo da mente que as duas artes se convergem.  No caso da 

palavra escrita ela é lida e assimilada por um ato de consciência da vontade em aliança com o 

intelecto. 

 A literatura na sua composição rítmica narrativa estabelece sentidos através do conceitual 

de cognição que opera a imagética do leitor, o signo aguça as percepções que afloram as imagens 

essencialmente subjetivas, que aguçam novas percepções, que afloram novas imagens, num 

                                                           
13 Fragmento encontrado no texto Images and Words In Ingmar Bergman's Films, de Birgitta Steene, disponível em: 

http://www.ugr.es/~stu/premio/cine_EN.pdf. Four Screenplays of Ingmar Bergman. Simon & Schuster. New York, 

1960 p.17 

http://www.ugr.es/~stu/premio/cine_EN.pdf
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processo contínuo.  Entendemos, obviamente, o desencadeamento desse processo como um estado 

pós-contado com o texto escrito.  O cinema por sua vez já opera com imagens fílmicas evidentes, 

que são objetivadas para o espectador, o conhecimento de mundo vai estabelecer a subjetividade 

num segundo nível, na formulação de conceitos, que suscitam outras imagens, que formulam 

novos conceitos.  Podemos ter então a relação obra-receptor estabelecida na literatura como 

signo-conceito-imagem, e no cinema como imagem-conceito-imagem. 

Na literatura o envolvimento daquele que interpreta com o significante implica a 

aceitação automática do significado como a outra face do signo que se lê.  O interpretante e a 

atmosfera que o envolve é condição fundamental na circulação dos sentidos.  Essa subjetividade 

no estabelecimento dos sentidos faz com que a leitura seja individualmente única, proporcionando 

sensações e conceituações específicas.  Se entendermos a imagem como objeto imaginário 

proveniente das condições idiossincráticas do sujeito e não como uma realidade física, a sua 

interpretação, grosso modo, assemelhar-se-ia a da escrita.  Comumente, a matéria e a 

materialização da imagem estão ligadas a uma análise que detém sua percepção dentro de uma 

forma semelhante ao do signo linguístico.  Contudo essa percepção merece estar calcada em 

meios mais específicos de caracterização, como cor, sombra, profundidade e velocidade, onde se 

buscam leituras mais afinadas na sua definição.  Assim, é importante que se quebre o mecanismo 

analítico que opera com uma referência pré-estabelecida, fundando no processo de significação o 

pressuposto em si, desvinculando da imagem a interpretação pelas regras convencionais, sem se 

abster da articulação do simbólico e do ideológico. 
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A narrativa de resistência no romance e no filme 

 

O potencial expressivo é a materialidade da narrativa.  É ele que vai possibilitar uma 

reflexão e uma consciência no receptor e estará diretamente ligado à intenção do autor.  A 

narrativa de resistência ganha então papel fundamental nessa relação autor/receptor.  Segundo 

Alfredo Bosi o sentido mais profundo de resistência “apela para a força de vontade que resiste a 

outra força, exterior ao sujeito. Resistir é opor a força própria à força alheia”. (BOSI, 2002, p.118) 

Como perceber essa força de resistência na narrativa fílmica?  Em princípio, a 

desconstrução do acesso às nuances da imagem centrado no signo como delimitador das intenções 

e dos valores do artista é a proposta, que tem como intento maior a percepção visual dessas 

intenções.  As especificidades icônicas, como cor, tamanho, deslocamento, tridimensionalidade ou 

perspectiva, circunscrevem o texto cinematográfico como unidades visuais associadas 

mantenedoras de personalidades próprias.  Enquanto texto visual o material fílmico guarda em si 

traços dos planos de expressão que compuseram a sua estrutura produtiva, como os elementos 

expressivos dos ângulos de câmera escolhidos pelo cineasta, os tipos de montagem e iconografia, 

os enquadramentos e as edições.  E são nessas especificidades do cinema que residem e se 

concretizam os ideais de resistência.  Ou seja, é a assimilação e o reconhecimento pelo espectador 

da estrutura produtiva do filme, com todos os seus elementos que vão gerar sentido, possibilitando 

a consciência reflexiva.  O texto icônico cinematográfico é um todo composto de inúmeros 

registros, que ao iluminar a grande tela, torna-se único. 

Os estudos que contemplam a relação literatura-cinema, usualmente buscam a interface 

romance/filme.  O romance e o filme, com suas linguagens específicas, constituem duas variantes 
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da macroestrutura narrativa.  Essas duas variantes materializam-se na superfície de uma estrutura 

básica compartilhada, mimetismo profundo, em direta relação com a capacidade narrativa do ser 

humano, que constitui o terreno da narratividade, paralelo ao da poeticidade e ao da teatralidade, 

sem deixar de perceber e chamar a atenção para o entrelaçamento de seus caminhos e pontes, 

constituintes do espaço comum da ficcionalidade.  São perfeitamente observáveis, no modo de 

narrar do romance e do filme, os aspectos estruturais que definem os valores e ideologias do autor 

como resistente ou não.  No caso do romancista 
Ele dispõe de um espaço amplo de liberdade inventiva. A escrita trabalha não 

só com a memória das coisas realmente acontecidas, mas com todo o reino do 

possível e do imaginável. O narrador cria, segundo seu desejo, representações 

do bem, representações do mal ou representações ambivalentes (IDEM, 2002, 

p.121) 

 

A transposição desse olhar de Bosi sobre liberdade de criação para a narrativa fílmica é 

absolutamente cabível.  Filme e romance podem estar funcionalizados em elementos motores 

similares, como acontece na estruturação do tempo no romance Os ratos
14

, de Dyonelio Machado 

e no filme Amarelo manga
15

, dirigido por Cláudio Assis, duas obras de resistência. 

Em Os ratos esse conteúdo resistente, que se dá através do signo, se converge para a 

angústia do tempo, pois Naziazeno, a personagem protagonista, acorda muito cedo e tem vinte e 

                                                           
14 MACHADO, Dyonélio, Os ratos, Planeta do Brasil, 2004.  Publicado inicialmente em 1935, o romance Os ratos 

tornou-se uma das grandes obras da segunda geração do Modernismo. 
15AMARELO MANGA, Direção de Claúdio Assis, Brasil, 103 min., 2002. O filme recebeu 24 prêmios e 13 indicações 

nacionais e internacionais. Fonte: IMDB. http://www.imdb.com/title/tt0333074/awards. 
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quatro horas para resolver seu grande desespero, que é pagar a conta do leiteiro e ter a 

continuidade do fornecimento do leite para o seu filho.  Aparentemente simples, a discussão do 

tempo ganha complexidade no decorrer do romance.  Dyonelio Machado com maestria vai 

esfolando toda a ferida social, na qual a personagem está imersa, exacerbando a angústia universal 

do ser humano à mercê do tempo e do dinheiro, construindo a resistência como tema sem se 

abster dela no processo inerente à sua escrita. 

A opção narrativa temporal de Dyonelio Machado se estabelece na interface do romance 

documentário, em evidência quando da sua inserção intelectual com a realidade brasileira, com o 

romance psicológico, constituinte de uma noção temporal subjetiva, descentrando o enfoque 

narrativo de resistência de fora para dentro do sujeito.  O narrador dominante em terceira pessoa 

ilumina os acontecimentos a partir do externo, nos fornecendo assim uma impressão do real e do 

histórico factual.  A temática resistente não suprime a resistência inerente à sua escrita.  Seu 

traçado discursivo é feito com secura e objetividade quase documental e seu posicionamento 

localiza-se na cadeira de um cronista a observar com onisciência as desventuras do modesto 

funcionário público chamado Naziazeno.  Pelos aspectos crônicos remete-nos com obduração 

para a categoria do tempo, um tempo inexoravelmente agudo, que perfura uma transposição 

discursiva, gerando e aumentando o peso da ansiedade da personagem.  A representação do 

decorrer do dia é marcada por referências diretas, como se fossem relógios a indicar a 

temporalidade de maneira vaga ou subjetiva, como a passagem de um bonde por exemplo.  A 

sensação amarga de aniquilamento que toma conta da personagem remete a uma visão humana 

universalizada do autor na crítica dos valores sociais. 
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Podemos entender que o decurso da assimilação do tempo-espaço e do indivíduo histórico 

real que se revela nele, flui de maneira complexa e intermitente.  É exatamente o tempo-espaço 

que materializa os gêneros e os subgêneros e no caso de Os ratos sustenta a sua narrativa de 

resistência.  Ele é uma espécie de centro organizador dos principais acontecimentos temáticos na 

narrativa, pois, nele os nós do enredo são feitos e desfeitos.  A sua significação metafórica 

também é de suma importância no processo de desencadeando dos acontecimentos do romance, 

que adquirem um caráter sensivelmente concreto ou ganham corpo.  Percebemos então que o 

tempo-espaço fornece um terreno substancial à narrativa na demonstração dos acontecimentos, 

graças à condensação e à concretização dos índices do tempo em regiões espaciais definidas.  O 

tempo-espaço serve de ponto principal para o desenvolvimento das cenas e configura-se como o 

centro da solidez de toda a narração.  Entendemos, portanto, que o estático-espacial não deve ser 

descrito de modo estático, mas incluído na série temporal dos acontecimentos representados e da 

própria narrativa. 

O tempo rato, o homem rato.  Desespero e delírios tomam conta de Naziazeno, que, 

mesmo após conseguir o montante necessário para o abatimento da dívida, não consegue dormir à 

espera do leiteiro:  
São os ratos na cozinha. 

Os ratos vão roer – já roeram! – todo o dinheiro!... 

Ele vê os ratos em cima da mesa, tirando de cada lado do dinheiro – da presa! – 

roendo-o, arrastando-o para longe dali, para a toca, às migalhas!... 

(MACHADO, 2004, p. 197) 
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Os ratos como possíveis roedores do dinheiro podem nos trazer simbolicamente o 

consumismo da cidade grande, a doença que elimina os sonhos dos trabalhadores e a não 

valorização dos aspectos solidários, na busca frenética dos sonhos de consumo que sacralizam o 

valor financeiro e delimitam padrões a serem atingidos. 

O filme Amarelo manga começa com a personagem Lígia acordando muito cedo, plano 

que nos é apresentado através da técnica de plongée, causando-nos uma sensação de 

aprisionamento.  Primeiramente sobre o quarto, a câmera passeia pelo ambiente até vir a primeira 

fala: “Primeiro vem o dia, tudo acontece naquele dia [...] mas logo depois vem o dia outra vez e 

vai, e vai, e vai e é sem parar”.  Todo o filme se desenrola no passar de um dia, tendo o tempo 

como aspecto determinante na narrativa, que guarda um profundo cerne de resistência enquanto 

tema.  Bosi afirma que quando a ideia de resistência se conjuga à de narrativa ela se realiza de 

duas formas, sem necessariamente se excluírem: a resistência como tema e a resistência como 

processo inerente à escrita, no caso do filme a escrita é o trabalho com a imagem. 

Umas das mais contundentes obras da arte cinematográfica brasileira, Amarelo manga, 

tematicamente, penetra sem receios no âmago existencial, resistindo e abrindo um corte profundo 

e exacerbando sintomas e criaturas, que habitam a polpa do hibridismo cultural de uma sociedade 

dogmatizada e atordoante.  É a navalhada no olho de Un chien andalou (Um cão andaluz), 

proposta por Buñuel e Dali, em 1929.  No filme de Assis, a vida social e o cotidiano são tratados 

de modo visceral através da construção dos tipos e das atitudes das personagens que concentram 

uma miscelânea de sentimentos pulsantes, culpa e decadentismo moral.  Essas personificações, 

agregadas a uma narrativa estonteante, que se conduz pelo fio da navalha, possibilitam a 
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constituição de instigantes objetos de análise, dentro da perspectiva de resistência, entre eles o 

tempo. 

Cláudio Assis, pernambucano de Caruaru, situa sua obra em Recife.  Esse espaço 

escolhido suscita e proporciona o ambiente ideal para discussões estéticas e existencialistas.  O 

tempo é fugaz e inexorável e vai costurar a variante lingüística, o cenário, a iluminação, o figurino 

e a fotografia, que, eficientemente explorados, molduram o espelho onde a imagem do interior 

humano é refletida, fazendo pulsar a resistência, pela iluminação da imagem em movimento, num 

sentido de identificação pessoal ou de repúdio para quem a mira. 

Se a representação da imagem relaciona-se com os estados do espaço e dos sentidos 

quando se movimenta e transfigura-se, são elas que vão determinar na intenção artística da 

narrativa.  Em Amarelo Manga a exploração dos momentos da realidade temporal é uma nuance 

básica na policromia do seu texto.  

A categoria do conteúdo formal, promotor das relações espaciais e temporais é mostrada 

no texto fílmico pela representação da imagem.  Percebe-se então na estruturação narrativa de 

Amarelo manga o mesmo recurso estratégico onde o romance Os Ratos é ancorado, deixando 

transparecer como o tempo-espaço, na sua simbiose com as personagens, traz o revestimento dos 

sentidos e o pulso de resistência.  As duas narrativas exploram e denunciam as exclusões 

existentes em vários níveis, não apenas na composição das classes sociais.  

Os diferenciados processos semióticos de exploração dos ideais de resistência na 

narrativa, na literatura e no cinema, não criam muros entre eles que impeçam o receptor de 

compreender os textos e perceber as suas qualidades numa interface ou numa adaptação.  A 

consciência reflexiva e os fluidos sensacionistas, que acontecem em momentos diferenciados, vão 

florescer, de acordo com a individualidade, a busca dos sentidos.  Desse modo, a mesma história 
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de resistência pode ser impulsionada por intermédio do texto sígnico ou do icônico, ou ainda pela 

adaptação do signo à imagem, como no caso da transposição da literatura para o cinema. 

A alteridade da literatura e do cinema se estabelece no momento em que são produtos 

artísticos distintos, as suas convergências, divergências e materializações passam por diversos 

fatores e condições de elaboração, produção de sentidos e intelecção.  Apesar das diferenças 

semióticas, a relação entre os dois é clara, seja na narrativa ou no solo da imaginação.  A 

aproximação se estabelece de maneira tão efetiva que não é mais somente o texto literário que é 

adaptado e absorvido pela sinergia do cinema, as técnicas da criação cinematográfica se 

concretizam em luzes autônomas e a literatura se rende e as absorve, possibilitando narrativas 

sígnicas, resistentes ou não, a partir da beleza do movimento constante das imagens. 
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DISPAROS DE 24 FOTOGRAMAS POR SEGUNDO 

o cinema militante de Raymundo Gleyzer e do Grupo Cine de La Base  
 

Cristina Alvares Beskow 
16

 

ECA/USP 

 
RESUMO: Este trabalho faz uma análise do documentário Me matan si no trabajo y si trabajo me matan 

(1974), do cineasta argentino Raymundo Gleyzer e do Grupo Cine de la Base, coletivo cinematográfico que 

defendia o cinema como instrumento de transformação social. A partir da decomposição dos elementos 

estéticos e políticos do filme, foi realizada uma reflexão sobre o filme enquanto fonte histórica. Neste 

período, entre as décadas de 1960 e 1970, muitos países da América Latina estavam imersos em ditaduras, 

obrigando cineastas críticos ao regime à produção e distribuição clandestina de suas obras. O curta-

metragem Me matan si no trabajo y si trabajo me matan retrata mobilizações de operários argentinos e 

pode ser considerado um documento de suma importância para compreender a história do ponto de vista 

dos que lutavam contra a ordem imposta. 

 

Palavras-chave: Cinema militante. Documentário latino-americano. Memória histórica. 

 

ABSTRACT: This paper is an analysis of the documentary They kill me if I don’t work and if I work they 

kill me (1974), from the argentinean filmmaker Raymundo Gleyzer and the Cine de la Base Group, 

                                                           
16 Doutoranda em Meios e Processos Audiovisuais, pela Escola de Comunicações e Artes (ECA)/USP, sob orientação 

da Profa. Dra. Marília Franco. 
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cinematographic collective which advocated the cinema as an instrument of social transformation. From the 

breakdown of the political and aesthetic elements of the film, was made a reflection on the film as a 

historical source. In this period, between the 1960s and 1970s, many Latin American countries were 

immersed in dictatorships, forcing filmmakers critical of the regime to the clandestine production and 

distribution of their works. The short film They kill me if I don’t work and if I work they kill me portrays 

mobilizations of workers in Argentina and can be considered a document of paramount importance to 

understand the story from the point of view of those who fought against imposed order. 

 

Keywords: Militant cinema. Latin American Documentary. Historical memory. 

 

O cinema documentário é um retrato da história. Suas representações e registros,  

imortalizando acontecimentos em imagens, pode em razão de sua verossimilhança e intensidade, 

ajudar a estabelecer a verdade sobre os fatos. No entanto, o cinema documentário também é uma 

construção da história: por meio de planos, tomadas, escolha de vozes e narrativas. Esta 

construção está relacionada diretamente com quem conta a história, com o ponto de vista do 

filme, que nem sempre é explicitado ou, pelo contrário, é assumido como marca fundante de um 

tipo de cinema. Existem filmes que fazem questão de assumir sua voz, recusando o mito da 

neutralidade ou da imparcialidade. Dentre estes está o cinema documentário militante
17

. 

                                                           
2 Mariano Mestman define o cinema militante a partir  das seguintes hipóteses: 1. Cinema militante é aquele que se assume 

integralmente como instrumento, complemento ou apoio de uma determinada política e das organizações que a defendem  

à margem da diversidade de objetivos que busca: contrainformar, desenvolver níveis de consciência, agitar, formar 

quadros, etc. 2. O que define um filme como militante e revolucionárionão não são apenas a ideologia e os  propósitos de 

seu produtor ou realizador,  nem ainda a correspondência existente entre as idéias que se expressam no filme e uma teoria 
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 Pode-se dizer que parte das idéias políticas do século XX está representada pelo 

documentário militante. Desde os primórdios do cinema, a câmera de filmar é utilizada como 

instrumento de luta de organizações políticas. Neste sentido, há um cruzamento entre a própria 

história do cinema com a história de grupos militantes que se apropriaram da câmera de filmar. 

Desta apropriação, resultaram filmes políticos que podem ser considerados documentos históricos 

sobre as idéias e atuações destes grupos, como, por exemplo, o “Cinema do Povo”, de grupos 

anarquistas na França, a partir de 1913
18

; o “Cinema Soviético” após a Revolução Russa, em 

1917
19

; os “Grupos Medvedkine”, de 1968, integrados por Chris Marker e operários da França
20

; e 

grupos cinematográficos integrantes do movimento “Novo Cinema Latino-Americano”
21

, de 

                                                                                                                                                                              
revolucionária válida em determinados contextos, mas sim a própria prática do filme com seu destinatário concreto: aquele 

que o filme desencadeia como algo recuperável em determinado âmbito histórico para o processo de libertação" 

(MESTMAN, 2001).  
18 Em 1913, o movimento anarquista e anarco-sindicalista francês desenvolveu uma das primeiras experiências de 

cinema como forma de contra-informação: a “Cooperativa Libertária do Cinema do Povo”. 
19 As principais experiências de produção de documentários na história do Cinema Soviético podem ser atribuídas aos 

cineastas Alexandre Medvedkine e Dziga Vertov. Ambos são conhecidos por produzirem filmes com a intenção de 

difundir as idéias da revolução socialista na União Soviética, por meio de trens que circulavam pelo país. 
20 Em 1968, em meio às fortes greves operárias nas cidades francesas de Besançon e Souchaux, foram criados 

os Grupos Medvedkine, com destaque para o cineasta Chris Marker, que se juntou aos trabalhadores para produzir e 

exibir filmes que retratassem a realidade e as lutas dos operários. 
21 O marco fundador do Novo Cinema Latino Americano (NCLA) ou Nuevo Cinema Latinoamericano (NCL) foi o V 

Festival de Viña Del Mar, no Chile, em 1967, onde foi escolhido um comitê de cineastas que levariam adiante as 

principais bandeiras do NCLA: antiimperialismo, abordagem dos problemas comuns a toda América Latina, 

conscientização das massas (VILLAÇA, 2010, p. 169). 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

121  

alguns países da América Latina, que surgem a partir da década de 1960. Estes grupos 

desenvolveram filmes militantes a partir de propostas que envolviam um questionamento do 

cinema comercial hegemônico e enxergavam a produção cinematográfica como um instrumento 

político.  

Entre estes grupos, em convergência com os princípios e ideais do Novo Cinema Latino 

Americano, atuava o Grupo Cine de La Base, coletivo cinematográfico argentino fundado em 

1973 pelo cineasta Raymundo Gleyzer. O desafio era produzir filmes  que servissem de 

instrumento para a transformação social num contexto marcado pela censura e repressão política. 

Por meio de produções militantes, o filme se propunha a abordar temas revolucionários com uma 

estética que rompesse com a forma do cinema
 

comercial
22

. Assim, conteúdo e forma 

revolucionários estariam em prol de um projeto político de transformação social dos países 

subdesenvolvidos ou do chamado “terceiro mundo”. 

 No meio deste “mundo”, encontrava-se uma América Latina amordaçada, com profundas 

cicatrizes da colonização européia e com todas as marcas da desigualdade social: grande 

concentração de riqueza, altos índices de analfabetismo e mortalidade infantil, baixos índices de 

escolaridade, industrialização tardia, mão-de-obra barata e exportação das riquezas naturais aos 

países desenvolvidos. Entre as décadas de 60 e 70, o mundo encontrava-se em Guerra Fria, 

caracterizado por dois sistemas políticos antagônicos: o capitalista, liderado pelo bloco dos 

Estados Unidos, e o socialista, liderado pelo bloco da União Soviética. Com a Revolução Cubana, 

em 1959, Cuba torna-se o primeiro país socialista latino-americano, ao lado da maior potência 

                                                           
4 Como escreveu Glauber Rocha, buscar “descolonizar o gosto”, “colonizado pela estética comercial/popular 

(Hollywood), pela estética populista/demagógica (Moscou), pela estética burguesa/artística (Europa) (ROCHA, 2004). 
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mundial do capitalismo. Este fato histórico aumenta a perseguição aos grupos comunistas sendo 

que, a partir da década de 60, a América Latina é tomada por ditaduras apoiadas pelos Estados 

Unidos, que em alguns países chegaram a durar décadas. Estas ditaduras, que tinham a intenção 

de abafar a influência socialista no continente e garantir a influência norte-americana, só 

contribuíram para aprofundar  os problemas sociais e econômicos. Neste contexto, o desafio do 

cinema militante era denunciar esta realidade e dar visibilidade a um projeto político de 

transformação social. 

 

Um filme militante de Raymundo Gleyzer e do Grupo Cine de la Base 

 

Em 1973, o cineasta Raymundo Gleyzer
23

 funda o Grupo Cine de la Base junto a amigos 

militantes, com a proposta de utilizar a câmera como uma “arma de contra-informação
24

.” A idéia 

                                                           
4  Como o foco deste artigo não é a vida e obra de Raymundo Gleyzer, farei aqui uma breve descrição de seu trabalho. 

Sua filmografia inclui 12 filmes, sendo que os mais conhecidos são: “México, la revolución congelada” (1970) e “Los 

traidores” (1973), sua única ficção. Seus documentários tinham a intenção de ser um instrumento de luta para o 

processo revolucionário, retratando as desigualdades sociais e possibilitando a discussão desta realidade junto às classes 

populares. A produção militante e coletiva sempre foram marcas na produção de seus filmes, muitos produzidos com 

parcos recursos e de maneira clandestina. Em maio de 1976, instaura-se a ditadura militar na Argentina e Raymundo, 

então filiado ao Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT), é seqüestrado por agentes da ditadura militar. 

Descobriu-se que, neste mesmo período, foi preso e torturado na prisão clandestina “El Vesubio”. Seu corpo nunca foi 

encontrado.  
24 Declaração em carta escrita por Raymundo e citada no filme Raymundo, de Ernesto Ardito e Vina 

Molina. 
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do grupo “era fazer cinema do povo para o povo, levar os filmes e criar discussões”
25

. Para 

concretizar esta proposta, existiam quatro grupos de cinema de base em Buenos Aires. Esses 

grupos tinham projetores, cópias dos filmes e todas as semanas projetavam filmes em bairros, 

escolas, universidades e fábricas, em sessões clandestinas, devido à repressão política.  

 O documentário Me matan si no trabajo y si trabajo me matan foi o último dirigido por 

Raymundo Gayzer antes de seu desaparecimento pela repressão da ditadura militar argentina. Foi 

produzido em conjunto com o Grupo Cine de la Base para retratar a luta de operários 

metalúrgicos da fábrica INSUD, que reivindicavam melhores condições de trabalho. O filme é um 

grito de protesto: muitos trabalhadores estavam enfermos - intoxicados com chumbo proveniente 

da produção industrial -, e dois haviam morrido de saturnismo
26

, fato que impulsionou a greve dos 

operários. O filme retrata este processo, se constituindo num material de denúncia e de 

mobilização. 

O documentário em curta-metragem, com duração de 20 minutos,  vai se construindo por 

meio de diferentes vozes: do narrador, dos personagens retratados, das imagens de arquivo, de 

trilhas sonoras e de uma animação, as quais juntas transmitem um ponto de vista sobre o mundo 

retratado. O recurso da voz over é utilizado no filme para fins de contextualização e 

esclarecimento de informações, como no início em que se apresenta a temática a ser abordada. A 

voz dos personagens aparece por meio de debates entre os próprios operários e em falas 

inflamadas das passeatas. Em alguns momentos, utiliza-se o recurso da voz em off, cobertas por 

                                                           
5 Trecho extraído do depoimento de Juana Sapire, viúva de Raymundo e ex-integrante do Grupo Cine de 

La Base , para o filme “Raymundo”  (2002), de Virna Molina e Ernesto Ardito.  

26 O saturnismo é uma doença causada pela intoxicação do sangue por chumbo. 
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imagens de arquivo, como fotografias, matérias de jornal e imagens de cobertura da greve e das 

manifestações. A trilha sonora é outra voz do filme: são três  canções produzidas especialmente 

para o filme, de caráter informativo e bem-humorado, com letras que explicam a condição do 

trabalhador e suas reivindicações. Ainda, há uma última voz colocada na forma de uma animação 

de caráter didático, que explica os conceitos de concentração dos meios de produção e da mais-

valia. 

 Uma câmera na mão prevalece ao longo do filme, com imagens que retratam e participam 

da realidade. As tomadas vão se constituindo por meio desta mediação ativa, transmitindo uma 

voz participativa de quem está do outro lado das lentes. O recorte do mundo filmado é feito, 

assim, por meio da tomada, “que se lança, na forma de imagem, para o espectador, sendo 

determinado por sua experiência” (RAMOS, 2005, p. 167) e destacada por “um elemento: a 

câmera e seu modo de estar-ali, como presença” (RAMOS, 2005, p. 167). As tomadas do filme 

são caracterizadas por uma relação de intimidade com os personagens retratados: ao mesmo 

tempo em que os personagens se sentem muito a vontade com sua presença, percebe-se uma 

câmera ativa, que se mostra presente por meio de movimentos bruscos, que dialogam com as 

ações.   

 O filme possui elementos do cinema direto e do cinema verdade. Bill Nichols (2005) 

definiu o procedimento do Cinema Verdade como "interativo" e o Cinema Direto como 

"observacional". O interativo partia da premissa, por parte dos franceses, de que a câmera viola a 

intimidade: sua proposta é a de assumir a intervenção e, a partir dela, provocar reações 

reveladoras, buscando a verdade no meio do conflito e entre quem filma e quem é filmado. A 

linha observacional, ao contrário, perseguia a neutralidade, um registro “objetivo” da realidade. 
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No filme, percebe-se a presença dos dois tipos de câmera: a “observacional”, registrando 

manifestações políticas e momentos da greve; e a “interativa”, quando a câmera provoca o debate 

e manifestação de depoimentos sobre a situação dos trabalhadores. Os depoimentos, assim, são 

captados de forma a trazer espontaneidade, já que não existe uma abordagem direta do realizador, 

mas um estímulo ao debate entre os operários, que provoca falas autênticas. 

  Uma câmera na mão dá início ao filme. Plano geral de operários conversando em volta de 

uma mesa, que vai fechando no rosto de um operário que fala (sua voz se ouve ao fundo, como 

um ruído). Uma voz over de cunho didático contextualiza a condição daqueles operários, 

personagens principais do filme: 
Com luta, estes operários doentes da empresa monopólica INSUD, conseguiram um 

pequeno-grande triunfo, depois de mais de três meses de conflito e no mesmo dia em 

que os operários se mobilizaram no congresso, a empresa decidiu pagar a dívida de seis 

quinzenas e reconhecer a existência de saturnismo: intoxicação de chumbo no sangue, 

tantas vezes negada pela mesma patronagem assassina. O saturnismo é uma 

enfermidade grave que vai matando lentamente. De 81 operários analisados, 79 estavam 

intoxicados com chumbo no sangue. Dois morreram recentemente. O saturnismo é 

impotência sexual, dor de cabeça insuportável, dor nos ossos, enjôos, formigamento nos 

pés, acidez estomacal, muito sono, debilidade geral. A roupa também está contaminada 

e nas casas se intoxicam também as mulheres e os filhos. 27 

 

 Após esta introdução temática, seguida de imagens da greve animadas por uma primeira 

trilha sonora
28

, entram os letreiros, o título e uma segunda trilha com refrão que remete 

                                                           
27 Tradução da autora. 
28 O refrão da canção é regado pelo humor em sua melodia e letra:  “E viva, e viva, a refeição popular, e 
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diretamente ao nome do filme. A voz da música é coberta por uma seqüência de imagens da greve 

(fotográficas e filmadas): trabalhadores em luta, muros pichados com palavras de ordem e faixas 

com reivindicações. A música é uma denúncia das más condições de trabalho dos operários, que 

não possuem opção, nem entre a vida e a morte: se trabalham morrem intoxicados por chumbo e 

se não trabalham morrem de fome. Com melodia bem-humorada, a letra coloca a luta como única 

alternativa para mudar esta realidade: “me matam se não trabalho e se trabalho me matam; de 

fome, de chumbo ou de bala; (...) será necessário reivindicar à polícia, ao médico, à tropa e à 

infantaria; isso é ter má sorte; se eu não luto, me matam.” O filme lança mão do humor para 

retratar o pesadelo real de operários, numa mistura tragicômica, que traz um respiro para o tema 

retratado, sem deixar de lado o tom crítico. 

 A cobertura da greve e das manifestações de rua dão intensidade ao filme e a imagem 

documental também é utilizada como estatuto de prova dos efeitos tóxicos do chumbo. Há 

tomadas das mediações da fábrica sem um único animal: “- Você aqui, pode andar duas, três 

quadras. Não vai encontrar um único cachorro, nem gato, nenhum animal. Porque a fábrica está 

matando os animais. Aqui um animal não dura 48 horas, morrem todos.” Em determinado 

momento, uma voz over fala das mortes dos operários que morreram de saturnismo e o filme 

apresenta imagens de um cemitério. O elemento da morte é trazido em outra seqüência, quando 

denunciam o assassinato do advogado popular Ortega Peña, que estava inclusive defendendo a 

causa dos operários e é filmado pela última vez durante a greve, em imagens que aparecem no 

                                                                                                                                                                              
nunca, e nunca, teremos que afrouxar”. 
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filme. É feita uma homenagem a este advogado, por meio de saudação: Companheiro Ortega 

Peña, Presente. Hasta la victoria, siempre
29

, reforçando o caráter militante do documentário. 

 A narrativa do filme é construída para mostrar as conquistas trazidas pela luta e enfatizar 

a importância da continuidade da resistência. Além do caráter mobilizador, o filme possui um 

caráter didático-político: ao longo da narrativa, vão sendo mostrados os instrumentos de protesto 

utilizados pelos operários: greve, passeatas em frente ao congresso, auto-gestão dos operários e 

debates entre os trabalhadores. A animação incluída no filme também explica como funciona o 

padrão de acumulação da mais-valia na sociedade capitalista: “os trabalhadores apesar de serem 

os verdadeiros produtores da riqueza, não são os donos das máquinas. Os capitalistas, sim”. Esta 

animação reforça a fala de um dos operários durante a passeata: “- Nós estamos doentes, 

praticamente não podemos trabalhar, somos homens inúteis. A única coisa que interessa aos 

patrões e à empresa é ficar mais rico e mais rico às custas de nossas vidas.”  

As mortes anunciadas ao longo do filme, tanto dos operários intoxicados quanto do 

advogado assassinado trazem a crueldade de um sistema político econômico, o que só reforça a 

importância de continuar lutando. Esta é a mensagem final, trazida por meio da terceira e última 

trilha sonora, coberta com imagens de passeatas e mobilizações diversas: “Há um só caminho até 

a libertação, unir o povo todo contra a exploração. Faremos todos juntos a revolução social. (…) 

Vamos arrebentar! Vamos arrebentar!” O filme termina com uma chamada para a luta, para a 

ação política. 

 

 

                                                           
29 Esta frase cita a famosa fala de Che Guevara. 
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Disparos de 24 fotogramas por segundo como imagens históricas 
 

 Quando se fala de documentário militante, o pressuposto é que seu ponto de vista ou sua 

“voz” seja defensor de bandeiras de movimentos políticos de esquerda, “um cinema junto ao 

povo, necessariamente anti-imperialista, ou um cinema imperfeito, engajado, militante e em 

oposição ao entretenimento escapista de Hollywood” (STECZ, 2009, p. 196) . De maneira mais 

ampla, o cinema militante integra o que pode se chamar de arte engajada, a qual: 
designa genericamente as atividades artísticas que procuram ampliar seu escopo para 

além dos valores estéticos. Justamente trabalhando esteticamente um discurso que 

aponte problemas e soluções aos mais variados tipos de desequilíbrios econômicos, 

políticos, sociais, ideológicos. Em geral todos esses desequilíbrios juntos e articulados 

(FRANCO, 2008).  

 

Me matan si no trabajo y si trabajo me matan possui todas as características de um 

cinema militante: além de ser uma documento de memória da luta dos operários, é um 

instrumento de  mobilização. O filme assume sua voz, transbordando idéias e emoções de quem 

conta a história do ponto de vista militante, é utilizado como uma “arma de luta”, vinculado a 

organizações políticas (sindicato dos operários e partido político), retrata a realidade, seus 

problemas e apresenta a luta como caminho para alcançar vitórias para a classe trabalhadora. 

Além disso, possui elementos de experimentação que oferecem um caráter dinâmico, na trilha 

sonora, na animação e na diversidade de vozes.  

 O documentário Me matan si no trabajo y si trabajo me matan pode ser considerado um 

documento histórico sobre as lutas operárias na Argentina. O filme acaba se tornando uma espécie 
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de espelho dos trabalhadores, possibilitando a reconstituição de suas histórias e da própria 

identidade de classe. As imagens tornam-se vestígios de uma história censurada e o documentário 

político produzido na clandestinidade se transforma em importante fonte histórica: é a visibilidade 

e o registro de uma história velada. Estes “registros proibidos” são estatutos de prova que trazem à 

tona questões de relevância política e social, permitindo “atingir cada vez uma zona da história 

que permanecia oculta, inapreensível, não- visível”. (FERRO, 1976). 

Assim, o cinema militante de Raymundo Gleyzer se transforma em testemunha de uma 

realidade social (FERRO, 1976). Suas imagens são representações de um fato histórico a partir do 

olhar de um cineasta-militante e  o “gesto das mãos” que filmam e “que atravessa a história do 

cinema militante é a sedimentação de experiências de luta acumuladas” (LEANDRO, 2011). 

Assim, as tomadas e as vozes do documentário militante do “terceiro mundo” são escolhas para 

defender um ponto de vista, a favor de uma causa política: a transformação social da América 

Latina. E “a forma que o tremor das mãos condiciona é a manifestação visível de uma tomada de 

posição no combate por parte de quem filma” (LEANDRO, 2010, p. 102). Deste modo, o cinema 

militante surge com uma urgência: utilizar a câmera como “uma inesgotável expropriadora de 

imagens-munições” e o projetor como “uma arma capaz de disparar 24 fotogramas por 

segundo.
30

” (SOLANAS & GETINO, p.78). Não só um conteúdo revolucionário, mas uma forma 

                                                           
30 Esta citação foi retirada do manifesto “Hacia um Tercer Cine”, escrito por Fernando Solanas e Octavio Getino, em 

1969, para definir o “terceiro cinema”. Para os autores, era necessário pensar um "terceiro cinema", diferente do 

hollywoodiano (o primeiro cinema) e do cinema de autor europeu (o segundo cinema). O manifesto defendia a 

necessidade de um terceiro: o cinema militante, o "cine acción". Segundo Solanas e Getino, "o cinema revolucionário 

não é fundamentalmente aquele que ilustra, documenta ou fixa passivamente uma situação, mas o que tenta incidir nela, 
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revolucionária. Não apenas cineastas, mas sujeitos políticos. A câmera, antes só equipamento de 

filmagem, transforma-se em instrumento de luta, desmascarando os contrastes da realidade e 

dando visibilidade às lutas sociais. As  “imagens que tremem” chamam para a ação, pela 

libertação política e econômica da América Latina.  
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SOB O FOCO DA LENTE: uma leitura Em Câmara Lenta 

 

Juline Ribeiro Silva (UFPA) 

 
RESUMO: Este trabalho tem como finalidade discutir a obra Em Câmara Lenta (1977), de Renato Tapajós, 

no cenário acadêmico paraense, levando ao conhecimento deste público a obra do escritor. Aos moldes da 

Teoria Literária, este estudo abordará a ressignificação da realidade histórico-social para a obra, com 

aportes teóricos de Antonio Candido (2006) e Letícia Malard (2006); explanando os elementos (narrador-

personagem-tempo) que compõem a narrativa, a partir de Antonio Candido (2004), Anatol Rosenfeld 

(2004) e Benedito Nunes (2008). Nesse sentido, visando um mapeamento da obra literária em questão, foi 

realizada uma leitura criteriosa desta, em que se fez a coleta de dados, para que posteriormente se realizasse 

uma análise, com um aprofundamento das questões envoltas ao tema. Chegou-se à conclusão de que a obra 

em questão se configura como uma produção em tempos repressivos, ressignificando para o plano da 

ficcionalidade esta realidade histórico-social, além de ser uma legítima representante do romance moderno.  

 
Palavras-chave: Literatura. Romance moderno. Ressignificação. 

 

ABSTRACT: This work has as purpose to discuss the work “In Slow Motion” (1977), of Renato Tapajos, 

at paraense academical set, taking to this public's knowledge the writer's work. In the molds of the Literary 

Theory, this study will approach the redefinition of the social-historical reality for the work, with 

theoretical contributions of Antonio Candido (2006) and Leticia Malard (2006); explaining the elements 

(the narrator-character-time) that make up the narrative, from Antonio Candido (2004), Anatol Rosenfeld 

(2004) and Benedito Nunes (2008). In this sense, to order a mapping about the literary work in question, a 
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careful reading of this, which a data collection is created, so that for later analysis was performed with a 

deepening of the issues surrounded to the theme. It was concluded that the work in question is configured 

as a production in repressive times, resignifying to the plan of fictionality the social-historical reality, 

besides being a legitimate representative of the modern romance. 

 

Keywords: Literature. Modern romance. Reframing. 

 

Introdução 

 

Este estudo nos despertou o interesse e a iniciativa de apresentá-lo ao grande público 

acadêmico, uma vez que por se tratar de uma obra que não está inserida no cânone da Literatura, 

ainda é pouco apreciada pela comunidade acadêmica paraense. No entanto, ao percorrermos as 

linhas da narrativa compreendemos que ela tem muito a nos dizer esteticamente, e também pelo 

fato de carregar um peso bastante significativo no que concerne ao momento político-social que 

marcou a história recente do nosso país. 

A história recente do Brasil apresenta como um dos seus principais palcos o episódio de 

implementação da ditadura civil-militar. Nesse momento, vários autores se apropriaram desse 

cenário real para atribuir à ficção enredos repletos de aventuras, enfrentamentos de forças 

distintas (repressão versus resistência), fracassos e vitórias do movimento guerrilheiro, esperanças 

e frustrações que povoam o universo psicológico das personagens, intertextualizando vários 

aspectos na medida em que abarcam elementos factuais da história para a ficção, sem tornar o 

evento histórico real como principal mote para a escrita do romance.  
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Com efeito, a narrativa-objeto de nosso estudo - “Em Câmara Lenta” - vem alinhar-se à 

proposta dos romances modernos, no momento em que transpõe a estrutura clássica de narrar para 

dar destaque à vivência interior das personagens, através da técnica do fluxo de consciência, que 

permite ao escritor transpor os pensamentos das personagens sem deixar que os fatos reais se 

avultem na narrativa. Neste caso, Renato Tapajós adentra ao universo subjetivo das personagens, 

apontando as dores e esperanças provocadas pelo fracasso do movimento revolucionário, 

principalmente através do narrador-personagem “Ele”, que imerso em desalentos reflete acerca 

dos rumos que tomaram sua vida e a luta armada. 

No primeiro momento desta pesquisa, com base em Antonio Candido (2006) e Letícia 

Malard (2006) trataremos, em primeiro plano, a respeito da compreensão de que a realidade social 

emerge na obra como sendo apenas um componente da estrutura literária. Tal realidade irá ser 

ressignificada, sendo mister para a interpretação da narrativa, sem que para isso se perca de vista a 

estrutura original da obra. Os fatos histórico-sociais presentes no romance estarão sendo tratados 

de forma secundária, uma vez que a Literatura não tem o papel de historicizá-los e sim de ater-se 

à dimensão literária em si, apresentando-os de forma camuflada a partir da subjetividade das 

personagens.  

No segundo momento, far-se-á uma apresentação da obra “Em Câmara Lenta” a partir do 

seu contexto de produção, publicação e difusão no cenário cultural, além da sinopse da obra e sua 

forma de escrita. Discutiremos posteriormente, através do estudo de Seligmann-Silva (2009) as 

características centrais do gesto testemunhal presentes na narrativa, a literalização e a 

fragmentação do discurso. Esse teor testemunhal é sugerido na obra em relação às personagens 
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criadas pelo autor, o qual, apesar de ter atuado em militância política, não permite que sua 

biografia transpareça na trama, já que se trata de uma obra ficcional. 

Finalizando esta pesquisa, direcionaremos um olhar mais atento a três elementos 

constituintes da narrativa ficcional, a partir das considerações de Antonio Candido (2004), Anatol 

Rosenfeld (2004) e Benedito Nunes (2008), identificando de que forma a obra “Em Câmara 

Lenta”, como um romance moderno, trata esses três elementos fundamentais para a construção 

estética da narrativa, a saber: personagem, narrador e tempo. 

 

Ressignificação da realidade histórico-social 

 

A obra “Em Câmara Lenta” de Renato Tapajós vem somar-se à linha dos romances 

modernos que descortinaram a estrutura clássica de narrar para dar vazão a uma técnica pautada 

na vivência interior da personagem e com isso trouxeram para trama literária mais que um enredo, 

uma transposição do pensamento da personagem. Renato Tapajós consegue adentrar no universo 

psicológico da ditadura militar quando dá vida a “Ele”, narrador-personagem da obra supracitada, 

o autor transporta o leitor aos porões deste acontecimento sem deixar que a linha histórica dos 

fatos reais torne-se mote para sua escrita. Mais que narrar a história, o autor embrenha-se no 

emaranhado dos pensamentos das personagens na busca por relatar os anseios, paixões e dores da 

luta armada.  
A literatura é essencialmente uma reorganização do mundo em termos de arte; 

a tarefa do escritor de ficção é construir um sistema arbitrário de objetos, atos, 

ocorrências, sentimentos, representados ficcionalmente conforme um princípio 
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de organização adequado à situação literária dada, que mantém a estrutura da 

obra. (CANDIDO, 2006, p. 187) 

 

Em todo caso, a interpretação de determinada obra literária irá depender da indissolução 

entre texto e contexto. No caso, o social como elemento externo assume um papel secundário na 

constituição da estrutura literária sendo importante para a interpretação da obra no momento da 

análise. Dessa forma, a ressignificação da realidade é apresentada na obra literária por meio da 

organização dos elementos atribuídos à narrativa em questão, sem que se perca de vista a estrutura 

original da obra. 

No romance “Em Câmara Lenta”, tem-se a apresentação panorâmica do cenário político-

social marcado pelo profundo clima de exceção que envolvia a virada da década de 1970. Com 

efeito, é inevitável que todo esse processo seja refletido na produção literária da época, não como 

fator disseminador de acontecimentos históricos, e sim como objeto literário, pois a literatura não 

tem o compromisso de propagar fatos históricos. E sob esse aspecto, o romancista tem total 

liberdade para transformar a história não apenas em Literatura como também em Ideologia. 

Nessa perspectiva, Letícia Malard (2006) em “Literatura e Dissidência Política”, discute 

muito adequadamente como se dá essa relação entre História e Romance que “pode levar-nos a 

uma nova compreensão das imbricações entre realidade e imaginação, entre factual e ficcional, 

quer no discurso histórico, quer no literário”. (p. 85). Para a autora, o interessante é perceber 

como os escritores apelam para a ficcionalização do fato histórico, como utilizam procedimentos 

literários a ponto de transformar História em Literatura, atentando para os limites estabelecidos 

pela verossimilhança. 
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O cerne da questão está justamente em contemplar a literatura romanesca como uma via 

de mão dupla, em que factual e ficcional se entrelaçam “pelo caminho de agenciamentos 

retóricos, de condensações e de deslocamentos que transitam entre fato e ficção” (MALARD, 

2006, p. 90). 

No caso do objeto de nosso estudo, a obra descreve episódios fictícios da guerrilha urbana 

e faz cruzar de forma não linear os destinos de seis revolucionários que se articulam através da 

luta armada. Como o próprio escritor define a obra como “uma reflexão sobre os acontecimentos 

políticos que marcaram o país entre 1968 a 1973”, a narrativa transita justamente no período em 

que a truculência da repressão, censura e tortura foram mais contundentes àqueles que se 

opuseram ao regime dominante. 

No entanto, os acontecimentos a nível organizacional do movimento de resistência são 

retratados pelo romance de forma secundária, pois o que parece envolver os fatos daquele período 

histórico são as emoções, pensamentos e anseios do narrador-personagem; constituindo-se como 

“uma reflexão emocionada porque tenta captar a tensão, o clima, as esperanças imensas, o ódio e 

o desespero que marcaram essa extrema tentativa política que foi a guerrilha.” (TAPAJÓS, 1977, 

p. X). 

O narrador apresenta-nos os acontecimentos históricos daquele período a partir de um 

olhar irônico acerca de como a ditadura era concebida pelo regime repressor, colocando em 

questão o significado do esquema de “segurança nacional”. São relembrados na obra 

acontecimentos decisivos na história do período ditatorial, como o sequestro do embaixador 

americano Charles Elbrick pelo MR8 – Movimento Revolucionário 8 de Outubro – bem como a 

doença que acometia o general Emanuel da Costa e Silva que presidia o país e por conta disso 

fora substituído no poder pela junta militar. Somados esses fatos, era indiscutível que o poder 
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repressivo se tornaria bem mais forte naquele período, o que se deu, principalmente, com a 

criação de novos órgãos repressivos, como a OBAN – Operação Bandeirante. 

Temos, dessa forma, a representação desses acontecimentos no romance “Em Câmara 

Lenta” configurados como fatores cruciais para que, a pedido do pai, “Lúcia” – jovem estudante 

que ao lado do namorado envolvera-se em militância – desista do movimento e fuja para o 

exterior, livrando-se das consequências drásticas da repressão política. Surge neste cenário, a 

figura de um pai que movido pelo amor à filha tenta convencê-la a desertar, ao perceber as 

proporções do sistema no qual ela estava envolvida, podendo ser esta mais uma vítima das 

barbáries advindas da repressão militar. 

Vemos, dessa maneira, que a história é o palco onde será delineada a narrativa de “Em 

Câmara Lenta” há vestígios dela nas linhas do romance, porém ela não se configura no primeiro 

plano de escrita de Renato Tapajós que a ressignifica para o plano da ficcionalidade. 

 

O olhar da câmara: narrador>personagem>tempo em “Câmara Lenta” 

 

Alguns elementos narrativos irão permear o romance de nossa pesquisa, tais como: a 

dimensão do narrador-personagem e o tratamento do tempo, no qual o autor controla a sua 

passagem. Os acontecimentos desencadeados ao longo do romance estão relacionados em ordem 

cronológica, ou seja, obedecem a um tempo físico, e por isso a história pode ser entendida como 

suporte aos fatos narrados. 

Entender a dimensão do narrador-personagem no romance “Em Câmara Lenta” é salutar 

para o conhecimento dos recursos estéticos utilizados pelo autor para a construção da narrativa. 
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Esse entendimento se dá a partir do momento em que o escritor cria o personagem “Ele” como 

narrador onisciente e através dos pensamentos, atos e pontos de vista deste último é que se 

definem os caminhos que a trama irá percorrer. 

Segundo Anatol Rosenfeld (2004), a personagem é a principal responsável pela 

funcionalidade da obra, porque é ela que, com mais nitidez torna patente e constitui a ficção. 

Ainda por meio dessas personagens, a camada imaginária se adensa e se cristaliza, já que 

apresentam seres humanos de contornos definidos e definitivos, integrando-se num grande tecido 

de valores de ordem cognitiva, religiosa, moral, político-social, que vivem situações exemplares 

de um modo exemplar. 

No romance “Em Câmara Lenta”, a força expressiva da linguagem narrativa se encarrega 

por transformar a mera descrição da tensão do cenário político da ditadura militar em vivência. 

Esse caráter de verossimilhança dos aspectos fictícios narrados é proporcionado pela personagem 

que, segundo Rosenfeld, absorve “as palavras do texto e passam a constituí-las” (ROSENFELD, 

2004, p. 29). Assim, o leitor irá contemplar e viver através do personagem toda a realidade posta 

por ela na narrativa, que muitas vezes, a vida pessoal do leitor dificilmente lhe permite vivenciar, 

mas que a simples aceitação da verdade da personagem por parte do leitor torna aquele numa 

dimensão de existência “real”. 

No romance moderno, o nível de complexidade da personagem fictícia aumenta, 

diminuindo, desse modo, a ideia de um esquema fixo, de ente delimitado, que decorre do trabalho 

de seleção do romancista. Essa complexidade da personagem fictícia do romance moderno deve-

se, segundo Candido (2004), principalmente à revolução decorrida no romance a partir do século 

XVIII e estendida até o século XX, em que a estrutura da obra passa de enredo complexo e 

personagem simples para, enredo simples e personagem complexa. 
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O papel narrativo na obra também é desempenhado pela câmera. Esta se configura como 

um narrador heterodiegético, que segundo Soares (2007), é aquele que se encontra ausente da 

história narrada, “onisciente, que em terceira pessoa, é o contador da história, sem participar 

ativamente dela”. (p. 47). Durante a maior parte da narrativa, o papel de narrador é desempenhado 

pelo personagem “Ele” e só no momento final da trama é que a câmera assume essa função: 
A rajada da metralhadora o atingiu no peito, lançando-o contra o muro. Uma 

outra bala calibre quarenta e cinco acertou em sua boca, saindo pela base do 

crânio, jogando sangue no muro. Ele caiu para frente, sobre a calçada, os 

braços abertos, as mãos ainda apertando a coronha dos revólveres. Diversas 

rajadas atingiram seguidamente o corpo, picotando-o e fazendo com que ele 

estremecesse ao impacto das balas. O sangue como um rio, escorreu pela 

calçada em direção à sargeta. 

A deserção definitiva tinha sido realizada. (TAPAJÓS, 1977, p. 176) 

 

Dessa forma, é nítido o teor narrativo da câmera surgido logo após a morte literária da 

personagem “Ele”, encarregando-se, dessa forma, por narrar os momentos finais da trama e seu 

desfecho. 

O romance “Em Câmara Lenta” se apropria de alterações na ordem cronológica dos 

acontecimentos da trama, o que irá se configurar como uma anacronia, que se dá através de 

analepse (retrospecção), uma espécie de retomada a momentos anteriores; e prolepse 

(prospecção), que seria uma antecipação de momentos posteriores. Diz Benedito Nunes (2008):  
O movimento de transcendência, que vai do futuro como possibilidade ao 

passado e ao presente, sem que essas dimensões possam separar-se é a 

temporalidade na acepção própria da palavra, origem das diversas espécies do 
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tempo, e que faz do homem um ser histórico. (NUNES, 2008, p. 60) 

 

No romance supracitado, esse movimento de transcendência do tempo é sentido no 

momento em que o narrador personagem “Ele” imagina um futuro sem qualquer perspectiva 

devido à queda de seus ideais tanto políticos como pessoais, e ao voltar ao presente, em que está 

em profundo estado de desalento, bem como ao passado narrando o fracasso da guerrilha rural e, 

sobretudo, a captura, tortura e morte da personagem “Ela”, o narrador não perde o elo entre os três 

tempos, ou seja, a temporalidade. 

Essa temporalidade entre passado e presente é bastante incitada logo no início do 

romance. O discurso no tempo passado encontra-se em: 
É muito tarde.  

A imagem já se perdeu no tempo, mas está bem viva - como um corte de 

navalha. Todas as coisas estão curvas e se fecham casas, árvores a próxima 

esquina. Até chegar aqui. E não há mais onde chegar, embora haja. Embora 

exista a consciência e o conhecimento de que há. Mas a nuvem baixa, o calor, a 

escuridão, a lâmina partida rasgando a pele, o surdo latejar (TAPAJÓS, 1977, 

p. 13). 

 

Esse recurso usado pelo autor no qual há cortes no espaço e no tempo é típico do meio 

cinematográfico conhecido como flashback. A esse aspecto, Nunes (2008) aponta: “Assim, a 

narrativa pode desenvolver-se na ordem inversa à cronológica, deixando em aberto sequências 

posteriormente completadas num movimento para trás” (p. 32). Esse movimento é explicitado no 

romance “Em Câmara Lenta” através do episódio em que a personagem “Ela” é capturada, 

torturada e morta, no qual a cena vai aos poucos se construindo e ao longo de seis vezes é 
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interrompida e recuperada, como se viesse a justificar o título do romance. 

Em contrapartida, o tempo psicológico é sentido individualmente pelo narrador-

personagem “Ele” em momentos de profunda melancolia em decorrência da derrocada do 

movimento revolucionário e principalmente pela dor da perda de sua companheira “Ela”, morta 

de forma cruel pelo sistema repressor através de extrema tortura. O futuro é visto como um vazio 

no qual a única solução para o fim dos tormentos do personagem é a morte. 

Os elementos analisados neste capítulo somam-se à proposta de leitura da obra “Em 

Câmara Lenta” nesta pesquisa. É importante reiterarmos a destreza do autor ao construir sua 

narrativa, pois como já mencionado neste estudo, a obra carrega um peso histórico e 

autobiográfico que poderia ferir seu caráter literário, mas isso não ocorre, justamente pelo autor 

amarrar tais elementos que são primordiais na construção da trama narrativa destituindo de seu 

caráter real/documental para transformar-se em matéria da ficção.  

O conjunto narrador>personagem>tempo são os grandes componentes no reflexo da 

modernidade desta obra, na qual o narrador desenvolve um discurso fragmentado, assemelhando-

se ao olhar de uma câmera e que por vezes esta assume a função de narrador. O personagem do 

romance moderno, por sua vez, configura-se como um indivíduo complexo, instável e frágil 

diante dos fatos que ocorrem no curso da narrativa. Por fim, o tempo do romance supracitado 

atém-se à grande descoberta da modernidade quando trata tal elemento de modo filosófico, 

destacando sua alinearidade e enquadrando-se na lógica do fluxo de consciência. 
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Considerações Finais 

 

O presente trabalho foi estabelecido em várias esferas de investigação que consistiram em 

apontar os elementos da teoria literária que compõem o romance “Em Câmara Lenta”. Com 

efeito, tais elementos apontaram e solidificaram características estéticas que se apoiaram em bases 

teóricas fortes e consistentes. Entender que a realidade social surge no romance por meio da 

ressignificação, resultante da lógica da ficcionalidade, foi fundamental para se compreender como 

este componente na narrativa não compromete a estrutura original da obra, configurando-se como 

um elemento da trama não menos importante para seu entendimento.  

A apropriação da vivência interior das personagens permitiu-nos conhecer pensamentos, 

estado de espírito e opiniões dos personagens; além de identificar a alinearidade temporal que 

compõe a obra, a partir do fluxo de consciência do narrador-personagem e da dimensão 

cinematográfica no discurso do romance, com sua fragmentação e quebra de sintaxe narrativa. 

Todos esses elementos foram importantes para a construção e entendimento da leitura que 

realizamos acerca do romance “Em Câmara Lenta”. Suas marcas indeléveis, no que diz respeito 

ao tratamento do tempo e à construção do narrador-personagem, atribuíram à trama um profundo 

valor estético-literário oferecendo ao público-leitor uma trama instigante na qual as buscas e 

anseios do narrador-personagem parecem ser transpassados ao leitor a cada página percorrida no 

romance. 

Ao encerrar este estudo, estamos cientes de que as investigações ao tema não se 

esgotaram, precisam ser vastamente exploradas diante da imensidão de possibilidades estéticas e 

literárias que a obra “Em Câmara Lenta” apreende. No entanto, ponderamos que as considerações 

que realizamos acerca da leitura do romance supracitado foram pertinentes ao que nos 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

 

144  

propusemos tratar, já que esta produção irá permanecer no ambiente acadêmico podendo, assim, 

contribuir para produções e pesquisas científicas futuras. 
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GEORGES OHNET NO RODAPÉ LITERÁRIO DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
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Germana Maria Araújo Sales 

 (Universidade Federal do Pará- UFPA) 

 
RESUMO: Os jornais e periódicos contribuem para as pesquisas relacionadas à História da literatura e 

leitura no Brasil. Assim, a importância deste estudo, decorre de pesquisas realizadas no periódico Diário de 

Notícias, no período de 1881 a 1893, em Belém do Pará. Tal finalidade visa à recuperação de textos do 

escritor francês Georges Ohnet, em especial o romance-folhetim Negro e cor de rosa: o canto do cysne, que 

circulou nos rodapés do jornal paraense no ano de 1887. Georges Ohnet foi um escritor que nasceu em 03 

de abril de 1848 e faleceu em 05 de maio de 1918 em Paris. Durante sua trajetória de vida publicou uma 

série de romances com o título geral de Batailles de la vie, dentre os quais destacamos obras que foram 

traduzidas como Sergio Panine e O grande industrial, e uma quantidade significativa de romances, que 

fizeram dele um dos autores franceses mais lidos no Brasil no século XIX. No Pará oitocentista, a presença 

das obras do escritor foi frequente em livrarias, em bibliotecas e gabinetes literários, como exemplo, há 15 

títulos no acervo do Grêmio Literário Português do Pará, fundada em 1867. Há também a publicação de 

dois romances-folhetins no jornal Diário de Notícias na coluna literária, no ano de 1887. Acreditamos desse 

modo, ser possível compreender melhor a circulação da prosa ficcional deste autor que circulou no rodapé 

literário do jornal. Além disso, esses dados podem nos ajudar a compreender o alcance do romance-folhetim 

no Brasil, em especial na capital do Pará. Assim como, dizer algo sobre as preferências do público leitor no 

século XIX.  
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Palavras-chave: Georges Ohnet. Romance-Folhetim. Diário de Notícias. Século XIX.  

 

RESUME: Les journaux et les périodiques de contribuer à la recherche liée à l’histoire de la littéraature et 

la lecture au Brésil. Ainsi, l’importance de cette étude, les résultats des enquêtes menées dans les Nouvelles 

le journal quotidien Diário de Notícias, dans la période de 1881 à 1893, à Belém do Pará. Cet objectif vise 

la recupérations de textes de l’écrivain français Georges Ohnet, en particulier le roman-feuilleton 
«
Noir et 

Rose : le coin des Cysne
»
, qui a circulé dans Pará pieds journal de l’année 1887. Georges Ohnet était un 

écrivain qui est né le 3 Avril, 1848 et décédé le 5 Mai 1918 à Paris. Au cours de son histoire de vie a publié 

une série de romans avec le titre génétal 
«
Batailles de la vie

»
, parmi eux, des oeuvres qui ont été traduits et 

«
Sergio Panine

»
 et 

«
Le industrielle à grand

»
, et une quantité importante de romans, qui fait de lui un des 

auteurs les plus lus français au Brésil au XIXe siècle. Au Pará du XIXe siècle, la présence des oeuvres de 

l’écrivain était commun dans les librairies, dans les bibliothèques et les bureaux littéraires,par exemples, il 

ya 15 titres dans la collection de Portugaise Literary Guild of Pará fondée en 1867. Il ya aussi la publication 

de deux roman, feuilletons dans la colonne de jornal Diário de Notícias de littéraire dans l’année 1887. 

Nous croyons donc être possible de mieux comprendre le mouvement de la fiction en prose de cet auteur 

distribuée à la partie inférieure de la revue littéraire. En outre, ces donnés peuvent nous aider à comprendre 

la portée du roman-feuilleton au Brésil, en particulier dans la capitale du Pará. Comme, par exemple 

quelque chose sur les préférences des lecteurs dans le dix-neuvième siècle. 

 

Mots-clés: Georges Ohnet. Roman- feuilleton. Diário de Notícias. XIXe siècle. 
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Introdução 

 

Este breve estudo tem como objetivo apresentar um recorte de um estudo mais amplo 

sobre a circulação de romance-folhetim em Belém do Pará, na segunda metade do século XIX. 

Desse modo, a finalidade desse artigo é apresentar o escritor francês Georges Ohnet, muito lido 

no Brasil, bem como a recuperação dos seus textos, em especial o romance-folhetim Negro e cor 

de rosa: o canto do cysne, que circulou no rodapé literário do jornal paraense Diário de Notícias, 

no ano de 1887
31

.  

 

O rodapé literário do Diário de Notícias e o sucesso de vendas 

 

No Brasil, os jornais e periódicos contribuíram para a propagação do novo formato 

literário que invadia o cotidiano de pessoas no século XIX, o romance-folhetim, os quais 

utilizavam de inúmeras estratégias para atrair um número maior de leitores. O fenômeno do 

romance-folhetim no Brasil esteve aliado de certo modo, com três temáticas importantes para 

estudos posteriores como: o autor, a obra e o leitor. Desse modo, o aumento no número de vendas 

de jornais que muitos afirmam que houve, vem reconhecer que a relação entre a tríade citada, é a 

confirmação que o romance-folhetim auxiliou a alavancar o sucesso de obras e escritores no 

século XIX. 

                                                           
31Para a concretização da pesquisa foi utilizado o jornal microfilmado no período de 1881 a 1893 que pode ser 

encontrado na Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves – Biblioteca do Centur, e também o acervo de microfilmes 

do Laboratório de Linguagem da UFPA – Mestrado em Letras. 
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Ao detectar tal assunto em relação ao romance-folhetim atrelado à venda de jornais 

Marlyse
 
Meyer (2005, p. 31) assegura que o folhetim 

instala-se no jornal e espalha-se em volumes baratos pelas bibliotecas, onde, já 

o dissemos, é espantosa sua ocorrência. Muito embora o estudo de tiragem e 

público da imprensa brasileira ainda esteja por ser feito, o simples exame 

das modificações havidas no jornal leva a crer que, como na França, sua 

prosperidade esteve ligada diretamente ao sucesso e, portanto, à publicação do 

folhetim. E tal sucesso mostra igualmente, guardadas as proporções, a 

existência no Brasil de um público consumidor de novelas já suficiente 

para constituir-se em elemento favorável de venda de jornal
32

. 

 

O novo chamariz repercutiu pelo país e a novidade chegou a Belém. Em terras nortistas, a 

novidade do folhetim envolveu os leitores, e era abundante o número de histórias lacrimejantes 

divulgadas no espaço ao pé da página, dos jornais. .  

Como exemplo do fenômeno cultural das narrativas fatiadas, apresentamos o estudo de 

tiragem do jornal Diário de Notícias em Belém, na segunda metade do século XIX. No periódico, 

de 1881 até o final de 1884, por exemplo, as tiragens do periódico chegavam aos 2.000 (dois mil) 

exemplares, conforme demonstra o gráfico de vendas do Diário de Notícias: 

 

 

 

                                                           
32Grifo nosso. 
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Gráfico 1 – Evolução das vendas do Diário de Notícias. Inclusão das narrativas ficcionais33. 

 

Com a inclusão das novas narrativas em prosa de ficção a partir de 1885, ainda no mesmo 

ano houve um aumento de vendas para 3.000 (três mil) exemplares, e em setembro de 1886 o 

número de tiragens subiu para 5.000 (cinco mil) permanecendo até o ano de 1890. Em agosto de 

                                                           
33Fonte: CRUZ, Lady Ândrea Carvalho da. Gráfico criado a partir de pesquisas realizadas no jornal Diário de Notícias 

nos anos de 1881 a 1893. 

Nº tiragens 

Anos 
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1892, o número de vendas tornou a ascender e o periódico registrou um novo número de vendas, 

6.000 (seis mil) exemplares. Destacamos que o Diário de Notícias anunciava sempre em suas 

páginas o número de vendas do jornal, como também, a necessidade de entregadores para que 

realizassem a venda da folha. 

O periódico investiu muito em anúncios de romances-folhetins, de lançamento de livros, 

de autores e de obras, de bibliotecas, de agremiações, de romances-folhetins, das casas 

comerciais, de tipografias, de livreiros, de escolas, e as mais variadas propagandas da atualidade. 

Consolidou-se como a maior folha diária de notícias por um período de dezessete anos na capital 

do Pará.  
 

O Diário de Notícias e o romance-folhetim  

 

As províncias criaram, no decorrer do século XIX, muitas tipografias e seus próprios 

jornais. Com a novidade do folhetim, aos poucos, os jornais já divulgavam textos de autores 

estrangeiros conhecidos no cenário mundial, assim como de autores locais ou escritores nacionais. 

As traduções e as adaptações também faziam parte desse tipo de publicação e eram realizadas, na 

maioria das vezes, por escritores nacionais reconhecidos pelo público ou por autores da própria 

região, ou até mesmo pelos próprios jornalistas. 

De acordo com o levantamento realizado sobre a seção Folhetim do jornal Diário de 

Notícias, foram identificados  alguns romances-folhetins, entre eles, citamos:Edouard Gourdon 

com a publicação de Luiza no ano de 1886; Alexandre Dumas Filho com Sophia Printems em 

1886 e 1887; Georges Ohnet , com duas publicações no ano de 1887, Lise Fleuron e Negro e cor 

de rosa: o canto do cysne  e Octave Feuillet, com a obra Honra de Artista em 1891.  
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Dentre os romances-folhetins que circularam na folha diária, observamos que todos são de 

autoria de escritores franceses. Portanto, concluímos que há uma preferência de leitura e um 

desejo na cidade de Belém por produtos oriundos da Europa, principalmente da França. 

Averiguamos que a procura por textos de origem francesa não aconteceu somente no Diário de 

Notícias, pois ocorreu também em outros jornais como O Liberal do Pará
34

, no qual foi 

comprovada a publicação de 9 (nove) prosas de ficção assinadas por autores franceses
35

.  

Desse modo, destacamos a presença de Georges Ohnet
36

 com o romance-folhetim Negro e 

cor de rosa: o canto do cysne, para os leitores da atualidade  e frisamos a importância de 

conhecermos mais sobre a preferência de leitura dos leitores do século XIX, principalmente, na 

cidade de Belém.  

 

A circulação de Georges Ohnet no rodapé literário do Diário de Notícias 

 

Georges Ohnet nasceu em 3 de abril de 1948 e faleceu em 5 de maio de 1918 em Paris. 

Foi um autor de grande circulação durante o século XIX a começar pela quantidade de romances 

que escreveu intitulando a série de Batailles de la vie.  De acordo com Antonio Costa (2009), 

                                                           
34Ver: SANTOS, Edimara Ferreira. Dumas, Montépin e Du Terrail: a circulação dos romances-folhetins franceses no 

Pará nos anos de 1871 a 1880. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Pará, Instituto de Letras 

Comunicação, Programa de Pós-Graduação, Belém: 2011, p.56-57.  
35Pesquisa realizada por SANTOS, Edimara Ferreira In: Dumas, Montépin e Du Terrail: a circulação dos romances-

folhetins franceses no Pará nos anos de 1871 a 1880. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Pará, Instituto 

de Letras Comunicação, Programa de Pós-Graduação, Belém: 2011, p.56-57.   
36O nome verdade do romancista é Georges Hénot. 
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sobre a circulação das obras do francês no Brasil, Georges Ohnet “chegou a vender mais de seis 

milhões de exemplares anuais e foi citado por Eça de Queirós em A Cidade e as Serras”
37

. Em 

Belém os seus romances podem ser encontrados também, na biblioteca do Grêmio Recreativo e 

Literário Português, com um acervo de 15 (quinze) livros. Há ainda a circulação de romances-

folhetins publicados em jornais no Brasil como,  n’ O Debate de Cuiabá, o romance Vontade, 

tradução de Antonio Rocha, no período de setembro de 1911 a 30 de janeiro de 1912. No Jornal 

do Commercio, do Rio de Janeiro, temos O derradeiro amor, em 1889 e na Gazeta de Notícias, 

do Rio de Janeiro, em 1895, a obra O direito da filha
38

. Assim, como há um acervo de 63 

(sessenta e três) obras na Biblioteca Nacional
39

 do Rio de Janeiro atribuídas ao romancista.  

Georges Ohnet fez grande sucesso na França, não só meio literário, como também no 

meio jornalístico, trabalhou e publicou seus textos em grandes jornais. De acordo com NADAF 

(S/D,p.133): 
O clássico do romance-folhetim, Ohnet deixou numerosa coleção de títulos no 

gênero. Estreou em 1881 com o romance “Serge Panine”, que lhe valeu o 

prêmio da Academia e o transformou em novelista da moda. Seguidamente 

publicou no folhetim dos jornais Le Figaro, L’Ilustration e La Reveu des Deux 

Mondes uma série de romances com o título geral de ‘Batailles de la vie’: ‘La 

                                                           
37COSTA. Antonio Luiz M. C. Ciência e Ficção Científica: 13/02/2009. Disponível em: 

www.cartacapital.com.br/app/coluna. 
38Sobre as informações da circulação dos folhetins que saíram nos jornais: O Debate de Cuiabá, Jornal do Commercio, 

do Rio de Janeiro e Gazeta de Notícias, também do Rio de Janeiro, consultar NADAF, Yasmin Jamil. Rodapé das 

miscelâneas. Rio de Janeiro: 7letras, S/A.      
39Acervo da Biblioteca nacional, disponível em: http://www.bn.br/portal/pesquisa/obrasgerais.htm. Acesso em 2012.   
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Comtesse Sarah’ (1883), ‘La grande Marnière’ (1885), ‘Volonté’ (1888), ‘Le 

droit de l’enfant’ (1894), ‘Le chemim de la glorie’ (1904), entre outros. 

 

Além dessas obras, Georges Ohnet escreveu outras que tiveram boa recepção pelo 

público: Lise Fleuron (1884), O Último Amor (1890), A Alma de Pedro (1904) e Dívida de Ódio 

(1910).  

Sobre a circulação de Georges Ohnet em outras regiões do Brasil, Marlyse Meyer (2005, 

p. 297) afirma que em jornais do interior de Campinas, de Guaratinguetá, de Recife, de Salvador, 

há a presença do romance-folhetim e o eterno retorno de escritores como Dumas, Richebourg, 

Ponson, Ohnet, Montépin etc. Na Gazeta de Campinas, entre 1869 a 1887, aparecem romances de 

diversos autores dentre os quais Georges Ohnet, com o Serge Panine.  

Em Belém, o autor marcou sua presença com dois romances-folhetins que o Diário 

publicou. O primeiro foi Lise Fleuron
40

, cuja tradução é de Visconti Coaracy
41

. O romance-

folhetim circulou de fevereiro a julho de 1887, num total de 109 números, divididos em XV 

capítulos, o qual durou quase seis meses.  

                                                           
40Lise Fleuron foi publicado em livro pela Livraria Garnier em 1887. Além da tradução realizada por Visconti Coaracy, 

localizamos outra em formato de livro de bolso. OHNET, Georges. Lise Fleuron. Tradução de J. A. Borges. Lisboa: 

livraria Antonio Maria Pereira, 1896. Coleção econômica, no16. Outras obras da mesma coleção: Sergio Panine nº 3 e 

Vontade nº11. 
41José Alves Visconti Coaracy (1839-1892), tradutor e dramaturgo. Trabalhou para o editor Garnier, para quem traduziu 

quase toda a obra de George (sic) Ohnet autor que tinha um público bem numeroso. In: COARACY, Vivaldo: Todos 

contam sua vida: memórias de infância e adolescência. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio: 1959, p.47-52.  
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A segunda narrativa a ser publicada ao pé da página do Diário de Notícias foi o Negro e 

cor de rosa: o canto do cysne. A tradução também foi de Visconti Coaracy e o pequeno romance-

folhetim circulou de julho a agosto de 1887, composto por 14 números e VIII capítulos. A 

ilustração a seguir demonstra uma das imagens do romance-folhetim. 
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Figura 1 – Publicação na coluna folhetim de Negro e cor de rosa: o canto do cysne42 

 

Diante da significativa circulação da produção literária de Georges Ohnet, as traduções 

desempenhadas por Visconti Coaracy
43

 a pedido do editor francês B.L. Garnier, para quem 

trabalhava, percorreram o Brasil e suas províncias o que contribuiu de forma singular na expansão 

das obras do autor. Com a tradução em mãos, o livreiro francês vendia aos interessados, em nosso 

caso, o Diário de Notícias.  

Além dos romances-folhetins que se fizeram presente na imprensa paraense, os anúncios 

de romance de G. Ohnet também eram frequentes. Para melhor leitura, realizamos a transcrição da 

propaganda, no rodapé
44

 e com base no reclame, percebemos que as duas obras que percorreram 

os rodapés literários do Diário de Notícias se faziam presentes também, no formato encadernado e 

em brochura, ou seja, tinha o formato similar de um livro, mudando apenas a forma de 

encadernação do objeto. Além dos anúncios sobre as obras de G. Ohnet presentes na folha 

periódica, há os lançamentos dos romances-folhetins no rodapé, que faziam parte da publicidade 

do jornal. A seguir as imagens como ilustração:  

                                                           
42Fonte: Jornal Diário de Notícias, 30 de julho de 1887. FCPTN – Biblioteca Pública Arthur Vianna, setor de 

microfilmagem.  
43Consta um recibo passado do editor B. L. Garnier, pela importância para a tradução do romance “A tia Ursula”, de 

Georges Ohnet. Rio de Janeiro 08/06/1887. Autógrafo manuscrito. Disponível em: Anais da Biblioteca Nacional. 2007. 

Vol 122. p.162. http://www.Objdigital.bn.br/acervo_digital/anais/anais-122-2002.pdf. Acesso em setembro de 2011. 
44ROMANCES DE Georges Ohnet. Volume encadernado 3$, brochado 2$. O Grande Industrial, I vl. A Condessa 

Sara, I vl. As Castellas de Croix-Mort, I, vl. Lise Fleuron, I vl. O Margal, I vl. Sergio Panine, I vl. O Canto do Cysne 

– A desventurada da tia Ursula, I vl. Vende-se na Livraria Universal, de Tavares Cardoso & Cª. 5 – 20.  
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Figura 2 – Anúncio sobre os romances                    Figura 3 – Anúncio sobre a nova novela no rodapé O canto do   de 

Georges Ohnet45        cysne.46  

 

                                                           
45Fonte: Jornal Diário de Notícias, 04 de agosto de 1887. FCPTN – Biblioteca Pública Arthur Vianna, setor de 

microfilmagem. 
46Fonte: Jornal Diário de Notícias, 04 de agosto de 1887. FCPTN – Biblioteca Pública Arthur Vianna, setor de 

microfilmagem. 
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Como podemos visualizar, a nota relata sobre o fim do romance que foi publicado nas 

páginas do Diário
47

 e é dado princípio a outro, o qual recebe a nomenclatura de “mimosa novella” 

no ano de 1887
48

.  

 

Considerações finais 

 

 Diante da pequena apresentação sobre a circulação de Georges Ohnet no rodapé literário 

do Diário de Notícias concluímos que este grande autor também circulou em outros jornais da 

Belém do Grão-Pará, no século XIX. A produção literária desse escritor e suas publicações, 

veiculadas principalmente pelo jornal, é para nós, um conjunto valioso de matéria literária 

impressa no oitocentos. Apesar de saber que Georges Ohnet não está na lista dos romancistas 

mais célebres do século XIX, o que não lhe afasta o mérito e o público para o qual produziu, é 

valioso o estudo da sua obra, justamente por este motivo, por ser um autor que fez sucesso 

significativo e, hoje, encontra-se esquecido. Este fato reafirma a importância da pesquisa sobre o 

romance-folhetim na capital paraense, para que assim, novos estudos sejam estimulados em 

diversas Instituições de ensino do País.   

 

                                                           
47Para melhor leitura segue a transcrição do anúncio: O CANTO DO CYSNE. Terminamos hoje a publicação do 

interessante romance – Lise Fleuron –, de Georges Ohnet, que tanto agradára aos nossos leitores. Amanhã 

começaremos a publicação do Canto do Cysne, mimosa novella, do mesmo autor. E’ um elegante presente que depomos 

nas mãos da sympathica leitora. 
48Como os gêneros literários ainda não estão bem definidos pode-se chamar de novela o que é romance e vice-versa.  
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OS RASTROS SILENCIOSOS DA RESISTÊNCIA: 

Transposições da Marujada de São Benedito no romance “A menina que vem de Itaiara” de 

Lindanor Celina 

 

Larissa Fontinele de Alencar 
Universidade Federal do Pará (UFPA-PPGLS) 

Tânia Sarmento-Pantoja 

(ILC/UFPA-Belém) 

 

RESUMO: Propõem-se analisarmos as transposições do código cultural para a narrativa literária, no caso, 

um trecho do romance “A Menina que vem de Itaiara” de Lindanor Celina, a partir da proposição do 

silenciamento de possíveis rastros, reminiscentes ao período de escravidão dos negros e à religião 

afrodescendente no Brasil, que produzem múltiplos códigos de resistência tanto na história quanto na 

narrativa literária. Deste modo, ressaltaremos estudos do rastro e do silêncio, dialogando com uma breve 

abordagem etnográfica sobre a Marujada de São Benedito de Bragança-Pa para, em seguida, analisarmos o 

texto literário.  

 

Palavras-chave: Memória, Rastro, Silêncio, Resistência, Marujada. 

 

ABSTRACT: Propose to analyze the transposition of the cultural code for literary narrative, in 

this case, an excerpt of the novel “A Menina que vem de Itaiara” of Lindanor Celina from the 

proposition of the silencing of possible tracks, reminiscent of the period of slavery of blacks of african 

descent and religion in Brazil, which produce multiple codes of resistance both in history and in literary 
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narrative. Thus, we will highlight studies and the silence of the trail, talking with a brief ethnographic 

approach on Marujada of  São Benedito of Bragança-Pa to then analyze the literary text. 

 

Keywords: Memory, Trace, Quiet Strength, Marujada. 

 

Introdução  

 

Na ânsia da descoberta dos rastros silenciosos da resistência negra da Marujada de São 

Benedito de Bragança, Pará, no texto literário, lançamo-nos nas discussões sobre a memória e o 

silêncio na tentativa de clarear a trilha dos rastros da história silenciada, seja calada ou, até 

mesmo, dita sob outras palavras. Para tanto, buscaremos esses rastros em um trecho da obra 

“Menina que vem de Itaiara” de Lindanor Celina que narra momentos da festividade vivenciados 

pela narradora-personagem. 

É necessário explicitar que a Festividade do Glorioso São Benedito, Marujada de 

Bragança, originou-se da iniciativa de negros no ano de 1798 ao fundarem a Irmandade em 

louvação ao “Santo Preto” e, partimos do princípio de que a origem que remonta à escravidão 

brasileira está silenciada em grande parte das narrativas literárias. Por isso, faremos um breve 

levantamento de alguns dados históricos importantes para compreensão, como uma desavença 

entre as lideranças da Irmandade e os clérigos da região, na ocasião em que a Irmandade passa ser 

oficialmente Sociedade Civil. 

É, portanto, nesse sentido que nos enveredamos pelas matas silenciosas e vastas da 

memória que nos levaram até o altar do Santo Preto de Bragança, da bela Marujada de chapéu de 
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fitas coloridas e de pés descalços que fixam as suas pegadas nas ruas históricas da cidade, 

deixando os rastros para serem, quiçá, dessilenciados. 

 

A Tradição Cultural da Marujada de São Benedito em Bragança – Pará. 

 

A Marujada de São Benedito em Bragança, Pará, é uma manifestação cultural e religiosa 

repleta de símbolos que remetem tanto à religião católica quanto ao fervor das suas origens 

africanas. A identidade negra da época do Brasil-Colônia e a identidade dos colonizadores se 

entrelaçam silenciosamente constituindo uma malha fina de conexões culturais, que se imbricam 

complexamente para formar a principal representação da identidade do povo bragantino. 

De acordo com Carvalho (2010), a origem da Marujada remonta ao ano de 1798, no 

auge da Escravidão no Brasil, mais especificamente a 03 de setembro, dia em que os senhores 

permitiram que 14 escravos formassem a Irmandade do Glorioso São Benedito de Bragança. Com 

a autorização, os escravos percorreram as ruas da cidade e dançaram em frente às casas dos seus 

senhores em forma de gratidão. Nos anos seguintes, os escravos repetiram o trajeto e fizeram 

novos agradecimentos, consolidando a tradição de louvação ao São Benedito, com o 

entrelaçamento da dança e música afrodescendente envolvendo o ritual aparentemente católico.  

Assim, surgiu a Marujada com a implementação da Irmandade do Glorioso São Benedito de 

Bragança (IGSBB), como uma forma de resistência cultural, frente ao atrelamento e sujeição dos 

“irmãos” ao seu amo e ao clero católico.  

É importante ressaltar o contexto sociocultural em que a Marujada foi fundada, como 

bem observa Carvalho (2010, p. 68): “Como em todo o Brasil Colônia, a região do Caeté foi 

marcada pelo genocídio de incontáveis populações/tribos autóctones. Posteriormente, a escravidão 
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do negro trazido da África para aquela região irmanou o sofrimento e angústia de índios, negros e 

mestiços”. De acordo com Silva, observa-se também, que a região de Bragança, a chamada zona 

bragantina, possuía um grande número de quilombos, e com o as notícias de fugas de negros “os 

senhores temerosos do que poderia via a acontecer, caso lhes faltasse mão-de-obra [...] 

organizaram-se em torno do culto já existente e permitiram a fundação de irmandades e 

organizações” (SILVA, 2002, p. 15). Sob o olhar atento da classe dominante, a Marujada foi se 

desenvolvendo tradicionalmente no decorrer de todo o século XIX. A partir da Abolição da 

Escravatura, e todo o século XX, o outro olhar atento se estabelece, desta vez o da Igreja Católica, 

que estabelecerá lutas internas pelo controle da festividade. 

Por isso, é importante perceber esses rastros silenciosos que perpassam a história da 

Marujada, desde suas origens até os dias atuais. Dos escravos natos que saíam nas ruas em 

louvação ao santo católico de pele negra como a sua, a identificação da cor e da humildade ao 

discurso hegemônico do poderio católico e dos senhores colonizadores.  

 

Entre os rastros e os silêncios da memória. 

 

Ao percorrer os caminhos da memória, nos deparamos com conceituações sobre a ideia 

do que seria o rastro, muito além das definições simplórias que o delimitam como vestígios 

deixados por uma pessoa ou animal. De fato, rastros são marcas, mas para muito além das pistas 

inscritas surgem as pistas silenciosas, o “não-dito” que precede um relance de significação, tudo é 

rastro, portanto, passível de ter sentido, mesmo que em silêncio. 
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Ao nos apropriarmos do conceito de rastro, enquanto metáfora da memória, que de acordo 

com elucida Gagnebin (2006), observaremos que a escrita é sim um rastro, mas no sentido de que 

foi deixado aleatoriamente, “sem intenção prévia, que não se inscreve em nenhum sistema 

codificado de significações, que não possui, portanto, referência linguística clara”, pois quem 

deixa rastros, não faz com finalidade de transmitir uma significação, “é fruto do acaso, da 

negligência, às vezes da violência; deixado por um ladrão em fuga, ele denuncia uma presença 

ausente sem, no entanto, prejulgar sua legibilidade” (GAGNEBIN, 2006, p.113). Nesse sentido, a 

autora nos chama atenção para o deslize com que o rastro foi deixado, são pistas jogadas ao vento, 

portanto, os decodificadores do rastro também trabalham sempre em um processo de desvendar. 

O rastro possui uma significância original, parte de um princípio, algo surgiu ou 

aconteceu para que o indício aparecesse, a marca impressa é o resultado de um acontecimento, 

para o ladrão o furto, para o assassino a morte, para o caçador as pegadas do animal, para o 

historiador os sinais complexos da existência humana. Na tentativa de apagar uma marca outras 

tantas surgirão. O descartado, tudo que passa por nós e é rejeitado, os restos e detritos são marcas, 

inscrições de tudo que de alguma maneira fez história na nossa existência. 

Portanto, o sistema de signos constituídos por nossos rastros é tudo que é depositado em 

torno de nós, do ínfimo hábito cotidiano ao discurso. Tudo é passível de se compor na memória, 

até mesmo as ausências. Se não se diz, ou se se cala, já temos um possível sentido. Todo rastro 

que se forma escode outros, cada voz um silêncio. 

Afinal, o silêncio não é feito de vazios, de ausências como se pressupunha. Muito pelo 

contrário, ele é o indício de uma totalidade significativa. Isto nos leva à compreensão do “vazio” 

da linguagem como um horizonte de significações e não como falta de sentido. Ao pensarmos o 

silêncio, enquanto teor significante da linguagem, suscitamos Orlandi (1997) ao elucidar que o 
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silêncio é a própria condição do significar, há um modo de estar em silêncio que equivale a um 

modo de estar no sentido.  

Em vista de buscar os rastros silenciosos na narrativa e de como ele é instaurado na 

história, os sujeitos intervém para uma relação com o dizível e sua elaboração de sentidos que se 

relacionam com outros sentidos instaurados na força da linguagem do silêncio. E se constituí 

como parte integrante da memória e, por consequência, da história, o que nos induz a perceber 

que “não se pode estar fora do sentido assim como não se pode estar fora da história” 

(ORLANDI, 1997, p. 94). Sendo assim, a memória é feita de silêncios e de silenciamentos.  

Partido do pressuposto, enveredar-nos-emos pelas trilhas da memória, do esquecimento 

e do silêncio, como faz Pollak (1989), para reforçar a ideia de silêncio na memória. Pollak 

enfatiza o jogo entre as memórias coletivas e individuais, por questão de enquadramento uma 

acaba por sobrepor a outra e manter o silenciamento diante de um discurso hegemônico, no 

entanto a “subversão no silêncio e de maneira quase imperceptível afloram em momentos de crise 

em sobressaltos bruscos e exacerbados” (1989, p. 04). A fronteira do dito e o não dito é tênue, e, 

quando tensionada, se deixa escapar provocando os sentidos do silêncio. Que são sobreposições 

ideológicas que cerceiam a memória coletiva de tal forma que para ser ouvida é necessário 

silenciar e, daí transmuta-se em resistência.  

E assim, “existem nas lembranças de uns e de outros zonas de sombra, silêncios, ‘não-

ditos’. As fronteiras desses silêncios e ‘não-ditos’ com o esquecimento definitivo e o reprimido 

inconsciente não são evidentemente estanques e estão em perpétuo deslocamento” (POLLAK, 

1989:08) (Grifos do autor). Em outras palavras, são dinâmicos e estão em eterna relação a ponto 

de um ser o outro: o que um diz, revela o outro silenciado.  
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Rastros silenciosos: Transposição da Marujada para romance “Menina que vem de Itaiara” 

de Lindanor Celina. 

 

Na tentativa de capturar o sentido dos rastros do silêncio da resistência negra, nos 

fixaremos em esmiuçar o trecho do livro a “Menina que vem de Itaiara” (1963) que marca a 

estreia de Lindanor Celina na cena literária. O excerto narra aspectos da Festividade da Marujada 

de São Benedito a partir da visão da personagem Irene, na sua adolescência, sobre a festividade na 

cidade fictícia de Itaiara. 

O começo desse trecho, em que Irene rememora alguns momentos, se detém 

inicialmente em descrever a personagem Tia Joana, a capitoa da Marujada, no entanto, não só 

compõe a imagem como também nos dá rastros da liderança da figura feminina predominante em 

toda a festividade. Tia Joana se apresenta como a rainha, simbolicamente detentora do mandato 

celeste, que interliga os céus e a terra; ou seria o sagrado e o profano tão evidentes na Marujada? 

Não é ao acaso que a reverenciam, ela é a detentora de um poder. Com sua vestimenta se impõem 

igual às rainhas e as sinhás da época da escravidão, é a ascensão dos escravos através da 

indumentária. Não é acaso também que é seu “traje mais rico”, o tamanho da roda da saia e a 

renda das anáguas simbolizam o poder adquirido temporariamente. Antes privilégio somente das 

damas da sociedade.  

E para coroar a rainha Joana, o chapéu, símbolo da soberania e de poder, ainda mais 

enfeitado com espelhos, reflexo da luz, e pedrarias, é a metáfora da riqueza. Definitivamente, o 

chapéu da Tia Joana não era qualquer chapéu, era o mais cintilante e o de fitas mais longas e 

coloridas, a ponto de chegar aos pés. O chapéu carrega em si todo um simbolismo, está no alto, na 
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cabeça, suas fitas o levam ao chão com alegria, misto de cores. Poderíamos fazer a leitura de que 

mesmo estando no centro, na cabeça, que frequentemente simboliza a autoridade, também se liga 

aos pés, símbolo de sustentação, a marca dos pés descalços dos escravos que mesmo alforriados 

não podiam usar sapatos, ou seja, mesmo com as vestes de rainha a maruja não pode esquecer-se 

das suas origens humildes. E, o elo, entre a soberania e humildade, é o multicolorido das fitas, que 

simbolizam a alegria, a festa, a louvação. 

Ainda sobre a vestimenta, ao descrever a parte superior do corpo, Irene destaca a 

imagem da natureza que se estabelece no movimento: “preso a alvura de sua blusa, o ramo de 

cravo e alecrim mais perfumado”. A cor branca, essa alvura que Irene se refere, pode remeter-se a 

pureza, a claridade do dia e a transfiguração, que são relevadas aos sentidos olfativos, quando 

presas às ervas cheirosas. Nota-se que, não estão de qualquer jeito, estão simplesmente presas. 

Portanto estão atadas, amarradas àquilo representam, que pode ser o amor leal, que antigamente 

atribuía-se aos noivos que usavam o cravo na lapela, nota-se também que o alecrim é utilizado 

não só como aromatizante, mas também em algumas religiões africanas como purificante em 

banhos ou incensos, pode ser uma referência à cultura negra. Estes índices despertam os sentidos 

da visão e do cheiro, que juntos formam uma caracterização sinestésica de Tia Joana. 

E para acrescentar à caracterização das vestes de Tia Joana, faltava o que Irene invoca 

com uma pergunta: “E o cordão de ouro, as pulseiras e brincos, a faixa a tiracolo?” que, presas ao 

pescoço, constituem mais um índice que pode desvelar uma conotação de poder e riqueza que se 

almejava. Junto com os brincos e as pulseiras a aparência da maruja se complementa – quanto 

mais adereços, mais vistosa e rica. Tia Joana não seria diferente, pois se adorna, ainda mais, com 
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a simbólica faixa trespassada no colo, que é a representatividade da própria Marujada que se 

abraça e une. 

Assim, a representatividade do negro escravizado transmuta-se em uma resistência 

velada, que silenciosamente espreita o território do seu senhor, captura seus traços mais marcantes 

o identifica e o transforma em uma maneira de se fazer visível diante da sociedade opressora. 

Com a Marujada, Tia Joana, na representação de toda uma nação oprimida anteriormente, se veste 

e se impõe aos moldes das sinhás, mas com as cores fortes, os pés descalços, os excessos de 

acessórios e de cheiros dos afrodescendentes.    

A narradora abre um “parêntese” nessa descrição da capitoa para abordar a desavença 

entre os padres e os marujos. Vejamos: 
Os marujos bem haviam tido seus sustos. Antes da festa, zum-zum correra que os padres 

(não era mais um único vigário, mas uma comunidade de padres italianos) não permitiram 

armassem eles a barraca ao lado da igreja, como nos anos anteriores, se foi verdade, 

ignoro, creio que tudo não passou de boato, pois, quando principiaram os festejos, a 

barraca estava firme e garrida, no mesmíssimo lugar. Era ali que, cada noite, nos alegres 

dias de dezembro, batiam os tamborins, rugiam as cuícas, vibravam os pandeiros, soavam 

os atabaques e as incultas vozes – tão belas! – dos marujos se misturavam à “Noite Feliz”, 

ao “Adeste Fidelis”, aos cânticos do coro da igreja. (CELINA, 1996, p. 173). 

 

Os sustos dos marujos, que se refere Irene, remete a possibilidade da não realização da 

festividade da maneira como de costume: com o barracão para as danças e cantorias próximo à 

Igreja. O zum-zum, a boataria, o reboliço é o rastro silencioso de todo o causado na cidade. A 

narradora afirma que ignora a verdade, que não sabe se de fato algo conflituoso aconteceu, já que 

a festa se realizou como nos anos anteriores, assim também se põe na condição de expectadora, de 
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isenta de participação, no entanto estabelece sinais de que houve uma resistência dos marujos a 

uma possível imposição clerical. 

A barraca, “firme e garrida” como adjetiva Irene, personifica a nação de marujos e 

marujas que se mantiveram inalteráveis e com a mesma grandeza ritualística de outros anos, a 

barraca é um símbolo de resistência da tradição. Símbolo carregado de outras significações que 

extrapolam o próprio rito e que beiram a origem negra, a barraca é o terreiro das danças e das 

orações dos rituais africanos. É a representação do espaço de reclusão dos negros no cativeiro, os 

silêncios que evocam o passado originário da nação negra escravizada.  

Nesse percurso, silenciosamente Irene nos encaminha pelos rastros da memória dos 

negros representados pelos instrumentos musicais: tamborins, cuícas, pandeiros e atabaques. Seus 

cantos, suas ladainhas, suas orações são acompanhadas dos sons africanos, simbolizam 

sonoramente a tradição cultural. Irene, ao referir-se às entoações das ladainhas beneditinas 

transparece um sentimento de encanto diante das vozes masculinas, as cores e os cheiros de Tia 

Joana são tomados pelos sons das cantilenas: 
Me deixassem, eu ficaria horas esquecidas junto deles, embevecida, atrás de decifrar 

lhes os versos, muitos descosidos, desconexos, sem aparente sentido, mas de um 

encanto! Beleza nas vozes incultas, na entrecortada estrofe que saía do peito dos homens 

rudes. Sempre achei beleza no cantar dos homens (p.176). 

 

A sonoridade extasia Irene, se seus pais permitissem permaneceria no encantamento por 

horas esquecidas. O que lhe deixava perdida naquele mundo sonoro era o enigma dos versos, 

como ela mesma qualifica: descosidos, desconexos, sem sentido, um encanto. Faltava uma 
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amarração que interligasse coesamente os versos, a visível falta de sentido era o que mais lhe 

impressionava. E por isso, qualifica as vozes de incultas e os homens de rudes.  

Ao se referir às vozes como “incultas” remete-nos ao latim oral distorcido, passado de 

geração a geração. Latim das nuances portuguesas das missas dos colonizadores e dos louvores ao 

santo católico, que se misturavam, sincronicamente, aos cânticos de Natal, da referência clara ao 

sincretismo religioso tão típico da Marujada, mas sempre velado, visto que predomina o 

Cristianismo. Inculta por estarem ligadas a um passado em que através do ouvido se passava as 

ladainhas em latim um ao outro, a perda de uma palavra ou outra, de um som a mais ou de menos, 

era comum, portanto não é necessário ser culto, o importante era o canto que saía do peito, do 

âmago, esplêndido de fé que superava a conexão das palavras, e dispensava o latim clássico. Os 

homens por traz das vozes libertavam sua rudeza, alcançavam através do som um status que antes 

só os consagrados tinham: o poder de rezar na língua oficial da igreja. Daí surge a beleza das 

vozes masculinas em sua virilidade e força que encantam a jovem Irene.  

E como Irene admirava, sentia os cheiros dos corpos masculinos “Caboclos recendendo 

a suor e aguardente, eu ficava juntinho, os olhos pregados nos rostos brilhantes, bebendo-lhes as 

palavras”. O cheiro que emanava do corpo era de trabalho e de diversão – o dualismo entre o 

sagrado e o profano – os rostos brilhavam, talvez de suor talvez da transcendência provocada pela 

oração. Irene, sempre atenta com seus olhos pregados e ousando beber palavras, enquanto eles 

bebiam a aguardente, bebia as desconexões na tentativa de desvendar o texto enigmático, quem 

sabe se as absorvesse não conseguiria apreendê-las.  

Irene também passava a se envolver no mundo de magia daqueles homens que com “os 

olhos meio fechados, a cabeça um tanto pendida para trás, e o canto saía, meio grito, meio 

chamado, lamento ou prece. Difícil aquilo para mim”. Como em transe dos rituais africanos, a 
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imagem que se forma são de homens que emanam suas orações num misto de sensações. O grito é 

mais tendencioso ao lamento, já o canto, a prece, todos no intuito de chamado do Santo que possa 

interceder-lhes, levar seus pedidos junto ao Deus. Seria o grito e lamento dos negros escravos? Ou 

somente a entoação da reza em prece? Enfim, era algo complexo para se decifrar, como diz a 

personagem: “difícil aquilo para mim”. E continua: “Mais que me esforçasse, conseguia assimilar 

apenas alguns versos, por vezes informes, truncados. Uma quadrinha quando repetiam, 

enxertavam-lhe novas expressões, palavras outras, um final diferente”. O desejo de desvendar as 

ladainhas era iminente, no entanto nem a atenção, o olhar e os ouvidos argutos de Irene, conseguia 

entender os recortes, as incompletudes dos refrãos que se repetiam com algumas modificações.  

Aqui impera o silêncio, a predominância maior é dos ritos católicos em detrimento dos 

ritos africanos, que silenciosamente perseveram na Marujada, seja na sonoridade dos 

instrumentos, seja no latim mesclado de orações e cantilenas africanas. Quem desvendaria aqueles 

versos tão fora de ordem, tão sem sentido aparentemente? De fato, a força da palavra “aparente” 

revela um sentido além, a significância dos versos estaria presente, mas não de entendimento 

simples e imediato, a distorção dos versos também pode ser marcas de um silêncio, quem sabe se 

não seria um lamento negro de lembranças de sua própria cultura religiosa? O significado está em 

quem faz a oração, quem canta, nas vozes “incultas” e na rudeza, demarcando a origem dos 

menos abastados, que não tiveram acesso à cultura hegemônica, mas são belos e profundos, 

portanto, sábios. Mas, a resistência negra em seu silêncio sonoro ecoa nos tambores, nas danças, 

na indumentária, nas cores e nos cantos distorcidos, tão típicos dos terreiros de umbanda. 
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Considerações Finais  

 

 “Menina que vem de Itaiara”, de Lindanor Celina, é uma narrativa de reminiscências da 

personagem Irene, ainda garotinha, diante de uma terra e suas visões como nos apresenta o grande 

literato amazônico Dalcídio Jurandir, no prefácio do livro, ao discorrer sobre “uma cidade do 

interior paraense onde a personagem principal, menina bem levada, viveu e guardou na memória e 

no coração as imagens da família, da vizinhança, da meninice, dos costumes, um instantâneo de 

pessoas, bichos e coisas de Itaiara”. 

Os informantes e índices são quase indissociáveis, um nos leva ao outro. Tentar captar a 

partir de um olhar literário foi a nossa pretensa missão, não se pode cerrar os olhos e achar-se 

detentor da leitura, é só mais uma possibilidade de enxergar a tessitura da narrativa, de se 

embrenhar na mata das palavras e escarafunchá-las até derramarem seus sentidos. E é o derradeiro 

cortejo de Tia Joana, a capitoa, que nos lança para o fim desse texto formado por cores, aromas, 

movimento, sentimentos que rodeiam a Marujada de Bragança, no ciclo eterno. 

Os personagens e os tempos mudam, mas os rastros mostram que os silêncios perduram 

e traspassam a história. Portanto, se queremos observar uma tradição cultural secular, como a 

Marujada de São Benedito de Bragança, devemos ressalvar quais são rastros e os silêncios que se 

instauram tanto na história quanto nas narrativas literárias. Por isso que se torna tão necessário os 

textos literários. Só assim, analisaremos as marcas mudas de um período em que ficar calado era a 

melhor opção.  
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RESUMO: Este trabalho propõe-se a estudar a construção da personagem infame no conto “A Confissão de 

Leontina”, presente no livro “A estrutura da Bolha de Sabão” de Lygia Fagundes Telles. Para isso será 

exposta a forma em que a construção dos preconceitos e dos estereótipos criados a partir de um discurso de 

poder em torno do infame em sociedade são retratados na referida obra literária, bem como a forma em que 

adquirem esse status social e eram julgados e punidos pelos dispositivos de poder típicos da época retratada 

nas narrativas.  

 

Palavras-chave: Infâmia. Personagem. Discurso. 

 

ABSTRACT: This paper proposes to study the construction of the infamous character in the story "The 

Confession Leontina", present in the book "The structure of the soap bubble" of Lygia Fagundes Telles. For 

it will be exposed in the way that the construction of the prejudices and stereotypes created from a discourse 

of power around the infamous in society are portrayed in that literary work, as well as how they acquire this 

social status and were judged and punished for power devices typical of the time was portrayed in the 

narratives. 
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Diálogo sobre as Vidas Singulares: Breve comentário sobre a Infâmia 
 

De acordo com os dicionários, a palavra “infame” significa: “adj. 1. Que tem má fama. 2. 

Desprezível, abjeto (o indivíduo). 3. Odioso, indigno (ato, procedimento)”. O homem infame é 

marcado, portanto, pela repulsa, exclusão social. Um indivíduo de existência aparentemente 

normal, que ao confrontar-se com alguma conduta social, provoca o escândalo. Por esse ato ele 

recebe como punição sua exclusão do convívio em sociedade.  

No entanto, ao longo da História dos homens o infame, este indivíduo de existência, 

denominada por Foucault, “sufocada”, sempre produziu curiosidade, fascínio e temor nos que se 

dizem “normais”, transformando-se, às vezes, em personagens de fábulas de um imaginário 

coletivo. O que foram antes de violar uma regra, social ou institucionalizada, passa a ser ignorado, 

suas vidas foram marcadas por um fato, uma ação transgressora e o registro documental de sua 

existência são boletins de ocorrência, ou laudos médicos de internação em hospícios. Segundo 

Foucault: 
(...) qual teria sido sua razão de ser, a que instituições ou a que prática política se 

referiam; intentei saber porque é que, numa sociedade como a nossa, se tinha de 

súbito tornado tão importante que fossem “sufocados” (...); procurei a razão pela 

qual se tinha posto tanto zelo em impedir os pobres de espírito de se passearem 

por caminhos esconsos.
49

 

                                                           
49 FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infamens. In: O que é um autor? 4ª edição. Editora Passagens. 2000. P. 92. 
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Uma das formas de perpetuação da imagem do indivíduo infame no imaginário de um meio 

social dá-se pelo texto literário. Foucault (2000) considera a literatura como um instrumento de 

coação social, que transgride a ordem ao expor a revolta e as transgressões provenientes da 

infâmia, tornando-se assim o meio pelo qual o chamado “discurso da infâmia” (FOUCAULT; 

2000, p. 127) é registrado.  Ainda segundo Focault (2000) 
A literatura faz assim parte daquele grande sistema de coacção por meio do qual 

o Ocidente obrigou o quotidiano a pôr-se em discurso; (...) ela terá tendência a 

pôr- se de fora da lei, ou pelo menos a tomar o seu cargo o escândalo, a 

transgressão ou a revolta. Mais do que qualquer outra forma de linguagem, é a 

ela que continua a ser o discurso da “infâmia”: cabe-lhe dizer o mais indizível – 

o pior, o mais secreto, o mais intolerável, o vergonhoso.
50

 

 

Contudo, a infâmia, no decurso da História, adquiriu várias formas, de acordo com os 

dispositivos de poder em certas sociedades em um determinado tempo. Uma destas formas 

expostas, principalmente dentro do texto literário, o objeto deste estudo que fará uma análise 

sobre a infâmia presente no conto “A Confissão de Leontina”, de Lygia Fagundes Telles (2010), 

levando em consideração a carga da construção dessa personagem a partir dos preconceitos e 

estereótipos a cerca-la, além da forma como foi julgada e punida pelos dispositivos de poder 

típicos da época retratada e que aparecem nesta narrativa.  

                                                           
50 FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infames. In: O que é um autor?. 4ª edição. Editora Passagens. 2000. p. 

127. 
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Leontina e a Construção da Personagem Infame 

 

 Um exemplo da forma pela qual a literatura se apropria do imaginário criado em torno da 

figura transgressora do infame pode ser encontrado no conto “A Confissão de Leontina”, presente 

no livro “A Estrutura da Bolha de Sabão” (2010), de Lygia Fagundes Telles. No texto a 

personagem tinha uma existência dentro dos padrões sociais até assassinar um homem que a 

confundira como uma prostituta. O conto é narrado pela própria Leontina a defender sua 

inocência e, a fim de prova-la, conta toda sua vida regressa ao fato. No entanto, a morte de um 

homem rico e com prestígio social, sobrepõe-se à vida de uma mulher pobre, e até o incidente, 

insignificante. 
Já contei esta história tantas vezes e ninguém quis me acreditar. Vou agora contar 

tudo especialmente para a senhora que se não pode ajudar pelo menos não fica 

em atormentando como os outros. É que eu não sou mesmo essa uma que toda 

gente diz. O jornal me chama de assassina ladrona e tem que até deu o meu 

retrato dizendo que eu era a Messalina da boca do lixo. Perguntei pro seu 

Armando o que era Messalina e ele respondeu que essa foi uma mulher muito à 

toa.
51

 

 

Para que um indivíduo receba o adjetivo de “infame”, ele precisa estar em desacordo com 

a verdade do discurso de quem domina, ele não se enquadra e não aceita a verdade do outro como 

                                                           
51 TELLES, Lygia Fagundes. A Estrutura da Bolha de Sabão. São Paulo: Companhia das Letras, 2ª edição. 2010. P. 75. 
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absoluta, pelo contrário, defende a sua própria ou então manifesta-se sobre algo do interesse de 

todos, mas que por medo da represália, estes não se manifestam. Sobre essa separação entre 

verdade própria e verdade atribuída, temos: 
(...) o atributo é uma forma de classificação de alguém por algo que é de outro, a 

partir de outro e não do que lhe é próprio. Toda identificação é abstrata, ideal e 

alienante, porque a identidade enquanto identificação é uma falsa questão, pois 

ela pressuporia uma idéia prévia, (...). É falsa porque é baseada em atributos 

relacionais dentro de e a partir de um sistema.
52

 

 

 A discussão sobre a verdade atribuída, negada pelo infame, em especial o louco, leva-nos 

a outro conceito, desta vez de Bakhtin, presente na análise de Morson & Emerson sobre a 

“Percepção Dialógica da Verdade”. Esta surge a partir da idéia de “discurso monológico”, o qual 

foi muito presente durante a modernidade e permeia toda a concepção de cultura Ocidental. São 

idéias isoladas, provenientes de alguma fonte que usa de sua autoridade para se valer como 

verdade, podendo provocar ou a aceitação da mesma ou a sua contestação. 

 Estes pensamentos giram em torno de um mesmo sistema que detém o poder da 

autoridade, apesar de parecerem isolados, mas tem por finalidade formar um sistema único e 

coeso, o de uma única ideologia. No entanto, esse pensamento a expressar uma singular 

centralidade não tem origem certa, sua enunciação é atribuída a instâncias sociais possuidoras de 

certo prestígio econômico ou intelectual, como as ciências, a filosofia e a literatura, por exemplo. 

                                                           
52 CASTRO, Manuel Antônio de. O Próprio e os Atributos. In: Terceira Margem: Revista do Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Literatura na UFRJ, Centro de Letras e Artes, Pós-Graduação. Ano XIV, nº22, jan-jun 2010. 
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Quem retransmite esse discurso pouco ou nada participa da formação de seu conteúdo. Entretanto, 

a considerada verdade errônea é a única do discurso monológico a ser individualizada. Segundo 

Bakhtin há “apenas um princípio de individualização coletiva: o erro. Os juízos verdadeiros não 

estão ligados a uma personalidade, mas correspondem a algum contexto unificado, 

sistematicamente monológico. Só o erro individualiza” (BAKHTIN, apud MORSON & 

EMERSON, 2008; p. 252); 

Dessa forma, a infâmia terá como princípio de análise a concepção do “erro”, nesse caso, o 

infame na literatura será o ser a entrar em confronto com os discursos ideológicos dos dispositivos 

de poder presentes na narrativa, a mostrar que as formas para uma personagem se tornar infame 

dependem muito do momento e do contexto ao qual suas ações estejam inseridas. Temos, 

portanto, o aspecto dialógico do texto literário.  

Para esclarecer-nos o diálogo entre a verdade própria e a verdade atribuída e a percepção 

dialógica da verdade, veremos a forma na qual a personagem Leontina torna-se uma infame ao 

longo do conto. Ao ler Lygia Fagundes Telles a infâmia surge como resultado de um processo de 

marginalização social. Leontina é uma mulher simples, ignorante, não incomodava a ninguém, era 

uma presença nula até o dia em que acidentalmente comete um assassinato.  

A partir deste momento a vida de Leontina transforma-se e de vítima ela passa a ser 

assassina, as pessoas não mais a enxergavam com piedade, e sim com repulsa. A essa mudança 

deve-se considerar que um único ato pode marcar a vida de um indivíduo diante da memória 

coletiva. Destas memórias de cunho coletivo ou individual, é requerido observar o funcionamento 

da história de uma sociedade, entre o que foi permitido produzir e o que foi proibido, a fim de 

respaldar esta história em um dado social. Como afirma Roger Chartier (2009 ; p. 17): “Antes de 
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saber o que a história diz de uma sociedade, é necessário saber como funciona dentro dela. Essa 

instituição se inscreve num complexo que lhe permite apenas um tipo de produção e lhe proíbe 

outros”. Leontina tem sua história marcada por um fato repulsivo, transgressor, este fato e não sua 

vida antes dele terá registro policial, por isso tornou-se uma infame. Ainda sobre a infâmia, 

Kleiner afirma (2010, p.194): “(...) a infâmia é, simultaneamente, causa e efeito em seus 

trabalhos: o assombro que geram (...) seus escritos tem como causa o trato com o lacunar e o 

silenciado, com figuras que, (...), ampliam o tecido da realidade (...)”. 

O infame (também) é uma representação do que não pode ser controlado, por isso 

instâncias detentoras de poder, como o Judiciário, a Medicina e mesmo a Religião procuram isolá-

los, mas ao mesmo tempo servir-se da imagem deles para continuar a exercer domínio sobre as 

outras pessoas. Segundo Foucault: 
O poder que vigiou aquelas vidas, que as perseguiu, que, ainda que só por um 

instante, prestou atenção às suas queixas e ao seu leve burburuinho e que as 

marcou com um golpe das suas garras, foi também o poder que suscitou as 

poucas palavras que delas nos restam: quer porque se tenham querido dirigir para 

apresentar queixa, solicitar, suplicar, (...). Todas aquelas vidas, que estavam 

destinadas a passar ao lado de todo o discurso e a desaparecer sem nunca terem 

sido ditas, não puderam deixar traços – (...) – senão em virtude do seu contacto 

momentâneo com o poder.
53

   

 

                                                           
53 FOUCAULT, Michel. A vida dos homens infames. In: O que é um autor?. 4ª edição. Editora Passagens. 2000. 
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Portanto, o infame não deixa de ser uma demonstração do que não pode ser controlado 

pelo homem e sua técnica, como mostra-nos o trecho:  
A humanização funcional do poder absoluto do Virtual é uma caixa-preta de 

Pandora: uma gigantesca armação, uma propaganda enganosa transcendental 

sobre o modo próprio de ser da nossa existência, pois, criando uma aparência 

contrária, leva-nos para a forma mais perfeita de escravidão, (...).
54

 

 

O infame, portanto, não se enquadra a nenhum tipo de escravidão, mas entra em conflito 

com esse “poder absoluto” humano sobre o Virtual. A prova está no fato de nenhuma das 

instâncias de poder consegue, de fato, controlar uma verdade dita por um infame, ou consegue 

prever tudo o que pode (e é) feito pelo ser humano. Quando algo foge do controle do pensamento 

(dito) racional, mostra-se a instabilidade do domínio humano sobre a técnica, restando, portanto, 

como única alternativa para garantir a ordem social, o isolamento desses indivíduos em prisões ou 

hospícios, ou então colocá-los à margem da sociedade. Isolamento esse que não deixa de ser uma 

explícita incapacidade humana de controlar seu próprio instinto, ou de afirmar categoricamente o 

certo ou errado em uma sociedade, daí as constantes mudanças de valor e, consequentemente, de 

infames.  

No entanto, ao infame cabe-lhe a vivência não do mundo dos homens, dominado pela 

técnica e pelos interditos sociais, mas a vigência do Poético, onde o indizível, o irracional e o 

                                                           
54 LEÃO, Emmanuel Carneiro. A Vigência do Poético na Regência do Virtual. CASTRO, Manuel Antônio de (org.). In: 

A construção poética do real. Rio de Janeiro: 7Letras: 2004. 
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impossível não são objetos para domínio humano, eles integram-se para fazer não como 

finalidade, mas como meio para sentir e viver a própria existência. 

 

Diálogos Infindos entre Leitor e Personagem 

 

Ao percebermos a construção da infâmia dentro do conto de Lygia F. Telles, vemos a 

forma na qual a autora busca suscitar no leitor a piedade, ou mesmo a empatia entre ele e a 

personagem. Aos olhos da sociedade a observar um crime como o retratado na narrativa em um 

jornal, por exemplo, Leontina receberia apenas olhares de recriminação, pois ela era a mulher 

humilde, sem instrução e prostituta. O homem assassinado, ainda que apresentasse uma perversão 

sexual ao aliciar meninas muito mais novas, ocupava uma posição de prestígio e sua vida era bem 

mais significativa do que a de uma mulher de existência nula. Mas diante de um texto literário, 

com a própria personagem disposta a se justificar, a mostrar seu passado e afirmar ser injusta sua 

condenação, o leitor sente-se compadecido, e lamenta o destino de Leontina, bem como passa a 

perceber os discursos em torno das prostitutas e de outras figuras à margem da sociedade.  
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O SERTÃO COMO RESISTÊNCIA E O SERTÃO COMO PROBLEMA NACIONAL: o 

embate entre a representação sertaneja nas interfaces entre obras literárias e 

cinematográficas nos anos 1960 

 

Lucas Braga Rangel Villela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 
RESUMO: Este trabalho apresenta a personagem do sertanejo como a figura de resistência nacional 

marcada pela fome e pelo espírito de mudança social. Proponho uma análise das adaptações das obras 

literárias Vidas Secas e O Pagador de Promessas, analisando o contexto em torno de seu período de 

produção literária e de adaptações cinematográficas no Cinema Novo nos anos 1960, em comparação ao 

documentário distópico realizado por Jean Manzon com produção do Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais (IPÊS), Nordeste, problema n°1. A fome do sertão é o embrião ético e estético da revolução, é o 

sentimento que universaliza a condição social dos subdesenvolvidos, e é este sentimento que será 

combatido pelo projeto liberal e anticomunista do IPÊS no pré-golpe de 1964 no Brasil. 
 

Palavras chaves: Literatura Brasileira; Cinema Novo Brasileiro; Jean Manzon; Sertão; Resistência Social. 

 
ABSTRACT: This paper presents the character of the sertanejo as the figure of national resistence marked 

by hunger and spirit of social changes. I propose na analysis of adaptations of literary works Vidas Secas 

and O Pagador de Promessas, analyzing the context around their period of literary and film adaptations in 

the New Brasilian Cinema in the 1960s compared to the dystopian film directed by Jean Manzon with 

producion of  Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPÊS), Nordeste, problema n° 1. The hunger of the 
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interior is the embryo of the ethical and aesthetic revolution, is the feeling that universalized the social 

condition of the underdeveloped, and this feeling that Will be opposed by liberal and anticomunist project 

by IPÊS in the pre-1964 coup in Brazil.     

 

Keywords: Brazilian Literature; New Brasilian Cinema; Jean Manzon; Sertão; Social Resistence 

 
Este trabalho tem a pretensão de apresentar a personagem do sertanejo no cinema 

brasileiro através de duas representações antagônicas: como a figura de resistência nacional 

marcada pela fome e pelo espírito de mudança social e como a figura do subdesenvolvimento, 

como problema nacional responsável pelo atraso brasileiro. Para tanto, proponho uma análise das 

adaptações das obras literárias Vidas Secas (1963) e O Pagador de Promessas (1961), analisando 

o contexto em torno de seu período de produção literária e de adaptações cinematográficas no 

Cinema Novo nos anos 1960, em comparação ao documentário distópico realizado pela Jean 

Manzon Films, dirigido pelo próprio Jean Manzon, Nordeste Problema N°1.  

 

O Sertão como resistência
55

 
 

Para Randal Johnson (2003), as relações entre o cinema e a literatura são complexas e se 

caracterizam, sobretudo, pela intertextualidade. O cinema e a literatura são dois campos de 

                                                           
55 Certas considerações sobre a relação da fome e da violência no Cinema Novo podem ser vistas em outro trabalho de 

minha autoria: A Estética da Violência de Glauber Rocha no transe das terras brasileiras: Terra em Transe e a 

Ditadura Militar no Brasil. 
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produção cultural diversificado, cada qual com suas peculiaridades e características. Segundo 

Johnson, (2003, p. 42) a “insistência à fidelidade é um falso problema, porque ignora a dinâmica 

do campo de produção em que os meios estão inseridos”. 

Dessa forma, devemos salientar que cada obra está inserida em seu contexto social de 

produção. Sendo assim, a possibilidade de transformação de uma obra literária para o cinema é 

uma forma de diálogo entre as mídias, abrindo espaço a novas interpretações, apropriações, 

redefinições de sentido. Por isso, “a adaptação deve dialogar não só com o texto original, mas 

também com seu contexto, atualizando o livro, mesmo quando o objetivo é a identificação com os 

valores neles expressos” (XAVIER, 2003, p. 62). Com isso os diretores, ainda que tenham a 

literatura como referência, imprimem, em seus filmes, suas crenças, seus objetivos e sua estética, 

dando mais espaço para a imaginação do cineasta. 

Transpostos para o cinema, tanto os personagens quanto os espaços descritos não 

precisariam, em tese, de grande esforço para ser adaptados. É nesse sentido, que a tradução 

intersemiótica da obra literária para a cinematográfica adequa-se à ideia de Walter Benjamin (s.d., 

p. 193) de que a “traduzibilidade é, em essência, inerente a certas obras”. A partir dessa discussão 

proponho uma discussão sobre as obras O Pagador de Promessas (1961) e Vidas Secas (1963). 

a) O Pagador de Promessas 

O filme produzido em 1961 é uma adaptação da literatura teatral de cordel escrita por 

Dias Gomes no ano anterior. Esta relação entre as duas obras é peculiar por tratar-se de produções 

em datas muito próximas, pertencentes ao mesmo contexto histórico: o início dos anos 1960, em 

meio a um começo de década conturbado no Brasil e na América Latina.  

A América Latina no contexto das décadas de 1960 permanecia colônia, diferenciando-se 

do colonialismo mercantilista pelo aprimoramento do elemento colonizador. Os colonizados 
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latino-americanos são marcados pela fome, pela miséria social devido à exploração econômica 

dos países desenvolvidos.  

A intelectualidade brasileira estava marcada pela criação de um novo modelo de homem 

brasileiro, aquele com raízes rurais, do interior, do “coração do Brasil”, não contaminado pela 

modernidade urbana capitalista, o que permitiria uma alternativa de modernização que não 

implicasse a desumanização, o consumismo, o império de fetichismo da mercadoria e do dinheiro.  

Dentro desse contexto artístico são produzidos filmes em que observamos a retomada do 

homem sertanejo, muito trabalhado durante a Semana de Arte Moderna de 1922 e posteriormente 

pelos literatos do realismo e do regionalismo – casos como Grande Sertão Veredas, Vidas Secas.  

Franz Fanon, em sua obra Os Condenados da Terra trabalha a ideia de luta de libertação 

nacional dos países colonizados. A teoria de Fanon estabelece três posturas a serem assumidas 

pelos intelectuais como um processo de emancipação (XAVIER, 2007, p.185-186): Atitude 

Imitativa, quando o intelectual assimila a cultura dos dominantes, demonstrando a sua capacidade 

de reproduzir a arte colonizadora; Atitude de Rejeição, quando o intelectual esforça-se na 

preservação da identidade popular; e Atitude Libertária, quando o intelectual vê na luta pela 

libertação o processo fundamental para a criação de uma cultura nacional, para um renascimento 

da imaginação e uma renovação nos métodos de expressão artística.  

O Cinema Novo surge como uma alternativa artística para esta alienação cultural e, ao 

mesmo tempo, como um movimento de renovação e originalidade. O cinema estava na linha de 

frente da reflexão sobre a realidade brasileira. Para os novos cineastas, o Cinema Novo não era 

um cinema fechado, mas uma arma ideológica para conhecerem a realidade na qual viviam. 
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A fome está presente no Cinema Novo, e essa fome é a originalidade deste movimento. A 

Estética da Fome, manifesto de 1965 de Glauber Rocha, foi escrita em consonância com o debate 

de libertação nacional dos colonizados. “Enquanto lamento bárbaro do oprimido, a fome é 

redenção, natureza bruta que explode em violência. Lamento trágico que, convertido em arte, 

potencializa a vocação libertária de um povo” (VENTURA, 2000, p.204). A fome é o sentimento 

que universaliza a condição social dos povos subdesenvolvidos do Terceiro Mundo.  

Nesse contexto de produção que se inseri o premiadíssimo filme de Alselmo Duarte, O 

Pagador de Promessas – a única cinematografia nacional a receber o prêmio máximo do Festival 

de Cinema de Cannes, a Palma de Ouro.  

A trama do filme gira em torno da personagem Zé do Burro, um roceiro sertanejo que faz 

uma promessa para Santa Bárbara para que a mesma salvasse seu burro Nicolau. Por não haver 

uma imagem de Santa Bárbara na capela de sua vila, o protagonista realiza sua promessa em um 

terreno de Iansã do candomblé, imagem sincrética de Santa Bárbara. Esta inocência em relação a 

representação da santa custará caro ao personagem ao longo do filme. Com seu pedido atendido, 

Zé do Burro vai pagar sua promessa na cidade grande, carregando uma enorme cruz nos ombros e 

levanto-a até o altar da Igreja de Santa Bárbara – porém antes doando metade de sua pequena 

propriedade aqueles que não possuíam terra para cultivar. Sua peregrinação é o início do percurso 

de superação desse sertanejo determinado, resistente as mazelas da fome e do sertão, que tem sua 

fé como princípio e seu burro como sua principal propriedade.  

A chegada à cidade grande marca o embate entre o espaço rural e o espaço urbano. Ao 

seu lado na peregrinação temos a personagem Rosa, sua esposa e peça chave para o 

desenvolvimento da dicotomia entre tradicional e modernidade, entre a resistência do homem 

simples diante da modernização, do consumo, da propaganda e do dinheiro.  
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Ao chegar à porta da Igreja, encontra-se com o padre Olávio e explica sua situação. O 

religioso torna-se seu maior antagonista, aquele que irá questionar as práticas do homem do 

campo. A “confusão” do protagonista causará sua proibição em adentrar na Igreja de Santa 

Bárbara, não permitindo que o mesmo possa cumprir sua promessa, cumprir sua palavra. A honra 

de Zé do Burro é sua maior virtude. Sua honra fará com que ele resista à autoridade do padre 

Olávio. O embate entre o padre e Zé do Burro chega aos ouvidos da grande mídia que vê na 

teimosia daquele homem uma grande história a ser explorada. Nas escadarias da Igreja, no qual o 

protagonista entra em contato com diversas tradições populares nordestinas – como o cordel, a 

lavação das escadarias da Igreja pelas baianas, o tabuleiro da baiana -, o jornalista conhece a 

história de Zé do Burro. A parte da promessa no qual ele doa metade de suas terras para pequenos 

camponeses é “manipulada” como uma atitude de alguém favorável à Reforma Agrária. A 

Reforma Agrária era um dos principais pontos de pauta das reivindicações das Ligas Camponesas 

e uma das maiores preocupações para o governo federal. O Projeto de Reforma Agrária será 

idealizado em 1963 por Plínio de Arruda a mando do presidente João Goulart, porém seu projeto 

contará com a oposição de outro projeto muito bem elaborado: o Projeto de Reforma Agrária do 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPÊS) – grupo que discutirá essa necessidade no filme 

posteriormente apresentado neste trabalho. 

A filiação de Zé do Burro com a Reforma Agrária, sua posição como resistente à 

instituição religiosa, sua “teimosia” que aglutinará ao seu redor diversos seguidores e 

“companheiros” irá levar o personagem a ser considerado como comunista, um status pejorativo e 

motivo para preocupação dos homens da lei.  
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O protagonista irá forçar sua entrada na Igreja e esta atitude chamará a atenção das 

autoridades policiais que tomam a decisão de prendê-lo. Zé do Burro resiste à repressão policial, à 

todas as instituições do mundo capitalista moderno. Com a reação, a confusão é generalizada. Um 

tiro é disparado e Zé do Burro é atingido e morre. Sua morte causa uma comoção generalizada. 

Morto é amarrado em sua cruz e levado para dentro da Igreja à força, cumprindo sua palavra e 

incitando como mártir, a resistência popular. O sertanejo na morte vira líder da resistência.  

b) Vidas Secas 

O filme de Nelson Pereira dos Santos foi produzido em 1963 no mesmo contexto 

cinematográfico do Pagador de Promessas, porém marcado por um debate político muito forte no 

governo de João Goulart sobre a Reforma Agrária e o a questão do campo nas Reformas de Base 

do governo. 

Adaptação da clássica obra literária de Graciliano Ramos de 1938, expoente do 

regionalismo modernista. Vidas Secas de Graciliano é um ensaio sobre o sertanejo inconformado 

com a seca, com a miséria social, com a má distribuição de renda no sertão nordestino, sobre a 

falta de oportunidades. O casal protagonista quer a mudança, querem viver com conforto digno 

para a sobrevivência humana. Mas é impossível a mudança com a presença da fome. Não é à toa, 

se tomarmos a filmografia de Nelson Pereira dos Santos e o momento vivido pelo Cinema 

Brasileiro, que esta obra seria adaptada no contexto histórico dos anos 1960. O filme de 1963 é 

tão seco e árido quando seu original literário, muito diferente do espetacular presente na obra 

vencedora de Cannes, O Pagador de Promessas. O filme faz parte do contexto de produções 

cinematográficas que estavam dispostas a pensar a realidade brasileira, através de uma atitude de 

rejeição ao modelo industrial estadunidense de cinema.   
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O filme apresenta a personagem Fabiano, sua mulher Sinhá Vitória, as crianças e Baleia – 

a cadela, em marcha para fugir da seca e da miséria do sertão que os oprime. A fome e a seca 

estão presentes como personagens do filme. A relação entre a família de retirantes é seca, árida 

como o sertão. Os filhos que nem nomes recebem são tratados com a maior indiferença possível, a 

seca não afligi somente a terra, mas também o corpo do homem, a sua mente, seus sentimentos. A 

seca minimiza os sonhos do homem simples: Fabiano queria um lugar seguro para a família, 

Sinhá Vitória queria uma cama de couro – “vâmo dormi em cama de couro, vâmo sê gente!”. 

Para alcançar seus objetivos de melhoria de vida, Fabiano se sujeita a trabalhar de 

vaqueiro sendo explorado pelo dono das terras. A exploração do homem pelo homem, conceito 

criticado no discurso que foi atribuído à Zé do Burro, pelo jornalista de O Pagador de Promessas. 

A negação desta exploração é motivo de resistência. Fabiano é tão submisso e ignorante que não 

pode nem questionar a exploração de seu patrão para não perder a única forma de sustento, assim 

como acaba sendo oprimido pelas autoridades públicas da prefeitura e a polícia. A opressão é a 

consequência de não passar fome. 

É esta fome que irá dar a força necessária para que o protagonista Fabiano busque mudar 

sua condição social através da resistência, da violência. Fabiano vê no cangaço uma forma de 

rebelião contra as forças sociais que o oprimem, diferentemente da obra literária que não possui 

essa passagem – esta atitude é um exemplo da presença da resistência nessa personagem sertaneja. 

Este discurso do homem comum é chave para o pensamento ideológico dos cinemanovistas e dos 

movimentos de esquerda no campo, como as Ligas Camponesas. Mas essa filiação ao cangaço 

não passa de mais um sonho que não será alimentado. Fabiano continua na miséria. A seca 

promete, “vai pegar fogo, não adianta esperar”. O gado emagrece, seca e morre. Fabiano sem 
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pasto, vende seu pequeno rebanho e sua égua para o fazendeiro. Está na hora de novamente 

migrar. Antes ele encontra seu policial opressor no meio da caatinga e tem a oportunidade de se 

vingar, de usar a violência contra o opressor, mas ele não consegue. Consegue matar Baleia, que 

doente não teria mais serventia para a família que tanto fez companhia.  

A família segue seu rumo pelo sertão atrás de uma vida melhor, mesmo que numa roça de 

pouca serventia, cama de couro, escola, “virar gente e largar essa vida de bicho, se escondendo no 

mato”, nessas Vidas Secas.    

 

Sertão como problema nacional 

 
A região nordeste, e principalmente seu estrato natural do sertão, foi incansavelmente 

pauta das políticas públicas do governo federal de João Goulart, assim como tema de diversos 

projetos sociais idealizados pelos mais diversificados órgãos de pesquisas sociais no Brasil. Entre 

estes grupos destaca-se a participação do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPÊS). O IPÊS
56

 

foi fundado em agosto de 1961 e tinha como influência ideológica a Aliança pelo Progresso. Em 

resposta ao avanço comunista na América, em 1961 o presidente John F. Kennedy formulou o 

programa Aliança pelo Progresso com a promessa de ajudar economicamente e socialmente os 

países da América Latina. Esta ajuda continha implícito o projeto estadunidense de contenção 

                                                           
56 Sobre o IPÊS, consultar as obras de Dreifuss, Assis e meu artigo publicado nos Anais do I Seminário Internacional do 

Tempo Presente: Os 15 ramos do IPÊS: uma análise da produção cinematográfica do Instituto de Pesquisa e Estudos 

Sociais.  
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comunista e de expansão imperialista, pressionando os governos latino-americanos a adotarem 

uma postura contrária a intervenção do Estado na economia.  

O Instituto se declarava, no âmbito público, como uma organização de homens de 

negócios e intelectuais, com objetivos essencialmente educacionais e cívicos, buscando contribuir 

para a solução dos problemas brasileiros, além de tirar conclusões e elaborar projetos que 

pudessem contribuir para o progresso econômico, o bem estar social e fortalecer o regime 

democrático do Brasil. 

O que destacava a produção dos filmes do IPÊS era a participação, em sua grande 

maioria, na direção de Jean Manzon. Jean Manzon era um talentoso fotógrafo e diretor francês, 

que dava aos filmes que dirigia um ar de modernidade e sofisticação, inspirados nos grandes 

diretores europeus das décadas de 1930 e 1950, que no Brasil transparecia algo inédito em suas 

produções cinematográficas.  

a) Nordeste, problema número 1 

Este filme faz parte de uma série de documentários realizados pelo IPÊS entre os anos de 

1962 e 1963, que busca retratar a realidade nordestina e seus problemas, propondo os mecanismos 

necessários para reverter essa situação problema no Brasil. O Nordeste e seus habitantes são 

caracterizados como o modelo do subdesenvolvimento e do atraso brasileiro, e esta situação deve 

ser refletida pelos intelectuais e pela classe dirigente nacional que são omissos. Porém, de certa 

forma são colocados no patamar daqueles que devem se superar, daqueles que são os heróis do 

cotidiano, que buscam as mais diversas estratégias para sobreviverem.  

As primeiras sequencias mostram as características do sertanejo nordestino: a baixa 

remuneração, as péssimas condições de trabalho, a mortalidade infantil, a falta de higiene e 
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ignorância, a omissão da ajuda do governo federal. As imagens do filme têm a intenção de 

representar o que havia de mais significativo no nordeste: a seca. 

A seca é a responsável pela grande imigração dos nordestinos em busca de melhorias de 

vida, melhorias nas condições de trabalho, é a responsável pelos retirantes – personagens do filme 

Vidas Secas. Conforme apresentado no documentário, na época das secas, o trabalho desaparece e 

a morte assume o comando e o governo e os empresários devem fazer o possível para matar a 

fome desses sobreviventes. Somente a irrigação e a presença da água na agricultura serão 

responsáveis pela melhoria de vida desses sertanejos e, consequentemente, no crescimento da 

economia brasileira. A partir da criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) em 1958, a região tornou-se alvo de implementação de ações de novos parques 

industriais e de capital de empresas estrangeiras e nacionais. O progresso será fundamental para 

uma boa alimentação, enquanto o atraso nas condições de trabalho e nas técnicas agrícolas 

persistirem a fome permanecerá no Nordeste. A SUDENE garante que empresas que investirem 

no Nordeste tenham uma redução de 50% de imposto de renda.  

Está implícito no discurso de modernização do Nordeste, uma crítica a qualquer 

intervenção das Ligas Camponesas para a solução desses problemas. A presença do capitalismo é 

uma forma de conter a “ameaça comunista”, de impedir a existência de um nordeste em guerra, 

um nordeste de oposição. Dessa perspectiva, o problema número 1 do Brasil não se limita aos 

problemas sociais e de mortalidade no homem nordestino, mas também pauta-se em um problema 

de segurança nacional, num discurso anticomunista em relação a classe rural popular. Este filme 

pode ser pensado como um discurso contrário aquele proposto pelos filmes do Cinema Novo, 

exemplos de O Pagador de Promessas e Vidas Secas, em oposição as concepções de esquerda do 
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homem sertanejo/nordestino, como símbolo de elevação nacional, como símbolos do comunismo 

rural cristalizado pela Revolução Cubana de 1959.  
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RESUMO: O presente artigo pretende recuperar as reflexões feitas por Almeida Garrett (1799- 1854) no 

prefácio da obra Adozinda publicada em 1828. No prefácio referido o poeta português faz considerações 

sobre a introdução do gênero romance em Portugal e julga ser a recuperação das antigas histórias orais 

portuguesas cruciais para o desenvolvimento cultural da nação portuguesa. As ideologias e as concepções 

defendidas por Garrett dialogam com o conceito de Literatura e Resistência, postulado por Alfredo Bosi no 

texto Resistência e Narrativa, uma vez que Garrett defende em seus textos uma ideia que segue contrária ao 

que acontecia em Portugal naquele momento histórico. 

 

Palavras- chave: Almeida Garrett. Adozinda. Prefácio. 

 
ABSTRACT: This article seeks to recover the insights from Garrett (1799 - 1854) Adozinda in the preface 

of the work published in 1828. In the preface that the Portuguese poet raises questions regarding the 

introduction of the romance genre in Portugal and judged to be the recovery of ancient oral histories 

Portuguese crucial to the cultural development of the Portuguese nation. The ideologies and concepts 
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advocated by Garrett dialogue with the concept of Literature and Resistance, postulated by Alfredo Bosi 

Resistance and Narrative in the text, since Garrett defends in his writings an idea that goes contrary to what 

happened in Portugal at that historic moment. 

 
Keiwords: Almeida Garrett. Adozinda. Prefácio. 

 

Reler, revisitar a História do passado em busca de apresentar novos sentidos, para e novas 

representações para referir acontecimentos do passado são elementos que têm constituído uma 

marca da historiografia literária, haja vista a relevância de rememorar esses documentos 

históricos. Dessa forma, o presente trabalho recuperará as reflexões construídas por Almeida 

Garrett (1799-1854) no prefácio da obra Adozinda
57

, sobre o gênero romance e de que maneira 

tais reflexões dialogam com o conceito de Literatura e Resistência
58

 apresentado por Alfredo 

Bosi. 

 O prefácio de Adozinda pode ser considerado uma fonte primária, haja vista ser um 

documento que apresenta reflexões do autor no momento anterior a composição da obra. Pois, 

segundo Regina Zilberman (2004, p.18) “as fontes primárias podem ser todo e qualquer material 

                                                           
57 Publicada em 1828, a obra Adozinda foi uma obra que de acordo Almeida Garrett gerada no exílio. O autor menciona 

que a obra originalmente era intitulada Silvana, mas ele mudou o título para Adozinda, que soava melhor e era 

português mais antigo. 
58  O termo Resistência e suas aproximações com os termos “cultura”, “arte”, “narrativa” foram pensados e formulados 

no período que corre, aproximadamente, entre 1930 e 1950, quando numerosos intelectuais se engajaram no combate ao 

fascismo, ao nazismo e às suas formas aparentadas. BOSI, Alfredo. Narrativa e Resistência. In: Itinerários, Araraquara, 

nº 10, São Paulo: 1996. 
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utilizado pelo artista antes de produzir sua obra: lembranças infantis, sonhos, histórias particulares 

ou coletivas, a tradição local e nacional”. Garrett pretendia, por meio de reflexões do passado e da 

memória portuguesa recuperar as tradições portuguesas, as quais considerava esquecidas pelo 

povo.  

O prólogo referido é permeado de ponderações que compreendemos como uma forma de 

resistência, já que nas conceituações de Alfredo Bosi um texto pode ser considerado resistência 

quando o autor defende uma ideologia que se encontra em oposição ao que acontece em uma 

determinada circunstância de um determinado momento histórico. A escrita do prefácio teria 

passado a ser uma variante e, não raro, uma transcrição do discurso político ou da linguagem oral, 

de preferência popular. 

A obra de Garrett é ancorada no momento histórico do Liberalismo político, suas criações 

não podem ser entendidas alheias ao contexto histórico, político e cultural de Portugal no século 

XIX. Desta forma, o poeta conservará um lugar especial na história da Literatura Portuguesa, uma 

vez que apresenta inovações, que feitas por meio das criações de romances populares e 

tradicionais
59

 na estrutura de versos, com os quais Garrett pretendia recompor as tradições do 

passado guardadas na memória da nação. Assim, foi durante seu primeiro exílio na Inglaterra que 

começaram suas intenções de descobrir no povo e nas tradições populares o verdadeiro gênio 

nacional de sua pátria.  

                                                           
59  O romance é uma forma poética cujos versos possuem, segundo o sistema métrico espanhol, quatorze ou quinze 

sílabas, com cesura na oitava. Tais versos, entretanto, foram, até meados do século XX, comumente transcritos em 

versos de sete sílabas, na chamada “forma livre”, a qual o costume português chama de redondilha maior. MACHADO, 

José Pedro. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Lisboa: Livros Horizontes, 1989. 
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Prefácios garrettianos: o (re) significar do passado  
 

Almeida Garrett foi um intelectual que se envolveu diretamente na realização de um 

projeto político e literário, intervindo assim, de diferentes maneiras na vida do país.  O primeiro 

dos românticos portugueses nos deixou numerosos escritos estéticos, como ensaios, romances, 

poemas, teatro, crônicas entre outros, com os quais valorizou a tradição nacional, à tradição 

histórica e à memória literária. Segundo Ofélia Monteiro (2010, p.147) “quando perspectivamos 

Garrett no tempo português que foi – tempo de profundas transformações do viver coletivo, que 

no campo sociopolítico e ideológico, quer no das letras e das artes –, ele ganha um fulgor 

singular, tão distinto fica, como escritor, do seu contexto.” 

Garrett acreditava na pronta regeneração do país, através das ideias de liberdade, 

fraternidade e justiça, por isso o poeta português tinha urgência de instruir o povo português e 

demonstrava ser sempre (MONTEIRO, 2010, p.11) 
Um homem preocupado em integrar ao pensamento político a perspectiva 

religiosa e a educação portuguesa velha [...]. Não obstante, a narrativa 

garrettiana entrevê uma possibilidade de regeneração social, através de uma 

recuperação do “espírito nacional”, veiculada por um renovado apreço das 

tradições inscrito no desejo do reencontro com a natureza por meio da terra e 

do povo. 
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Garrett aprimorou sua consciência e cidadania em relação aos problemas políticos vividos 

por Portugal naquele momento histórico
60

. No âmbito político atuou de maneira intensa, dirigiu 

jornais, publicou ensaios e trabalhou em funções públicas. No cenário literário seu envolvimento 

não foi diferente, visto que escreveu poemas, peças teatrais, romances e crônicas nas quais se 

encontram a preocupação com a renovação e reconstrução história de Portugal, por meio das 

recompilações da poesia contada pelo povo.  

As interpretações desse prefácio evidenciarão que Garrett trabalhava com questões do 

gênero romântico relacionadas à “literatura nacional” e concebia uma literatura conduzida pelas 

tradições locais em consonância com os textos anteriores à introdução do Classicismo. Vale 

ressaltar, que o romance
61

 que se aborda no prólogo em questão, trata do “romance tradicional”, 

gênero poético popular que não deve ser confundido com o romance em prosa moderno, 

sedimentado no século XIX. 

                                                           
60 Era generalizada a constatação da decadência da Pátria portuguesa, evidentemente acerca da dicotomia entre o seu 

passado glorioso e o presente decadente. 
61 A expressão romance começou por designar, língua vulgar, em oposição à língua culta que era o latim [...]. Na Idade 

Média se escreveram em romances muitas narrações, tanto em prosa como em verso, a expressão romance tomou nas 

diferentes línguas o sentido de conto, de romance de aventura depois, sobretudo em francês, no século XV, as narrativas 

de cavalaria em prosa. O sentido moderno aparece também em francês no século XVIII. MACHADO, José Pedro. 

Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Lisboa: Livros Horizontes, 1989. 
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De acordo com José Saraiva (2001, p.653) “o gosto pelas tradições medievais, muitas 

delas conservadas no Romanceiro
62

 e, em geral na cultura folclórica, que a literatura clássica 

francesa tinha desdenhado e por sua influência outras literaturas da Europa Ocidental”. Assim, os 

itinerários percorridos pelas criações garrettianas, sobretudo no prefácio de Adozinda, evocam 

uma memória de um tempo pretérito da nação portuguesa. 

Os prefácios tem função de designar um discurso produzido a respeito de um texto que 

antecede e introduz e por meio destes o autor divide seus preceitos e atividades literárias com o 

leitor. Por meio da leitura dos prefácios é possível estudar a evolução das ideias literárias, ou 

outras, a partir das leituras destes discursos anexos que, muitas vezes, revelam lugares comuns. 

Os prefácios são textos de extrema relevância no momento de acompanhar a obra, uma vez que de 

acordo com Germana Sales (2003, p, 15): 
Os prefácios desempenham função essencial no espaço em que estão presentes, 

funcionando também como área de debate e definição de ideias que começam a 

surgir e como composição que legitima a palavra de seus criadores. Funcionam, 

outrossim, como lugar onde são exercidos os debates que buscam dar forma a 

estética romanesca que vai sendo reconhecida ao longo do século. É por meio 

desses prólogos que podemos acompanhar o processo longo e progressivo de 

alteração das imagens, opiniões e pensamentos dos romancistas e do gênero 

romance até então desprestigiados. 

                                                           
62 O romanceiro: Designação atribuída ao gênero literário de tradição oral constituído pelo conjunto de poemas 

tradicionais cuja origem remonta a Baixa Idade Média. MACHADO, José Pedro. Dicionário Etimológico da Língua 

Portuguesa. Lisboa: Livros Horizontes, 1989. 
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Os prefácios escritos por Garrett são importantes fontes historiográficas, pois era costume, 

estes textos apresentarem alguma mensagem ideológica ao leitor. O prólogo de Adozinda é um 

desses exemplos e incorpora não somente as composições que apresentava em sua forma, mas 

também demonstrava o contexto sociocultural em que foi produzido. Dessa maneira o que está 

registrado e muitas vezes arquivado tem uma possibilidade de um novo contato com o público, 

pois se trata da recuperação de momentos do passado lusitano. 

No prólogo de Adozinda, Garrett evidenciava seu projeto literário do Romanceiro 

Português, projeto este no qual o poeta ambicionava recuperar o conceito de identidade nacional 

que, serviria de base para a elaboração das diferentes narrativas nacionais e histórias de literatura, 

assim o prefácio em questão pode ser apresentado como testemunho das ideologias políticas e 

intelectuais de Garrett. A leitura dos prefácios pode esclarecer muitas circunstâncias acerca do 

momento de criação da obra, haja vista o escritor poder expressar suas motivações, suas aflições 

em relação a acolhida por parte do público e da critica literária. 

 

Rememorar o passado: sob a perspectiva da Resistência 

 

Os estudos literários contemporâneos reveem os paradigmas que compõem os estudos da 

historiografia literária, pois é uma época pela busca pelo diálogo do passado com o presente. Esse 

retorno à historicidade pelos estudiosos da literatura é de extrema relevância. Segundo Zilberman 

(2004, p. 19) “a investigação é permanente, envolvendo a ação do sujeito comprometido por ela”. 

O texto que acompanha Adozinda pode ser considerado um texto “documental” e “testemunhal” o 

que corresponde à literatura de resistência. Pois, Garrett menciona no referido prólogo recorrer às 
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tradições portuguesas antigas como forma de resistir à cultura estrangeira vigente em Portugal, 

uma vez que para o poeta português o estudo das canções populares, notadamente dos romances 

tradicionais, acontece em decorrência da busca de novos temas e novas possibilidades em relação 

à regeneração do espírito português. 

Retomar o olhar para o século XIX, é relevante em relação aos esclarecimentos acerca do 

interesse de Garrett pela poesia tradicional portuguesa, uma vez que o próprio poeta indica aos 

seus leitores e estudiosos, que foi a vontade de reviver o passado de sua pátria que o inspirou a 

compilar os romances tradicionais. Após os processos de fundação de cada nação, segue-se à 

etapa importante da construção do imaginário nacional. Assim, foi fundamental a ação dos 

homens de letras, aqueles que ajudam a criar por meio da historiografia literária, os momentos 

iniciais da cultura nacional. Almeida Garrett é uma figura de extrema relevância nesse sentido, 

uma vez que recolheu as xácaras tradicionais portuguesas, objetivando recuperar as tradições do 

passado português para construir uma tradição literária portuguesa aos moldes das transformações 

do Romantismo. 

Com a intenção de rememorar as reminiscências do passado Garrett faz de seu texto um 

espaço de denúncia, de crítica social e política, o que torna sua narrativa em consonância com as 

postulações de Bosi (1996, p, 14) “o homem de ação, o educador ou político que interfere 

diretamente na trama social, julgando-a e, não raro, pelejando para alterá-la, só a faz enquanto é 

movido por valores”. Também em carta ao amigo Duarte Lessa, o poeta discorre amplamente 

sobre algumas considerações das peculiaridades do gênero romance (GARRETT, 1828, p. 16). 
Creio que é esta a primeira tentativa que há dois séculos se faz em português de 

escrever poema ou romance, ou coisa assim de maior extensão neste gênero de 

versos pequenos octasylabos, ou de redondilha como lhe chamavam antes os 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

203  

nossos [...] começaram a cair em mais desuso, a não empregarem senão em 

certo gênero de poesia ligeira ou, ainda os fizeram romances históricos, e ainda 

os fizeram posteriormente églogas, e o que os poetas da Phenix-Renascida e os 

campanudos vates das mil uma academias do século XVII e XVIII chamavam 

romances, que certamente não era o que hoje estritamente se entende por esse 

nome. 

 

Almeida Garrett demonstra um perfil literário engajado com as estruturas sociais e 

politicas da nação portuguesa, faz de seu texto um contraponto para resistir e denunciar a ordem 

instituída e discorre sobre essas ideologias em suas cartas pessoais, discursos, crônicas, ensaios 

entre outros textos. Garrett utiliza seus escritos como resistência ás relações de poder que 

permeiam o momento histórico da nação lusitana. Diante disso, Garrett se pronuncia acerca do 

gênero romance (GARRETT, 1828, p. 19). 
A poesia romântica, a poesia primitiva, a nossa própria que não herdamos de 

Gregos nem Romanos, nem imitamos de ninguém, mas que nós herdamos e 

críamos a abandonada poesia nacional das nações vivas, ressuscitou bela e 

remoçada, com suas antigas galas, porém melhor talhadas, com suas feições 

primeiras, porém mais compostas. 

 

Percebemos o texto de Garrett como uma escrita da história com alguns momentos 

partindo de sua memória, já que explicita em seu discurso uma identidade nacional e social. 

Assim, diferencia o momento que vive de um período do passado da nação portuguesa, e com 

isso, pretende rememorar o passado português. (GARRETT, 1828, p. 22) 
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De pequeno me lembra que tinha um prazer extremo de ouvir uma criada nossa 

em torno da qual nos reuníamos nós os pequenos todos da casa, nas longas 

noites de inverno, recitar-nos meio cantadas, meio rezadas, estas xácaras e 

romances populares[...] não é portanto, em nenhum sentido, novo hoje para a 

literatura portuguesa o gênero romântico, nem me apresento agora como este 

meu romancezinho ao público português a pedir privilégio de invenção ou 

patente de introdução. Se reclamo aqui é ter instaurado as antigas e primitivas 

formas métricas da língua em uma espécie de poesia. 

 

Compreendemos por meio dos escritos garrettianos, que as discussões que aconteciam 

naquele momento histórico e com a sociedade do período, um diálogo entre a história e a 

literatura. Assim, o prefácio de Adozinda articula em seu conteúdo representações ideológicas, 

que dialogam com as postulações do conceito de Resistência, postulados por Bosi (1997, p. 19), 

quando entendemos que o valor de Resistência é “de esperanças no poder transformador da 

palavra narrativa e da sua imagem” 

Garrett privilegiava o diálogo pelo engajamento político e o retorno às tradições antigas 

portuguesas. Acerca do gênero romance, também, emite um juízo de valor sobre as concepções do 

povo português, quando menciona que este não valoriza suas antigas tradições nacionais. Logo, 

suas postulações funcionam como um ato de resistência, de busca de reconhecimento e 

identidade, com a intenção de conseguir a autonomia do povo português por meio da literatura. 

(GARRETT, 1828, p. 17): 
A minha primeira ideia foi fazer uma coleção dos romances assim 

reconstruídos e ornados com os enfeites singelos, porém mais simétricos da 
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moderna poesia romântica, e publicá-la com o título de Romanceiro português, 

ou outro que tal, para conservar um monumento de antiguidade literária tão 

interessante, e de que talvez só a língua portuguesa, entre as cultas da Europa, 

careça ainda; porque quase todas sei, e de todas creio, que se não pode dizer tal.  

 

O texto que acompanha a obra Adozinda, demonstra que Garrett tentou desenvolver um 

programa nacionalista, por meio de uma dedicação especial ao passado nacional, ou seja, 

exaltando os costumes, a linguagem, as fábulas e crenças populares legitimamente portuguesas, 

quando também se interrogava profundamente à realidade nacional e à sociedade de sua época, 

com o ideal de uma intervenção reformadora.  

No prefácio em escopo, o autor descreve uma forte tendência ao engajamento político, 

pois expõe um panorama das produções culturais e literárias do seu tempo, e retrata o período de 

formação do gênero romance em Portugal. Essas considerações de Garrett corroboram com o 

conceito de Resistência, haja vista o autor português tomar uma posição contrária aos governantes 

portugueses, e com suas produções escritas pretende preencher o vazio existente nas produções 

culturais e literárias.  

O autor faz uma retrospectiva do passado da nação, o levantamento de produções 

folclóricas e populares, uma vez que nas postulações de Bosi (1996, p, 27) “a escrita resistente 

não resgata apenas o que foi dito uma só vez no passado distante e que, não raro, foi ouvido por 

uma única testemunha”, como demonstraremos no seguinte fragmento (GARRETT, 1828, p.25). 
Há muita variedade metros; mas outras poesias mais antigas, só romances 

populares ou xácaras, que por tradição imemorial se conservam entre o povo, 

principalmente nas aldeias, todos são nos metros octossílabos ou em endechas. 
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Logo direi aqui alguma coisa mais devagar sobre estas curiosíssimas, e tão 

desprezados mas tão interessantes, relíquias da nossa arqueologia. 

 

No que concerne o campo literário, é relevante reconhecer o compromisso social de 

Garrett, pois pretendia, por meio do projeto de regeneração nacional, operar uma evolução social, 

econômica e cultural que diminuísse a discrepância entre Portugal e a Europa industrializada. 

Dessa maneira, as intenções do poeta português no prefácio de Adozinda coadunam com as 

postulações de Bosi no texto Narrativa e Resistência, pois Garrett recria, reinventa as antigas 

históricas portuguesas e com isso, trabalha com uma espécie de resistência.  

Podemos atribuir às reflexões do gênero romance feitas pelo autor como uma espécie de 

reorganização das estruturas portuguesas através da literatura. O prefacio oferece uma consciência 

reflexiva do momento histórico e literário e com isso descreve as considerações do momento 

inicial do gênero romance. 

Garrett evoca em sua obra a memória coletiva, por meio das tradições culturais 

portuguesas, objetivando construir valores de um passado comum do povo português. Garrett 

narrou no prefácio de Adozinda sua experiência e o seu testemunho sobre a arte e literatura em 

geral. Portanto, constituiu representações e valores da cultura portuguesa. Assim o poeta resistiu, 

a seu modo, às ideologias que foram adversas às suas concepções. 
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“EVITAR A CONTAMINAÇÃO PELAS LETRAS”: uma leitura do livro-filme Fahrenheit 

451 como alusão à distopia na contemporaneidade. 

 

Nélio Ribeiro Moreira 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

 

RESUMO: Este texto é resultado de uma leitura que buscou inter-relacionar o livro Fahrenheit 451 a sua 

versão fílmica, tomando tal leitura como ponto de partida para um comentário sobre sociedade 

contemporânea e seu viés distópico. Procedeu-se assim: num primeiro momento foi feita uma descrição 

interpretativa da narrativa e seu eixo – papel hegemônico do Estado, censura, alienação pela televisão, 

desprezo pelo livro -; e num segundo momento, utilizou-se o mote dado pela obra para subsidiar uma leitura 

do campo social contemporâneo, relacionando tal leitura às perspectivas teóricas acerca do tema.    
 

Palavras-chaves: Fahrenheit 451. Distopia. Estado autoritário. Individualismo. Alienação.  

 

ABSTRACT: This text is a result of reading that sought to interrelate the book Fahrenheit 451 to the movie 

version, taking it as a starting point for a commentary on contemporary society and its dystopian bias. This 

was done: at first was made an interpretive description of the narrative and its axis - hegemonic role of the 

state, censorship, alienation by television, contempt for the book -; subsequently, was used as the motto for 

the work support a reading of the today’s society, relating this reading to theoretical perspectives on the 

topic. 

 

Keywords: Fahrenheit 451. Dystopia. Authoritarian state. Individualism. Alienation. 
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Confisco da leitura como contra-utopia: Fahrenheit 451
63

 

 

Em maio de 1933, alguns meses após ascensão do Nazismo ao poder na Alemanha 

ocorreu a Bücherverbrennung (literalmente “queima de livros”), ato iniciado em Berlin e que 

posteriormente se espraiou por outras cidades. Thomas Mann, Heinrich Mann, Walter Benjamin, 

Bertold Brecht eis alguns dos escritores, hoje tidos como referência mundial no campo literário 

que foram vitimados pela perseguição nazista e que tiveram seus livros listados como perniciosos 

pelo regime hitlerista
64

.  

O objetivo de tal empreitada levada a cabo pelo regime totalitário alemão era o de 

suprimir a vida individual e, assim, evitar a temerária possibilidade de aquisição de conhecimento 

e a expressão do livre pensamento que poderia vir a se constituir como críticas ao regime 

instituído. No fundo, através desta ação tinha-se em vista a purificação literária da Alemanha, 

numa antecipação da prática de purificação da raça alemã que alguns anos mais tarde se 

materializou na Noite dos Cristais e mais cruelmente no Holocausto. De forma profética, um 

poeta alemão de origem judia chamado Heinrich Heine, que viveu no século 19, proferiu uma 

trágica frase: “Onde livros são queimados, logo os seres humanos terão o mesmo destino".  

                                                           
63 451 Fahrenheit refere-se ao grau em que o papel pega fogo. Equivale a aproximadamente 232° Celsius. 
64 A perseguição aos livros foi precedida em grande escala a dos nazistas pela Igreja Católica quando esta, em 1559, 

durante o Concílio de Trento (1545-1536), criou o “Index Librorum Prohibitorum” (Lista de Livros Proibidos). 

Essa Lista só foi abolida no dia 14 de junho de 1966, depois de mais de quatro séculos de existência, pelo Papa Paulo 

VI. 
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Fahrenheit 451
65

 é um livro que tem como tema a cremação de obras literárias. Seu 

enredo é alusão das mais pertinentes à verificação da forma autoritária com que o Estado se 

propõe conduzir a sociedade. O contexto histórico no qual foi publicado – 1953 - é fundamental 

para entendermos seu núcleo argumentativo: momento imediatamente posterior ao fim da 

Segunda Guerra Mundial – o ponto inicial do livro é o conto "Bright Phoenix", de 1947 – e 

momentos iniciais da Guerra Fria. De autoria de Ray Bradbury
66

 trata-se de um romance distópico 

na linha de Admirável Mundo Novo (1931), de Aldous Huxley, e do 1984 (1948), de George 

Orwell. É uma construção literária que tem como cenário um futuro no qual o livre pensamento 

estava em vias de extinção, tal qual como Huxley e Orwell também haviam vislumbrado em suas 

anti-utopias. Contudo, o tema central da trama de Bradbury é o extermínio do objeto livro, este o 

responsável pelo desenvolvimento do pensamento causador da discórdia entre os indivíduos e 

gerador de conflitos na sociedade. 

A trama gira em torno do personagem Guy Montag
67

, representante do estado autoritário, 

que trabalha como bombeiro
68

. Todavia, esta profissão tem uma função completamente distinta da 

qual nos é familiar. Ao invés de apagar fogo o bombeiro do romance de Bradbury incendeia, e um 

objeto específico: o livro. Num paralelo, vale rememorar o “papel” do fogo na história como 

                                                           
65 Em 1966 foi tranformado em filme, dirigido por François Truffaut. 
66 Ray Douglas Bradbury. Nasceu em 22 de agosto de 1920 e morreu em 6 de junho de 2012, em Los Angeles.  
67 Montag é segunda-feira em alemão. Uma possível interpretação para a escolha deste nome para o protagonista é o 

caráter de reinício que subjaz ao personagem: o ponto de partida de algo cíclico, tal como o é semana. É o primeiro dia 

da semana, o recomeço. Montag é a personificação do recomeço, o que é subsidiado pelo desfecho da trama. 
68 Mais apropriado seria usar o termo original inglês firemen, haja vista que esta palavra também pode ser traduzida 

como “fogueiro”, já que sua função é atear fogo aos livros.  
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recurso utilizado ao mesmo tempo física e simbolicamente. O ato de queimar os hereges, aplicado 

muitas vezes pelo aparato repressor da Igreja Católica, a Inquisição, continha em seu cerne 

também significados simbólicos ali representados. O fogo é a representação da purificação e 

também da condenação. Simbolicamente, a vítima da fogueira da Inquisição estava sendo 

purificada dos pecados e também condenada ao inferno – este o local do fogo eterno. Logo, a 

queima de livros tem também, além do extermínio físico, um caráter de representação simbólica 

da purificação, pois pretende evitar a contaminação pelo contato com a leitura. 

O enredo se passa numa América de um futuro não determinado dominado por um modo 

de vida egocêntrico, fútil e controlado pelo Estado, no qual se relegou a atividade intelectual ao 

limbo. Uma sociedade na qual os que são flagrados em ato de leitura de alguma obra ou são 

possuidores de livros estão destinados ao isolamento e a serem tratados como degenerados, 

loucos. Os livros são objetos ilegais. O personagem central que, seguindo a profissão de seu pai e 

de seu avô vê em seu trabalho – destruir livros, e em alguns casos os locais que os abrigam, e 

também perseguir as pessoas que os detêm - a coisa mais correta a ser feita, sua atividade como 

grande contribuição para o quadro social do qual é componente. Interessante é a passagem em que 

a metáfora da semi-escuridão se mostra como um elemento conformador da perspectiva de 

Montag. Ele se lembra de uma ocasião em que, quando ainda era criança, faltou luz e sua mãe 

acendeu uma vela: no escuro, a vela proporcionou um ambiente semi-iluminado, mas no qual 

Montag estava confortável. Trata-se do mote de inverter a premissa que rege a sociedade 

ocidental desde o final do século 18 desencadeada pelo movimento Iluminista: o esclarecimento. 

Para os iluministas, os seres humanos são dotados de razão e, por isso, devem se valer apenas do 

seu próprio entendimento. Mas o que há em Farehnheit 451 é o avesso dessa premissa.  
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Montag não é apenas mais um submisso ao sistema, é o próprio sistema. Contudo, ocorre 

sua redenção, possibilidade sempre existente na literatura distópica. Essa redenção começa 

quando Montag encontra uma garota de dezessete anos, cujo nome é Clarisse McClellan. Clarisse 

é possuidora de livros, tem leitura e acaba por instigar Montag a se questionar sobre a vida que 

leva.  

Para corroborar com o advento de uma situação-limite
69

 por Montag, outro acontecimento 

lhe é marcante. Durante uma operação de queima de livros, a dona dos livros se recusa a deixar a 

sua casa - que foi invadida pelos bombeiros - e seus livros e acaba por riscar um fósforo antes do 

uso dos lança chamas dos firemen e, assim, queima junto com seus “companheiros”, os livros. A 

cena é simples, mas bastante representativa: os nomes que aparecem queimando nas páginas são 

clássicos da literatura (subversiva) como Karamazov e Lolita.  

O suicídio da senhora foi um fato muito perturbador para Montag: por que alguém 

atentaria contra a própria vida por causa de livros? Montag, que começa a roubar livros, se vê 

colocado numa situação que muito o aflige. Os livros que ele rouba são guardados em sua casa. 

Mas este artifício é descoberto e Montag passa de perseguidor a perseguido. Quando seu superior, 

o capitão Betty guia sua equipe e ordena que o próprio Montag queime sua casa, este vê sua 

                                                           
69 “A situação-limite configura-se sempre pela insuficiência do valor, mas, repita-se, essa insuficiência não é intrínseca 

ao próprio valor em si mesmo; ela aparece quando a singularidade dramática da situação em que o sujeito está 

envolvido o leva a questionar o valor, e a ver que aquilo que o valor representa em termos de bem não coincide com a 

melhor escolha”. Franklin Leopoldo e Silva. “Ética e situações-limite”.  Revista Cult. Editora Bregantini. Abril de 2010. 

Ed.nº 145. 
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mulher, Mildred
70

, que foi quem o delatou, fugindo
71

. Montag reage, queima o capitão Betty, fere 

outros bombeiros e foge, indo para a casa de Faber, um professor que o orienta a ir para um local 

onde estão abrigados os foragidos que poderão ajudá-lo. Os refugiados são encontrados por 

Montag, e assim, ele fica sabendo de uma técnica desenvolvida pelos mesmos para que não se 

perdessem as informações dos livros: a memorização de um livro por cada um dos que ali se 

encontram. Quando se encontra no “campo de refugiado de livros”, Montag vê ações de guerra: a 

cidade próxima de onde se encontram é invadida e destruída. Aliás, a trama se passa no contexto 

de uma guerra
72

, mas que parece nem sê-lo, pois é primordial para os meios de comunicação 

distrair as pessoas deste assunto. Pressupõe-se que Bradbury esteja se referindo a algum evento da 

Guerra Fria, pois fala em bombas que queimam tudo – seriam bombas nucleares? Há aqui uma 

formidável ironia: para uma sociedade que queima ideias impressas há a possibilidade de esta 

mesma sociedade queimar-se a si mesma.   

O filme não é exatamente fiel ao livro
73

. A despeito de pouca coisa, pode-se ler a versão 

fílmica de Fahrenheit 451 como uma tradução no sentido benjaminiano. Em “A tarefa do 

tradutor”, (MOLDER, s/d. pp.1-2) Walter Benjamin diz que: 

                                                           
70 No filme o nome da esposa de Montag é Linda. É a mesma atriz, Julie Christie, quem interpreta os dois personagens 

antípodas – Linda e Clarisse. Trata-se de um recurso interessante de Truffaut: mostrar em uma mesma pessoa personas 

completamente opostas. E Clarisse, no filme, não é uma garota de dezessete anos, mas uma professora primária. 
71 No 1984, o personagem central, Winston Smith, se apaixona por Julia e com ela se envolve em um relacionamento 

amoroso, e  por quem é traído – ela o deuncia às autoridades.  
72 1984 também tem como fundo uma guerra. 
73 No filme não há o Mechanical Hound (“cão de caça mecânico” - algo estilizado, possuidor seis patas-, o Sabujo da 

versão em português) e nem o personagem professor Faber. 
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A traduzibilidade é própria da essência de certas obras — isto não significa que 

a sua tradução seja essencial para ela próprio, mas significa que uma 

determinada significação, que habita no original, se exterioriza na sua 

traduzibilidade. É evidente que uma tradução, por melhor que seja, jamais pode 

significar algo para o original. E, no entanto, devido à traduzibilidade do 

original, a tradução está na conexão mais imediata com o original. 

 

Por conter tais características evocadas por Benjamin, o filme de Trauffaut é uma 

tradução bastante satisfatória do livro de Bradbury. Para corroborar com esta assertiva, pertinente 

é a citação: 
Um filme. Um romance. Duas linguagens da arte. O filme, quando baseado em 

uma obra escrita, realiza a passagem de uma linguagem à outra, o que ocorre no 

intervalo entre as duas, a que chamamos de tradução. No conceito de 

tradutibilidade, que Benjamin aplicou à sua teoria da linguagem, está dito que 

traduzir é também o desejo de dizer a língua pura ou a língua original. Por isso, 

residiria em toda tradução uma função angelical: de portadora ou mensageira 

do original. Toda tradução é portadora da promessa de traduzir o Nome - a 

palavra divina - a verdadeira língua que restituiria aos homens a comunhão de 

uma mesma linguagem entre todos, como nas origens (SCORSI, 2005, p. 

37). 
 

Considerando tradução como interpretação, deve-se ter em mente que a recriação perfeita 

é impossível. Contudo, o cerne do livro é mantido no filme. Como exemplo de que a trama de 

Bradbury é reconstituída por Trauffaut com bastante originalidade, logo no início do filme uma 
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voz lê a ficha com os nomes dos atores e técnicos. Trata-se de um recurso cujo objetivo é passar 

para quem assiste ao filme a experiência nodal do livro: não ler – nem os créditos iniciais do 

filme. 

A primeira cena de ação dos bombeiros é invadir um apartamento onde o residente 

escondia livros. Vários exemplares são encontrados
74

. Por ironia, dentro do aparelho de televisão 

haviam livros escondidos. Os produtores de pensamento escondidos justamente naquilo que é 

mais nefasto ao pensamento – a televisão, segundo Bradbury. Como recurso caricato, teria o 

personagem encontrado uma utilidade para o aparelho? 

No filme há uma inversão de valores dos mecanismos de repressão do Estado. Os 

bombeiros sempre foram vistos de forma distinta pela sociedade, são comumente tidos como 

heróis, os salvadores, aqueles que dão a vida para salvar o outro. Contudo, em Fahrenheit 451, os 

bombeiros são mal vistos, passam temor à população. Em uma cena, a personagem Clarisse diz a 

Montag: “as pessoas têm medo dos bombeiros” 
75

. No diálogo seguinte, Clarisse pergunta se é 

verdade que no passado os bombeiros apagavam o fogo, ao que Montag responde que se trata de 

um disparate, de uma maluquice. E sobre a queima de livros, tema instigado por Clarisse, retruca: 

“Os livros são apenas lixo, não servem pra nada. Fazem as pessoas ficarem infelizes. Perturbam-

nas. Tornam-nas anti-sociais”.  

                                                           
74 Um oficial mostra um “Dom Quixote”. Emblemático o fato de ter sido mostrado esse livro. Assim se permite a 

seguinte interpretação: ler é quixotesco, quem lê é um sonhador, alguém à margem da realidade. 
75 O símbolo que está no capô da viatura é o de um dragão de seis patas, além do que seus uniformes, lembram a 

indumentária nazista e tem até uma saudação. (Se justifica o dragão por ser uma criatura que cospe fogo. Mas, seria 

também uma referência de Trauffaut ao Sabujo?).  
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Na distópica sociedade mirada por Bradbury via Trauffaut, o bombeiro tem como função 

não salvar, mas destruir. Contudo, aí se estabelece um paradoxo. Neste caso, destruir é salvar. A 

seguinte passagem é fundamental para o entendimento da premissa “destrutivo-construtivista” do 

bombeiro. Diz o Capitão a Montag, quando estes adentram uma biblioteca secreta em uma casa 

cujo interior continha centenas, talvez milhares de livros
76

:  
Ouça-me Montag: cada bombeiro, pelo menos uma vez na sua carreira, tem 

muita vontade de saber o que tem nos livros. Até dói de querer saber, não é 

verdade? Acredite em mim Montag: não tem nada! Os livros não têm nada a 

dizer!  

 

O Capitão se depara com livros de filosofia –“a filosofia é pior que o romance” -, apanha 

um exemplar de “A Ética” de Aristóteles e comenta (enquanto Montag esconde em sua bolsa um 

livro que havia folheado e cuja capa estampa o nome Gaspard Hauser
77

): 
Qualquer um que tenha lido [A Ética] acredita que está acima de quem não leu. 

Os livros tornam as pessoas desiguais, isso leva a conflitos e a infelicidade. A 

única maneira de sermos felizes é sermos todos iguais. Por isso temos que 

queimar todos os livros, todos! (Diz isso segurando um exemplar de “Main 

                                                           
76 A cena da invasão da casa é singular: o rosto do Capitão expressa um ar maravilhado, mas também de aversão! 
77 Creio tratar-se de algum livro sobre a história de Kaspar Hauser, o garoto que apareceu em uma Praça em Nuremberg 

em 1828, quando tinha mais ou menos 16 anos. Viveu isolado até aquela idade e, devido a isso, não correspondia às 

características de sociabilidade da época. Virou filme pelas mãos de Werner Herzog (“O enigma de Kaspar Hauser”, 

1974). Instigante que Montag esconda um livro que trate justamente sobre a história de um pária para a sociedade, ele 

próprio sendo um. 
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Kampf”, de Adolf Hitler, ao que parece lastimar o Capitão como se esse livro 

fosse “bom”.) 

 

A situação derradeira é o dilema de Montag: escolher entre a esposa e os livros, pois ela o 

flagrou lendo na madrugada e, por isso, não mais conseguia viver na mesma casa em que havia 

livros. Posteriormente, o delatou aos bombeiros e assim tem início a última missão de Montag: 

invadir sua própria casa, destruir seus livros. Numa atitude de ironia, o Capitão ordena que 

Montag use o lança-chamas em seus livros e ele, como que numa tentativa de se auto-purificar e 

ver exterminado seu passado de trevas, incendeia primeiramente sua cama, sua casa e, por fim, no 

Capitão. Assim, consegue fugir e encontrar a comunidade formada pelos dissidentes refugiados. 

Nesse local – sintomaticamente o final de uma linha de trem – é recebido e guiado por “O Diário 

de Henry Brulard”, autobiografia de Stendhal e é apresentado à “República”, de Platão, ao “O 

Príncipe”, de Maquiavel e a outros homens/mulhres-livros. Explica-lhe seu cicerone: cada um dos 

que ali se encontrava decorou um livro. Lá está, inclusive, “Crônicas marcianas” do próprio Ray 

Bradbury.  Montag “se torna” o “David Cooperfield”, de Charles Dickens. Isso no filme, porque 

no livro lhe é atribuído guardar o “Eclesiastes”, da Bíblia
78

.  O objetivo era, portanto, a 

                                                           
78 Pertinente atribuição. Vejamos uma passagem de tal livro: “Então vi que a sabedoria é mais proveitosa que a 

estultícia, quanto à luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda 

em trevas; contudo, entendi que o mesmo lhes sucede a ambos”. (ECLESIASTES, cap. 2, 13-14). 
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perpetuação da “escrita” através desse método
79

. Isso possibilitaria a passagem das informações 

para gerações vindouras até que a possibilidade de impressão do livro existisse novamente.  
 

Livros, televisão e internet: a distopia bradburyana é agora? 

 

Fahrenheit 451, como foi dito linhas atrás, trata do poder opressivo do Estado sobre as 

pessoas, cujo método é a censura dos livros para, assim, evitar a possibilidade de exercício do 

livre pensar. Contudo, o próprio Bradbury disse se tratar de uma obra mais a respeito do poder 

nefasto da televisão sobre as pessoas do que sobre censura 

Contudo, vejamos a seguinte apreciação:  

 
By Bradbury's own admission, the thematic obsession which explicitly emerges 

in Fahrenheit 451 is the burning of books, the destruction of "mind-as-printed-

upon-matter", to use Bradbury's accurate, vivid phrasing. And although 

Bradbury never use the word "censorship" in the novel one should be aware 

that he is [...]” 80 (UMLAND, 1994, p. 12) 

 

                                                           
79 Os próprios guardiões dos livros os queimavam depois de memorizá-los para não o virem ser destruídos por outros. 

Isso parece ser uma ratificação do episódio em que a senhora dona dos livros preferiu ser ela mesma quem acendesse o 

fósforo que originou a chama que carburou seus livros e a si mesmo.  
80“O próprio Bradbury admitiu que a obsessão temática que emerge explicitamente em Fahrenheit 451 é a queima de 

livros, a destruição da "mente-impressa-sobre-matéria", para usar uma frase precisa de Bradbury. E embora Bradbury 

nunca tenha usado a palavra "censura" em seu livro, deve-se ter ciência de que é disto que se trata”. (tradução minha) 
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Portanto, a crítica à televisão é o ponto forte na obra, mas a crítica à censura está latente. 

Acerca da questão da alienação pela televisão, a esposa de Montag, Linda, é o arquétipo da pessoa 

acomodada, fútil, presa às suas necessidades de se destacar na sociedade e perante suas amigas. 

Consumidora compulsiva de comprimidos, calmantes ou estimulantes - aliás, como toda a 

sociedade
81

 -, “vive” presa à televisão, esta o único meio de informação e divertimento, mas que é 

totalmente manipulada pelo Estado. Ela tem também um caráter algo interativo, tal como os 

aparelhos – TV digital - e as redes sociais virtuais contemporâneas. Bem vista as coisas, as redes 

sociais existentes hoje, tal como a televisão bradburyana, têm um liame muito frágil entre 

diversão e alienação. Se em Fahrenheit 451 os livros tornam as pessoas anti-sociais, a televisão os 

socializa, justamente pela interação entre os “Primos”, termo pelo qual se tratam os 

telespectadores interligados. Esses telespectadores interligados compõem a “Família”, algo como 

uma unicidade, objetivo também buscado nas formas de relacionamento virtual de hoje: estar 

entre seus iguais, ser integrante da comunidade. Em certa medida, o “internetês” vigente é uma 

expressão da distopia contemporânea: a expressão das idéias em contrações extremadas de 

palavras pressupõe uma redução da capacidade de pensamento sendo que, como já havia dito 

Wittgenstein, “os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo [...] o que não 

podemos pensar não podemos pensar; portanto, tampouco podemos dizer o que não podemos 

pensar” (1994, p. 245). No mais, pode-se dizer que a linguagem da internet é uma newspeak 

orwelliana. Não vivemos numa sociedade totalitária clássica, nos moldes daquela de 1984 ou de 

Fahrenheit 451, mas há parecenças assustadoras. 

                                                           
81 Aqui mais um tema recorrente à literatura distópica: o uso de drogas como recurso à vida. Lembremos do soma do 

Admirável Mundo Novo. 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

 

220  

O geógrafo Milton Santos cunhou o termo globalitarismo para se referir à perversidade da 

globalização capitalista – no âmbito econômico. É a globalização com elementos do totalitarismo. 

Mesmo distanciando-se das questões teórico-econômicas de implicação social propostas 

originalmente no termo, ele cai bem para denominar o mundo atual no que tange à imposição de 

valores hegemônicos para a conformação da sociedade unidimensional apontada por Herbert 

Marcuse: a possibilidade de escolher livremente entre uma quantidade de bens e serviços não 

significa liberdade quando estes bens e serviços significam alienação. A satisfação superficial 

agrada ao indivíduo e o impede de ver que o sistema o domina. Esta circunstância aponta para um 

mundo no qual reina soberanamente a indiferença. Marx, no “Miséria da Filosofia” (1847) já 

havia prenunciado: “El tiempo lo es todo, el hombre ya no es nada; es, como mucho, el esqueleto 

del tiempo” (2004, p.124). Dito de outra forma, tudo é mercado, consumo, pois a existência e as 

relações humanas estão pautadas em valor de troca. 

Diante das asserções até aqui expostas pode-se afirmar que a sociedade atual se vê 

representada na obra fictícia – e a-histórica - de Bradbury. Como construção visionária, suas 

premissas de uma sociedade indiferente, regida por um hedonismo e individualismo exacerbados 

e totalmente controlada é o que vige hoje. Em Fahrenheit 451 não se lia porque era proibido. Hoje 

não é proibido ler, não se queimam livros (?), mas não se lê porque o tempo não deixa, 

sobrepõem-se outros interesses. As relações interpessoais tácteis foram abandonadas em favor de 

um contato mediado pelos aparelhos eletrônicos, pelo send-receive de mensagens e imagens, 

mesmo que se esteja fisicamente em frente ao interlocutor. A sociedade desconsidera a vontade do 

indivíduo impondo-lhe aquilo que “parece” correto porque todo mundo faz assim. Neste sentido, a 

questão suscitada é que toda utopia vê com otimismo as ações de possíveis mudanças 
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engendradas no meio social. Do lado contrário, as distopias negam este otimismo, o ironizam, tal 

como Bradbury faz em seu livro e magistralmente Trauffaut traduz para a linguagem fílmica.  

Se Bradbury via a televisão sendo utilizada para alienar e, ao mesmo tempo como 

instrumento interativo, a internet e sua interação dialógica vis-à-vis é a materialização in totum do 

que foi imaginado. Às várias possibilidades construtivas da individuação se impõe a valorização 

da banalidade como contributo à dessubjetivação da pessoa, tornando-a massa. Renuncia-se à 

liberdade verdadeira em troca da servidão voluntária, em termos boétianos. Neste sentido, 

considerável número de pessoas se assemelha a personagem Linda Montag: submissas que são 

têm uma explícita necessidade de aparecer, ou melhor, de se mostrar, “dizer” com imagens para 

todos que quiserem “ouvir” sobre suas vidas, muitas vezes anódina, como a da personagem citada 

- em certo momento do filme Montag a chama de zumbi. Contudo, esta necessidade de aparecer é 

um fim em si mesmo, pois sua imagem é a única coisa de valor possuem. 

O que se pretendeu expor neste texto é a opinião de que existe um controle sobre o 

indivíduo que está expresso no modelo e na estrutura social vigente cujos exemplos similares ao 

da narrativa de Bradbury vicejam - supressão da autonomia mental e mesmo física do indivíduo 

com a utilização dissimulada de vários instrumentos coercitivos pelo Estado, e vontade 

espontânea de servidão por parte do indivíduo. Assim, uma sociedade da representação se 

sobrepõe às relações pessoais de contato, o que nos impõe viver em relações sociais mediadas por 

imagens (DEBORD, 2003), em uma sociedade da desconfiança e na qual os mais variados 

recursos às formas de interdição das possibilidades de autonomia do indivíduo grassam – destaque 

para o ocaso da leitura.  Para finalizar, consideremos o que diz Matos (1993, p.55): “O indivíduo 

autônomo, consciente de seus fins está em extinção, em desaparecimento. É ele que deve ser 

recuperado.” A propósito, qual livro você escolheria ser? 
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A PROSA FICCIONAL NO RODAPÉ D’A PROVÍNCIA DO PARÁ (1880-1889) 

 

Sara Vasconcelos FERREIRA
82

 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Germana Maria de Araújo Sales  
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RESUMO: Este estudo tem como objetivo identificar as prosas ficcionais que foram veiculadas n’A 

Província do Pará, durante a década de 80, do século XIX. Desta forma, verifiquei que este periódico 

publicava, diariamente, novelas, contos, romances e lendas; inclusive obras de autores consagrados como 

Eça de Queiroz e Émile Zola. Além de publicações de escritores locais, as publicações francesas e 

portuguesas eram mais frequentes, fato que demonstra que Belém não ficava indiferente ao que acontecia 

no mundo. Esses dados foram obtidos a partir de uma pesquisa em rolos de microfilmes referentes a este 

jornal, disponíveis na Biblioteca Arthur Vianna, em Belém-PA, tendo como referencial teórico fundamental 

o trabalho de Marlyse Meyer e José Ramos Tinhorão. 

 

Palavras-chave: A Província do Pará. Publicações. Prosas ficcionais. 

 
ABSTRACT: This study aims to identify the fictional prose, published in the newspaper A Província do 

Pará, during the 80s, in the nineteenth century. Thus, I observed that this journal published daily, novels, 

short stories and legends, including works by renowned authors such as Eca de Queiroz and Emile Zola. In 

                                                           
82
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addition to publications of local writers, French and Portuguese publications were more frequent, which 

demonstrates Belém was not indifferent to what happened in the world. These data were obtained from a 

research in rolls of microfilm regarding this paper, available in the Library Arthur Vianna, in Belém, PA, 

using as theoretical references Marlyse Meyer and Jose Ramos Tinhorão works. 

 

Keywords: A Província do Pará. Publications. Ficcional prose. 

 

O folhetim: da França ao rodapé d’A Província do Pará 

 

O folhetim surge na França na primeira metade do século XIX, precisamente em 1836, no 

rodapé do jornal. Um espaço destinado ao entretenimento, onde havia a divulgação de textos 

variados, criado por Émile Girardin que lançou a fórmula modificadora nos rumos da imprensa 

diária
83

. Essa novidade era exatamente a publicação de prosas de ficção em partes. Uma das 

grandes marcas da seção folhetim é a publicação de ficção fatiada, com a fórmula “continua 

amanhã” ou “continua”, que aguçava a curiosidade do leitor, já que os cortes em cada capítulo 

eram feitos justamente em um momento de suspense que só seria retomado no dia seguinte. Essa 

estratégia resultou no aumento da tiragem dos jornais e favoreceu o barateamento dos custos. Não 

demorou para que esse sucesso extraordinário se espalhasse não somente pela França, mas por 

vários países, inclusive o Brasil.  

                                                           
83

 Sobre o surgimento do folhetim na França e sua expansão até ao Brasil, ver: MEYER, Marlyse. 

Folhetim: uma história. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 57. 
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 Dessa forma, a seção folhetim vira uma febre nacional. Os periódicos brasileiros passam 

oferecer a seus leitores, não somente política, mas literatura de ficção. E em busca de aprofundar 

os estudos em fontes primárias que contribuem para traçar a história da literatura e leitura do 

Brasil, analisou-se essa coluna no jornal A Província do Pará durante a década de 80 do século 

XIX.  

A Província do Pará começa a circular em 25 de março de 1876, fundado pelo redator 

político Joaquim José de Assis, o tipógrafo Francisco de Souza Cerqueira e o redator gerente 

Antonio José de Lemos; foi órgão do Partido Liberal até 1889 e o jornal que mais tempo circulou 

no estado do Pará, com aproximadamente 125 anos. A fundação deste jornal é justamente em um 

momento em que a capital da província do Grão-Pará passa por intensas modificações culturais, 

momento este conhecido como Belle Époque, no auge do ciclo da borracha. Embora distante da 

capital do Império a província não ficou indiferente ao que acontecia no Rio de Janeiro, pelo 

contrário, as pesquisas feitas nos jornais demonstram que a capital paraense era atualizada com as 

novidades literárias, culturais e intelectuais da época.  

A moda do folhetim já estava presente em outros jornais paraenses
84

; quando A Província 

do Pará começou a circular e trouxe desde o início esse espaço reservado ao rés-do-chão, na 

segunda página, local que veiculou prosa de ficção em fatias, nos mais diversos gêneros: crônicas, 

romances, novelas, contos entre outros gêneros, fizeram parte do repertório de narrativas 

ficcionais presentes nessa folha. 

                                                           
84

 A respeito das prosas ficcionais veiculadas no século XIX nos jornais paraenses Gazeta Official, 

Jornal do Pará, Diário de Belém e Liberal do Pará, Germana Sales trata no artigo “Folhetins: uma 

prática de leitura do século XIX”. Entrelaces. 2007 p. 44-56. 
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A relação entre as categorias das publicações 

 

A década de 80 do oitocentos foi o período em houve uma considerável quantidade de 

romances, contos e novelas publicadas na seção folhetim. Foram contabilizados 229 textos de 

vários gêneros que podem ser divididos em categorias: tradução, publicação de autores nacionais 

e locais, textos de autorias portuguesas, pseudônimos ou textos nos quais não há identificação do 

autor. A tabela seguinte apresenta o percentual dessas categorias: 

Tradução 32,5% 

Publicações nacionais 7,5% 

Publicações locais 13,6% 

Textos de autores portugueses 8,8% 

Não identificado  37,7% 

 

Alguns textos não foi possível identificar a autoria, quando possuía, geralmente, só o 

primeiro nome ou pseudônimo como “Giroflé”, “Dominó Azul”, “Nemo” e outros tantos. A 

ausência de informações mais precisas dificulta a identificação. Entre as publicações, ressalto o 

número reduzido de textos assinados por autores nacionais, que somaram apenas 17 perante o 

total. As publicações locais somaram 31 narrativas, principalmente contos e crônicas, estas, 

divulgavam no folhetim as impressões diárias das ocorrências que aconteciam na cidade. Os 

textos de autores portugueses incluem 20 publicações, algumas assinadas por autores consagrados 

como Eça de Queiroz que apareceu n’ A Província do Pará com duas obras, O mandarim e 

Senhor Diabo – divulgadas neste periódico e outros autores conhecidos como Manuel Pinheiro 
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Chagas, com o romance Tristezas à beira-mar e Maria Amália Vaz de Carvalho com os textos A 

preceptora e A estreia do delegado. 

As traduções são de maioria absoluta provenientes da França; de 74 traduções de diversos 

gêneros, 66 são francesas. A França era um modelo de civilização, ditava a moda a ser seguida e 

até a arquitetura bem como a cultura de modo geral eram inspirados nos estilos parisienses. 

Alguns romances como A Mamã Rocambole, de P. Zaccone e Dente por Dente, de Émile Blavet 

foram publicados no Rio de Janeiro menos de um ano antes de ocuparem as páginas do periódico 

paraense. Mas não são somente os textos divulgados em outros periódicos que circularam nesse 

jornal, pelo contrário, ele tinha um colaborador que traduzia muitos romances. Heliodoro de Brito 

traduziu entre outros, O Segredo, de Louis Létang e A Consciência, de Hector Malot. Dos 28 

romances que foram publicados n’A Província do Pará na referida década, 23 são provenientes da 

França, sem citar contos, novelas e crônicas. Esse fato evidencia as influências que os romances-

folhetins franceses exerciam por todo o país. 

Entretanto, o jornal divulga textos inéditos também e um dos mais profícuos escritores 

nesse período é o autor paraense Marques de Carvalho, que tem seus contos publicados no 

folhetim; além disso, escreveu o romance A leviana: história de um coração, que por razões 

desconhecidas interrompeu a narrativa após 38 fascículos, sem deixar nenhuma informação 

referente às causas dessa interrupção. A tabela seguinte apresenta todos os romances publicados 

nesse período. 
Pinheiro Chagas Tristezas à beira-mar  

E. Gaboriau O Sr. De Saint-Roch  

Alexis Bouvier Os credores do cadafalso  

P. Zacconi A mamã Rocambole  
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Eugênio Chavette A casa do crime 

Albert Samanos O pecado da viúva  

Henrique Tessier A Senhora Vidocq 

Henry Gréville Consórcio de uma artista  

Ludovic Halévy O Abade Constantino  

Júlio Claretie O príncipe de Zilah  

Jorge Durui Andrea 

Marques de Carvalho A Leviana: história de um coração  

Roberto de Bonnières Os Monach  

Jorge Ohnet A grande Marneira  

Júlio Claretie João Mornas  

Hector Malot Sem família  

Th. Bentzon Um remorso  

Jules Mary A punição 

Jules Mary A mãe culpada  

Louis Lètang O segredo  

Emile Blavet Dente por dente  

Hector Mallot Consciência  

E. Zola O sonho  

E. Hucher A Spírita  

Georges Duval Honra por honra  

Camillo Lemonnier Um homem  

Guy de Maupassant Forte como a morte  

Florival e Ruy Brabo A herdeira dos seringais  
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Nessa lista pode-se perceber que apenas cinco romances não eram de autores franceses. A 

herdeira dos seringais, de Florival e Ruy Brabo, por exemplo, foi escrito exclusivamente para 

essa folha. Não foi possível identificar a origem dos romances Andrea, de Jorge Durui, e O 

pecado da viúva, de Albert Samanos. A única informação presente afirma que são traduções. 

 

Os gêneros das narrativas 

 

Como foi exposto no começo deste artigo, no espaço folhetim circulavam gêneros 

variados. Porém, a concepção de gêneros no século XIX, não é a mesma de hoje. Havia uma 

mistura entre os gêneros narrativos, como explica José Tinhorão (1994:37). 
...os limites entre os diversos gêneros revelaram-se ainda muito imprecisos 

(havia contos que melhor seriam chamados de crônicas, ou quando mais 

extensos constituíam verdadeiras novelas, novelas estas que às vezes eram 

apenas contos esticados, da mesma forma que certos romances não passavam 

de novelas)... 

 

Essa dificuldade de definição do gênero faz com que muitos textos possam ser 

classificados, atualmente, diferentes daqueles que o jornal rotula. Márcia Abreu (2008: n/p) diz 

que “a dificuldade de definição do gênero não é um detalhe irrelevante, pois ela interfere na 

maneira como lemos um texto”. A classificação apresentada neste artigo é a mesma que o jornal 

expunha em sua época.  
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É verdade que os contos somam maior quantidade entre os textos catalogados, porém há 

de convir que os romances e novelas, embora estejam em número inferior se mantinham por 

meses no rodapé, diferentemente de contos e crônicas que apareciam em poucos fascículos. No 

caso dos contos poucas vezes chegavam a dez partes e as crônicas não ultrapassaram duas. Essas 

crônicas em partes eram, na maioria das vezes, traduções ou textos de autoria portuguesa. O 

gráfico abaixo apresenta a relação entre esses gêneros: 
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É possível perceber o nítido domínio dos contos em relação aos outros gêneros. Autores 

como Émile Zola, Alfonse Daudet, Eça de Queiroz, Guy de Maupassant e Maria Amália Vaz de 

Carvalho são nomes frequentes na autoria dessas narrativas. É uma vasta lista de autores franceses 

e portugueses. Dos paraenses, destaca-se Marques de Carvalho, que no ano de 1885 publica três 

contos e deixa um romance, mesmo inacabado. Os outros gêneros do gráfico são lendas ou textos 

publicados apenas como “folhetim”.  

Essa democratização da leitura mostra que o sucesso do folhetim se mantinha firme na 

divulgação da literatura nos jornais. N’A Província do Pará, 33% dos textos foram publicados, 

nesse período, dessa forma fatiada ou em capítulos; ou seja, de 229 prosas de ficção catalogadas, 

75 seguiam esse modelo.  

Com essa exposição dos dados que foram encontrados no periódico analisado podemos 

verificar que as pesquisas realizadas em jornais são muito importantes à historiografia literária. 

Embora distante da capital do Império, a província do Grão-Pará não ficou indiferente ao que 

acontecia no Brasil e no mundo e se mostrou inteiramente atenta às novidades, especialmente 

literárias. Essa pesquisa mostra que jornais são fontes documentais importantes para traçar a 

história da leitura e dos romances no Brasil. Ainda pode haver muitos jornais à espera de análises, 

o que comprova que a historiografia literária brasileira têm páginas que ainda não foram lidas. A 

Província do Pará se mostrou um campo fértil de pesquisas nos estudos de romance-folhetim, 

mesmo com muita coisa ainda a ser feita, esses são passos que contribuem para traçar a circulação 

do romance no Brasil e observar suas características e influências.  
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TESTEMUNHO E TORTURA: A ELABORAÇÃO ESTÉTICA DA VIOLÊNCIA EM “O 

LEITE EM PÓ DA BONDADE HUMANA”, DE HAROLDO MARANHÃO 
 

Suellen Monteiro Batista (UFPA) 

Silvio Augusto de Oliveira Holanda (UFPA) 

 
RESUMO: O presente trabalho propõe a análise da representação estética da violência no conto “O leite em 

pó da bondade humana”, de Haroldo Maranhão, partindo de dois objetos de análise: a apropriação do gesto 

testemunhal e a construção das cenas de tortura retratadas na narrativa, com vista a pontuar como a 

abordagem da temática da violência realizada no conto relaciona-se com o regime militar ditatorial 

brasileiro, vigente durante a publicação e circulação do conto. Para tal análise iremos nos basear, 

principalmente, nas formulações de Seligmann-Silva (2001) acerca do testemunho de catástrofes históricas 

e da dimensão ficcional dessas produções e nos trabalhos de Schwarz (2001) e de Süssekind (2004) sobre a 

produção literária durante o regime ditatorial brasileiro. 

 

Palavras chaves: Literatura de testemunho. Tortura. Violência. Regime Militar Brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 

A estória não quer ser história. A estória, em rigor, deve 

ser contra a História. (ROSA, 1985, p. 7) 
 

Deslocando de seu contexto original, o fragmento da primeira epígrafe de Tutaméia, de 

Guimarães Rosa, citado acima, pode levar-nos a refletir sobre um aspecto central da literatura 

produzida no Brasil durante o regime militar ditatorial85: a dimensão histórica do texto ficcional. 

A literatura, enquanto estória, não pode ser tomada como fato verídico ou objeto de registro 

histórico incontestável. Porém, enquanto produção situada em um contexto de publicação e 

circulação, o texto literário pode ser tomado como uma forma de registro da história. Em 

determinados casos, ele pode figurar como um registro que vai de encontro à história oficial de 

um evento ou período histórico marcante.  

Há períodos da história de um povo ou de uma nação nos quais a dimensão histórica do 

texto ficcional deixa de ser parte inerente a ele e tornar-se elemento norteador da produção 

literária. Acerca desse aspecto Alfredo Bosi, no artigo Narrativa e resistência, afirma que “há 

momentos coletivos em que o élan revolucionário polariza e comove tanto os homens de ação 

como os criadores da ficção” (BOSI, 2002, p. 124). 

Podemos considerar a instalação do regime ditatorial no Brasil, durante a década de 1960, 

como um exemplo desses momentos marcantes da história, aos quais faz referência o texto de 

                                                           
85

 Para mais informações sobre esse período da história brasileira, pode-se consultar GASPARI (2002, 

2003a, 2003b). Estes livros narram os acontecimentos marcantes do período que vai de abril de 1964 a 

outubro de 1977.  
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Bosi (2002). Tal situação política interferiu em diversos segmentos da sociedade (educação, 

segurança, política etc.), e as manifestações artísticas não ficaram alheias a tal contexto, houve um 

número grande de reações, de diversos segmentos como o teatro, a música e a literatura, 

contrários à implementação desse regime de exceção e às atrocidades cometidas pelos 

governantes durante esse período
86

. 

No âmbito literário, o registro desse momento histórico foi feito de várias maneiras 

(romances, peças teatrais, poemas, etc.) em razão de diferentes motivos, como, por exemplo, 

expor as atrocidades cometidas pelos militares, burlar a censura, registrar fatos, construir 

testemunhos etc. podendo-se, sobretudo, perceber nessas obras o aspecto “contra História” 

mencionado por Rosa na epígrafe deste trabalho. 

A partir dos pontos que foram levantados, selecionamos, para este trabalho, o conto “O 

leite em pó da bondade humana”, do escritor paraense Haroldo Maranhão, pois consideramos que 

ele representa um viés que a literatura assumiu durante a vigência do regime militar ditatorial 

brasileiro, que realiza um retrato e/ou exposição da violência legitimada naquele período, a partir 

de uma abordagem estética desse contexto social. Iremos analisar como o conto transforma a 

impossibilidade de narração do trauma em elemento estético da organização da narrativa, 

atentando, principalmente, para a apropriação do gesto testemunhal e a construção das cenas de 

tortura, com vista a pontuar de que modo a abordagem estética, realizada no texto, relaciona-se a 

                                                           
86

 Para uma melhor compreensão das produções artísticas desse período, pode-se consultar SÜSSEKIND 

(2004). Nele a professora traça um panorama das obras produzidas durante o período que vai de 1960 ao 

final da década de 1980, pontuando recorrências temáticas e estratégias discursivas das obras que dialogam 

direta ou indiretamente com o regime de exceção vigente. 
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fatores extratextuais (contexto de publicação e de circulação da obra), ou seja, assinalar os pontos 

de interseção entre a estória e a história. 

A discussão sobre a literatura que aborda o período de vigência do regime militar no Brasil 

é recente. Segundo Seligmann-Silva (2003), os estudos realizados durante as décadas de 1970 e 

1980, quase sempre, se debruçaram sobre o mesmo aspecto: registro e/ou denúncia da violência 

que foi legitimada nesse período. Essa abordagem advém das características dos textos de maior 

circulação nessa época (as autobiografias, contos que dialogam com notícias etc.) que, em sua 

maioria, traziam um registro mais cru da realidade, aproximando-se os textos literários de 

reportagens pela linguagem utilizada e pela forma de abordagem do tema. Esse aspecto, da 

diluição das barreiras dos gêneros, da produção literária desse período foi apontado por Antonio 

Candido (1987), no artigo A nova narrativa, ao afirmar que 
[...] não se trata mais de coexistência pacífica das diversas modalidades de 

romance e conto, mas do desdobramento destes gêneros, que na verdade 

deixam de ser gêneros, incorporando técnicas e linguagens nunca dantes 

imaginadas dentro de suas fronteiras. Resultam textos indefiníveis: romances 

que mais parecem reportagens; contos que não se distinguem de poemas ou 

crônicas, semeados de sinais e fotomontagens; autobiografias com tonalidade e 

técnica de romance; narrativas que são cenas de teatro; textos feitos com a 

justaposição de recortes, documentos, lembranças, reflexões de toda a sorte. 

(CANDIDO, 1987, p. 208) 

 

A partir das nuanças da produção desse período, é possível propor abordagens que mesclem 

o aspecto estético e histórico das obras.  
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Antes de realizarmos a análise do conto selecionado, convém delimitar o viés teórico 

testemunhal de que lançaremos mão neste estudo e a denominação que iremos utilizar, pois, 

abordar o testemunho é enveredar por um campo amplo de estudos que vão desde a singularidade 

da Shoah à revisão da história da América Latina. 

 

Testimonio, Zeugnis ou testemunho? 

 

Na base da formulação do testemunho, encontra-se o evento traumático que o origina. 

Seligmann-Silva (2001), aponta a distinção entre o testimonio ligado, principalmente, às 

narrativas latino-americanas que surgem durante os regimes ditatoriais implementados entre as 

décadas de 1960 e 1970, que possuem como pano de fundo uma discussão prioritariamente 

partidária, não estando preocupadas em uma percepção estética do testemunho, e o Zeugnis que 

tem por pano de fundo a Shoah e realiza o cruzamento de diversos campos teóricos, como, a 

teoria literária, a história e as teorias psicanalíticas. Dessa forma, a escolha do idioma da palavra 

“testemunho” para ser utilizada em um estudo não se restringe à seleção lexical, mas corresponde 

a uma escolha teórica.  

Por termos como objeto de análise o texto ficcional, propomos uma interseção entre o 

sentido do testemunho histórico e o sentido do sobrevivente, pois percebemos que há uma parcela 

da literatura de testemunho
87

 produzida no Brasil que não objetiva apenas o registro ou a denúncia 

do período de exceção, mas compõe-se de obras que abordam esse período histórico e o 

                                                           
87

 Segundo Seligmann-Silva (2003, p. 34) “A literatura de testemunho é aquela que existe apenas no 

contexto da contra-história, da denúncia e da busca pela justiça”.  
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reelaboram esteticamente em seu texto, como é o caso do conto selecionado. Em razão deste 

recorte, optaremos pela utilização do termo “testemunho”, em detrimento a tradução alemã ou 

castelhana do termo. 

O testemunho, em síntese, apresenta-se em três acepções, uma de sentido jurídico (o da 

narrativa que se pressupõe verídica em um tribunal), outra de sentido histórico (enquanto registro 

de um acontecimento não “anotado” na história oficial) e uma última no sentido de “sobreviver” a 

um evento-limite traumático
88

 (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 3). Em todas as acepções, há um 

aspecto comum: a impossibilidade. Todo testemunho é marcado pelo fato de ser um ponto de 

vista sobre o fato, dessa forma, jamais poderá ser concebido como a narrativa do que realmente 

aconteceu.  

Quando se analisa as narrativas testemunhais pós-traumáticas, que é o tipo de narrativa que 

será objeto deste trabalho, esbarra-se em outro aspecto da impossibilidade, que é a problemática 

da narrativa do até então impensável, pela crueldade e pela violência das situações vividas. Nesse 

contexto, requisita-se o ficcional como ponte entre a vivência e o registro, pois somente ele pode 

dar conta de recobrir o que fora vivido por meio da fabulação. 

 

 

                                                           
88

 Neste trabalho utilizaremos o conceito de trauma em conformidade com as proposições de Ginzburg 

(2001). Neste texto, o autor aborda a relação entre o testemunho e o indizível pautando-se na concepção de 

trauma, enquanto categoria tomada da psicanálise, que é “algo que evitamos lembrar, evitamos reencontrar, 

pelo grau intolerável de dor que a ele se associa” (GINZBURG, 2001, p. 131). Esta definição peculiar do 

trauma faz-nos rever concepções habituais de representação, memória e narração. 
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O gesto testemunhal 

 

O conto de Haroldo Maranhão apresenta como enredo a narrativa de sessões de tortura às 

quais um homem, que não é nomeado, foi submetido durante um interrogatório. O conto inicia em 

meio a uma das sessões de tortura, neste momento o personagem já se encontra debilitado, 

subentende-se que em razão das agressões das quais fora vítima em momentos anteriores do 

interrogatório. Desde o início da narrativa, é possível perceber uma mescla entre narração de 

ações e/ou acontecimentos e a descrição dos pensamentos e sensações vividas pelo personagem. 

Como podemos perceber no excerto a seguir, retirado do primeiro parágrafo do conto. 
O filho da puta agarrou-me pela camisa com a mão esquerda, levantou-me do 

soalho como se levantasse um menino e derrubou-me: um soco no centro da 

cara. A dor não sei como suportei, que o golpe trazia o peso e a potência da 

raiva. O sangue vazava do nariz e invadia-me a boca. Eu resfolegava feito um 

bicho morrendo, e quando aspirava, entravam golfadas mornas, que em seguida 

refluíam ensopando e tingindo a camisa. Rolei e de bruços, com as mãos 

protegi as orelhas e a fronte, retesei as pernas para resguardar o sexo, iludido de 

que a providência evitasse tudo o mais. De propósito deixaram-me em paz uns 

momentos, acho que de propósito. Ninguém falava ou se mexia. Imóvel 

também me mantinha, os olhos apertados, as mãos rigidamente aplicadas aos 

ouvidos, como se vedá-los me encapsulasse em esfera de aço, es que força 

alguma romperia. (MARANHÃO, 1989, p. 11) 

 

Nota-se, no fragmento anterior, que se intercala a descrição do soco, dos efeitos físicos da 

violência, das estratégias de manipulação dos sentidos por parte dos agressores e a sensação mista 
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de resistência e impotência da vítima, expressa quando o não ouvir e o não ver deixam de ser 

pensados como resignação, fuga, e passam a representar uma maneira de resistir à violência. 

Essa mescla entre o externo (fato/tortura) e o interno (sensações/sentimentos), retratada no 

excerto anterior, é um aspecto chave quando se pensa na rememoração do trauma e no que 

chamamos, neste trabalho, de apropriação do gesto testemunhal. Pois, ao optar por um narrador 

que é vítima da violência, coloca-se em discussão não apenas o fato – a tortura – mas a forma 

como essas ações atingem a vítima e leva-nos a pensar nos limites da narração do trauma.  

A escolha do foco narrativo, o narrador-protagonista, consequentemente, dotado de uma 

onisciência seletiva, é importante para compreender como a peculiaridade da narração do trauma 

é abordada no texto, pois será a partir da perspectiva usada para narrar que poderemos abordar 

dois pontos de análise. O primeiro diz respeito à aproximação do texto do leitor, pois a narrativa 

cria em quem lê a sensação de que os fatos lhe são narrados diretamente, como se o leitor fosse 

convidado a participar como espectador dos eventos narrados; é a quem lê que a narrativa se 

dirige. 

O segundo ponto é que esse foco narrativo contribui para a construção da verossimilhança 

no texto, pois o relato tem o respaldo de ser contado por alguém que realmente vivenciou aquela 

situação, ou seja, constrói-se, a partir da escolha do narrador, a sensação de que a narrativa é 

verídica. Partindo deste aspecto, podemos afirmar que o conto ficcionaliza o ato de testemunhar o 

trauma e as aporias que este ato carrega.  

Essa forma de narrar contribui para que o texto siga pelo viés do ultrarrealismo
89

, como 

                                                           
89

 Candido (1989, p. 210) denomina ultrarrealismo um aspecto das obras em prosa que circularam durante 

as décadas de 1960 e 1970 no Brasil e caracterizavam-se por realizar, por exemplo, o uso da gíria, o fluxo 
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podemos perceber no fragmento do conto, transcrito na página anterior, no qual há uma descrição 

dos fatos e sensações do personagem na composição da cena de violência.  

Dentro deste contexto testemunhal, a rememoração assume um papel decisivo, já que o que 

ordena a narrativa é a memória de quem narra, e esta, por se tratar do rememorar de situações de 

extrema violência, torna-se problemática, pois rememorar, para uma vítima de tortura, é sempre 

um reviver dos fatos.  

No conto “O leite em pó da bondade humana”, o narrador reporta os fatos à medida que 

eles se sucederam na consciência dele durante o interrogatório e durante as sessões de tortura; 

deste modo, a narrativa segue um ir e vir entre momentos de lucidez e a tentativa de recuperação 

da memória de momentos semi-conscientes. 
Novamente librava em clima de anestesia, minutos?, horas?, dias? E comecei a 

definir, na boca, induvidoso gosto: de urina e merda. Isso acordou-me 

plenamente, como se com força me puxassem as orelhas ou me enfiassem 

aceso um charuto no cu. Não podia mover-me, creio que apresentava fraturas 

ósseas, só deviam ser fraturas, nem com as mãos alcançava os lábios e o nariz 

para remover os dejetos, cuspir não conseguia, e angustiado ansiava por livrar-

me da imundície, usando se pudesse a camisa como esfregão. Só aí perceberia 

que nu me largaram no soalho de quarto pobre de móveis, as paredes 

carunchosas de infiltrações; no teto, telhas aparentes e diminuta clarabóia, o 

que me deu a certeza de bem antiga ser a construção, de alto pé-direito. Notei 

uma cama: o colchão recheado de capim mostrava manchas e rasgões; tra-

                                                                                                                                                                              
intenso do monólogo, a não distinção entre o falado e o escrito, entre outros aspectos, na descrição de cenas 

de violência, nem sempre relacionadas ao regime militar ditatorial.   
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vesseiro e lençol seriam luxo. Fora não obstante abandonado no chão; desde 

quando? Faltavam-me respostas para as perguntas que me assaltavam. 

(MARANHÃO, 1989, p. 14-15) 

 

Percebe-se no conto uma progressão da violência impingida pelos militares, à medida que a 

violência se torna mais intensa, mais debilitado encontra-se o personagem e mais problemática a 

percepção dos fatos. 
Quando tornei a mim, achava-me deitado na cama, um cheiro nauseante —  

éter?, mas hospital não seria e isso logo constatei. Para mím, um mínimo de 

força recobrada significava onipotência: comandante dos meus sentidos, 

reconhecia as coisas ao redor, situava-me, embora fisicamente reduzido à semi-

imobilidade. (MARANHÃO, 1989, p. 15) 

 

Situar-se torna-se uma forma encontrada pelo narrador de resistir, pois vai de encontro ao 

apagamento de referências (temporais e espaciais) infligido pelos torturadores
90

. Porém, à medida 

que a narrativa avança mais problemática torna-se a rememoração, e o narrador começa a 

questionar sobre a separação entre lembrança e delírio – “não sei, como saberia recompor 

cronologicamente as lembranças, ou sonho seria?” (MARANHÃO, 1989, p. 17). 

À medida em que a narrativa avança, a rememoração torna-se mais problemática, pois o 

                                                           
90

 Mattoso (1984) afirma que, além da nudez e do medo provocado pela ameaça da tortura, o apagamento 

das possibilidades de localização espaço-temporais provoca o apavoramento do torturado, ocasionando-lhe 

um estado de desnorteamento, vergonha e medo, o que facilita a dominação. 
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rememorar e, consequentemente, o narrar, segue o fluxo intenso do pensamento, ocorrendo a 

justaposição de temores, lembranças e delírios, como no fragmento abaixo. 
Os cúleos. Nitidamente subiram à memória, que trabalhava acionada por alta 

rotação, antiguíssimos tormentos, nomes e minúcias. Quando lera isso, onde? 

Os cúleos, sacos grossos de couro: onde se costuravam os parricidas, 

juntamente com uma cobra, um cachorro, um galo e um macaco, e os atiravam 

ao mar. [...] A tortura mais horripilante, que naquele instante me sobressaltava 

e pela qual temi, a alma eriçada: o esburga-pernas. Botas apertadas eram 

calçadas à forca, botas de couro cru, por baixo das quais se acendia fogo lento, 

que lento encolhia  o couro, assando pés e pernas; e então com violência 

extrema tiravam as botas, vindo grudadas pele, gordura, cartilagens, expondo o 

esqueleto com restos de carne e sangue. A calcinha de Isabel, lembro bem, 

enrijeceu o jovem peruzinho, foi minha primeira, fremente emoção. Meses 

atrás encontrei Isabel saindo de um cinema em Maceió, vasta como o aeroporto 

de Nova Iorque: quase lhe peco a bênção.  “A bênção, mamãe!” Ela não 

respondeu mais. Estava em meus braços, sacudia-a, não se mexeu mais. 

Puseram-lhe espelho colado à boca, não se embaçou; alfinetaram-lhe a palma 

de  um  dos  pés,  sem  qualquer reação. Injetaram-lhe um líquido no abdômen 

e o líquido refluiu para a seringa: estava morta e eu saí em prantos pela rua. 

Albinoni. Quinteto para oboé e cordas: dele me lembrei e isso alarmou-me, 

temendo pela minha sanidade: um completo fodido de mãos e pés amarrados 

lembrar-se de Albinoni! Teriam me torturado botando ao máximo volume o 

Quinteto de Albinoni? Não. Esses quadrúpedes ouviram lá falar de Albinoni?!, 

nem o comandante poltrão, nem ele! Resistiria a novos espancamentos? Pensei, 

firme, em Giuliana Isfrán de Martínez; em Júlia. Iam me matar. Iam me matar. 
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(MARANHÃO, 1989, p. 18-19) 

 

Percebe-se, no excerto acima, a transição do recurso do monólogo interior (maneira mais 

articulada de expressar pensamentos e sentimentos do personagem) para a utilização do recurso 

do fluxo de consciência (maneira menos articulada de narrar, onde há a manifestação direta do 

inconsciente e a perda da maneira lógica da narração). A utilização deste segundo recurso 

interfere diretamente na construção do texto, pois o autor, para dar conta da profusão de 

lembranças e sensações narradas, recorre a um alongamento do parágrafo, por exemplo, o 

fragmento transcrito acima faz parte de um parágrafo que se estende por quase três páginas, o que 

problematiza a pontuação do texto interferindo diretamente na leitura deste. Esse alongamento 

será responsável por transpor, para a estrutura da narrativa, a exaustão e a angústia do personagem 

durante a sessão de tortura e durante a rememoração do trauma. 

Segundo Selingmann-Silva, o testemunho do trauma surge sob o duplo signo da 

necessidade e da impossibilidade, de forma que 
Testemunha-se um excesso de realidade e o próprio testemunho enquanto 

narração testemunha uma falta: a cisão entre a linguagem e o evento, a 

impossibilidade de recobrir o vivido (o “real”) com o verbal. (SELIGMANN-

SILVA, 2003, p. 46) 

 

O que figura como problemática no testemunho verídico do sobrevivente (que é o 

testemunho analisado no fragmento acima por Seligmann-Silva) torna-se central no conto 

analisado, pois será a superação desta impossibilidade de representação a responsável pela 

ordenação da narrativa, ou seja, o conto centrará a fabulação nas dificuldades de narrar o que foi 
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vivido, visto que a narrativa não será composta apenas dos fatos (ações dos torturadores), mas da 

memória do personagem durante as sessões e, consequentemente, na dificuldade de traduzir em 

palavras o que fora vivenciado. 

No conto, é possível observar que a memória assume, ainda, a função de escudo do 

narrador, as lembranças dão a ele força para resistir à tortura: 
[...] o que me sustinha era lembrar-me de Júlia. Júlia. Em Júlia centrava-me 

com obsessão e quase me sentia olhando seus olhos, próximos de centímetros 

dos meus, cerrados na ressaca do amor nosso, escutava-lhe as felizes palavras 

murmuradas, via abrir-se um sorriso sossegado – o que me enrijecia a vontade 

de resistir à dor e a tudo. (MARANHÃO, 1989, p. 12) 

 

 Essa composição da narrativa traz ao texto cenas líricas, em meio a cenas de extrema 

violência física e moral. A violência que é exposta por meio de construções metafóricas, como, 

por exemplo, no excerto abaixo: 
Quando me relaxava, certo de que no chão ficaria em algum repouso, recebo 

patada no rim esquerdo, outra, mais outra, de todos os lados, punhais de couro 

quase rompendo-me a carne. Meus dentes sem explicação não se partiam, 

pressionados uns sobre os outros, cimentados, ou soldados, para não deixar 

fugir os gritos, que socava na garganta; não urrava, a cada pontapé gemia, ge-

mido só por mim percebido, quando um coice me acertou no calcanhar nu, 

irradiando descarga elétrica até a nuca: a perna perdeu o comando, foi afastada, 

voltaram-me o peito para cima, enquanto vibravam pancada no escroto, que me 

desacordou. (MARANHÃO, 1989, p. 13) 
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O fragmento, transcrito acima, do conto traz-nos duas metáforas, uma relacionada à 

violência – as botas dos torturadores são denominadas “punhais de couro” como referência a 

brutalidade e intensidade com que os chutes são desferidos por eles no personagem, dando-lhe a 

sensação de que sua carne está sendo cortada – e outra relacionada à resistência – a contração da 

mandíbula, para evitar os gritos, transforma os dentes em “soldados” que evitam a fuga do que 

poderia ser tomado como fraqueza. Estas construções metafóricas também estão presentes nas 

cenas de tortura analisadas a seguir. 

 

A tortura 

 

Segundo Mattoso (1984), embora se costume classificar a tortura em física, psicológica e 

sexual, essa divisão apresenta definições problemáticas, pois não há como traçar limites entre os 

tipos. Percebe-se que a tortura física pressupõe uma agressão psicológica, que a violência sexual 

engloba tanto uma agressão física quanto psicológica.  

A compreensão dessa mescla das formas de agressão é importante para a compreensão de 

duas cenas de tortura presentes no conto. A primeira cena tem por vítima o narrador, que após 

acordar de um estado de semicoma, rememora a violência que sofrera. 
Deliberei efetuar eu próprio uma anamnese e reconstituí nomes, datas, lugares, 

identifiquei os objetos que me cercavam, já podia rolar os olhos nas órbitas, 

sem entretanto suspeitar onde me açooitavam, em que bairro ou cidade 

convalescia. Convalescia? Índio, Mãozinha, Gravata: nomes familiares que 

ouvia. Comandante. Mãozinha: alusão às patas de fera embutidas nos punhos. 

“Te serve aí, Mãozinha” 
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A frase veio-me nítida, eu a escutara certamente, e sepultada ficou quanto 

tempo? 

“Te serve aí, Mãozinha.” 

Eram muitos, revezavam-se, sempre visavam à genitália, como se meu sexo 

lhes fosse insuportável, como se precisassem estragar-me aí justamente, 

emascular-me, para não enrabar nunca mais as putas que os cagaram. 

(MARANHÃO, 1989, p. 15) 
 

Esta cena chama atenção para o papel do torturador no conto, pois deixa claro que o 

objetivo da violência não está mais associado a uma manutenção do poder e/ou obtenção de 

informações sobre adversários do governo, que era a justificativa da prisão e das sessões de 

tortura, como ficara claro no início do conto
91

, mas é possível relacionar a uma ação sádica dos 

torturadores, ideia que encontra respaldo no fato de eles serem detentores de poder político e 

físico sobre aquele homem, poder que permite dar vazão à expressão de uma crueldade latente. O 

texto retrata esses aspectos por meio de referências diretas a agressões de teor sexual. No exemplo 

acima, surge entrecortada por aspectos das sensações do torturado, que misturam impotência e 

indignação. 

Para compreendermos a construção dos personagens torturadores, é fundamental o título do 

                                                           
91

 MARANHÃO (1989, p. 12-13): “Cheguei a admitir que me haviam largado, convencidos enfim de que 

eu nada sabia, quem era o Baiano, onde morava o Baiano, em que local estivera o Baiano na tarde do dia 3, 

se o encontro fora no Cinema Roxy ou no apartamento do Grajaú. Adiantou dizer e redizer que jamais 

pusera meus pés no Grajaú, que baianos conheço muitos, mas não o dito Baiano? — Ã, num sabe não, seu 

putinho de merda? Olhe só, comandante, ele tá dizendo que não sabe não.”  
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conto, que remete a um fragmento da peça Macbeth, de Shakespeare, no qual Lady Macbeth 

afirma temer que a profecia não fosse cumprida, pois Macbeth é cheio do leite da bondade 

humana
92

, expressão que simboliza valores que o impedem de agir de maneira vil para realizar 

seu objetivo. Podemos inferir que o título ao utilizar a expressão leite em pó, refere-se a uma 

capacidade de agir alterada, não natural (oposta à de Macbeth) que torna os personagens 

torturadores mais intensos na obtenção de seu objetivo, capazes de transpor valores e príncípios 

para obtenção de seus objetivos, que de acordo com o que é expresso no texto apresenta-se como 

a vazão de uma crueldade latente. 

Para a análise da segunda cena de violência – o estupro – é importante salientar que a 

violência nos regimes ditatoriais não era infligida apenas sobre quem era interrogado, mas 
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 “Glamis thou art, and Cawdor; and shalt be/What thou art promised.Yet do I fear thy nature:/It is too full 

o'the milk of human kindness/To catch the nearest way. Thou wouldst be great,/Art not without ambition, 

but without/The illness should attend it. What thou wouldst highly,/That wouldst thou holily, wouldst not 

play false,/And yet wouldst wrongly win. Thou'dst have, great Glamis,/That which cries, “Thus thou must 

do’if thou have it,/And that which rather thou dost fear to do/Than wishest should be undone.” 

(SHAKESPEARE, 1967, p. 65, ato I, cena V, v. 13-20) 

Tradução: Glamis já és e Cawdor, e em futuro virás a ser o que te prometeram; temo, porém, a tua natureza 

cheia de leite da bondade humana, que entrar não te consente pela estrada que vai direito à meta; desejaras 

ser grande, e não te encontras destituído, de todo, de ambição; porém careces da inerente maldade; o que 

desejas com fervor, desejaras santamente; não queres jogo ilícito, ruas queres ganhar mal; Desejaras, grande 

Glamis, possuir o que te grita: “Desse modo precisarás fazer, para que o tenhas!” Mas antes medo tens de 

fazer isso do que desejas que não fique feito”. 
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costumava-se agredir em frente ao preso pessoas próximas a ele (familiares ou amigos) como 

forma de pressioná-lo a fornecer informações
93

. 

No conto, há a agressão à Júlia, companheira do preso. Diferente da cena anterior, esta é 

composta de maneira plástica, retratando a dor de quem é agredida e de quem a presencia. 
Há quantos minutos, quantas horas ou dias estava Júlia de pé no meio do 

quarto, paralisada pelo braço peludo que era um tronco de árvore? Reabri os 

olhos levemente, a claridade atordoou-me: Giuliana, não, Júlia. Compreendi 

que recomandava meus sentidos quando entraram quatro cavalos, os passos 

faziam trepidar as tábuas do soalho, Índio empurrou Júlia para a cama, en-

quanto com sofreguidão lhe rasgavam a roupa e a expunham nua. Nua! Não a 

escutava; via que gritava, debatia-se, chegou a tapar o sexo com uma das mãos; 

mas foi domada como se doma um potro, e a apalpavam, e riam e sobre ela 

caíram e nela um a um escabujaram. Reuni minhas forças derradeiras, tudo o 

que desgraçadamente pude fazer: urrei. Tenho certeza de que meu urro foi 

pavoroso e carregava o ódio do mundo, todo o ódio do mundo: 

“Fi-lhos-da-pu-ta!” 

Atingiram-me com pontapé ou murro, não sei, não lembro onde; mas tão 

potente que a cabeça tombou como a de um morto. 

(MARANHÃO, 1989, p. 20) 

 

Nota-se, no fragmento acima, que a cena constrói-se justapondo a brutalidade dos 

agressores e a impotência de quem tenta resistir à violência (Júlia e o narrador). Retira-se o som 
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 Essas ações são relatadas por Elio Gasparri (2002). 
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da cena e a narrativa passa a ser composta apenas por imagens (o autor utiliza o itálico para 

destacar o verbo “ver”). A partir de então, narram-se ações: vê-se o grito de Júlia, os atos dos 

militares contra a vítima, a tentativa da personagem de impedir a violência e a forma do narrador 

de resistir. Nota-se uma tentativa sobre-humana do narrador para lutar contra a violência que 

presencia, e que essa o agride mais do que as que foram infligidas contra ele, que não mais resiste 

à dor
94

 e urra perante o que presencia, como se a brutalidade da cena não mais coubesse como 

atitude humana, e sim animalesca, o que pede que a luta contra seja composta da mesma forma.  

A ausência de som da cena pode ser percebida de duas maneiras: primeiramente, 

relacionada à impossibilidade de traduzir em palavras o que fora vivido (aspecto salientado por 

Ginzburg (2008), que aborda as aporias do testemunho pós-Shoah); e como uma metáfora da 

impossibilidade de falar sobre o que se presenciava durante o regime ditatorial, a metáfora torna-

se mais consistente à medida em que percebemos como a circulação das obras interfere na escrita 

do texto. 

 

Memória e testemunho: a circulação dos textos em meio à proibição 

 

O testemunho constitui um ato de rememoração, que problematiza também o seu oposto: o 

esquecimento, seja intencional ou não. Essa questão é cara aos estudos sobre o testemunho, pois 

tanto pode ser observada no interior da narrativa atuando na ordenação do que é narrado, como 

                                                           
94

 Durante todo o conto, o narrador afirma que não gritará, não importando a violência com que fora 

atingido, como no seguinte fragmento do conto: “Pensava: ‘Não grito. Não grito. Os filhos da puta podem 

me estourar que não grito. Júlia. Júlia. Eu, não vou gritar, não, Júlia!’” (MARANHÃO, 1989, p. 12). 
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fora pontuado anteriormente, como pode ser vista como registro de um fato na história de um 

povo. 

O conto “O leite em pó da bondade humana”, traz uma peculiaridade quando pensado sob o 

aspecto da memória como registro na história, pois é um texto com cenas fortes de violência, com 

alusões a fatos históricos como a simulação de suicídio do jornalista Vladimir Herzog – “me ma-

tariam?, simulariam suicídio projetando-me de um andar alto, ou enforcando-me com meu próprio 

cinturão?” (MARANHÃO, 1989, p. 18), tendo sido publicado em um período de forte repressão a 

posicionamentos contrários ao governo (ano de 1975).  

A primeira vez que o texto circula é em uma coletânea de contos, entitulada Chapéu de três 

bicos. Um livro que é publicado em uma tiragem reduzida, de apenas 200 cópias, que não são 

comercializadas e sim distribuídas entre amigos do autor. Essa estratégia serve para que o texto 

circule, em certa medida, clandestinamente, e não chame atenção das autoridades. Vale ressaltar 

que, no ano de 1975, ainda vigora o Ato Institucional nº 5, que será o responsável pelo 

cerceamento das manifestações artísticas contrárias ao governo.95 

O texto só circulará de modo abrangente após abrandar-se a repressão, o que ocorre no 

início da década de 1980. Quando o texto compõe a coletânea As peles frias publicado em 1983, 

após a coletânea de contos ganhar o prêmio do Instituto Nacional do Livro no ano de 1981. Nota-

se que a circulação e publicação dos textos estão nitidamente relacionadas ao momento social e 

político em que o país se encontra. 

 

                                                           
95

 Dois textos importantes para compreensão do modo como as repressões das manifestações artísticas 

deram-se durante os anos de chumbo são SCHWARZ (2001) e SÜSSEKIND (2004).  
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Conclusão 

 

O conto “O leite em pó da bondade humana”, de Haroldo Maranhão, lança mão de um 

enredo que simula o testemunho de uma vítima de tortura, porém realiza uma abordagem estética 

dessa temática. O conto, como foi pontuado anteriormente, problematiza por meio da construção 

da narrativa, a impossibilidade presente nos testemunhos verídicos de fatos traumáticos
96

.  

No centro da narrativa de Haroldo Maranhão está a criação artística, a impossibilidade de 

ficcionalizar o que é impensável, de narrar o trauma, pois “é mesmo muito difícil falar do que se 

passa propriamente no corpo. Tanto o prazer quando a tortura chegam a parecer quase irredutíveis 

ao plano discursivo” (SÜSSEKIND, 2004, p. 88). Tal aspecto é ultrapassado pelo escritor pela 

elaboração textual, que é uma das marcas de suas produções, como fora apontado por Lúcio 

Flávio Pinto (1998), no prefácio do livro Querido Ivan, ao afirmar ser Maranhão o  
escritor vivo com o maior domínio da língua nacional. Esse domínio não se 

manifesta apenas pelo conhecimento de regras gramaticais ou pelo polimento 

de estilo que se conquista através da boa leitura. É um domínio erudito, que se 

espraia da etimologia à semântica, da sintaxe à história da língua. De quem 

dialogou com o acervo mais rico e generoso da construção linguística, o 

dicionário, e sua sublime criação, a ficção. Não num trabalho de coleta de 

exsicatas, numa classificação morfológica ou anatomista, mas num diálogo 

com as entranhas e com as externalidades da língua, se me permitem os 
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 Esta dimensão das narrativas testemunhais foi abordada por MALDONADO & CARDOSO (2009), ao 

analisarem a relação entre o trauma e o “indizível”. 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

253  

economistas. (PINTO, 2002, p. 35) 

 

Os aspectos levantados por Lúcio Flávio Pinto são percebidos, no conto analisado, através 

das referências eruditas presentes no texto, como, o Quinteto de Albinoni e a relação do título 

com a peça de Shakespeare, assim como pelo vocabulário que mescla palavras de baixo calão 

com verbos pouco usuais e que remetem a uma erudição, por exemplo, o uso dos verbos “librar” e 

“escabujar”. O vocabulário, também, evidencia outro aspecto das narrativas pós-traumáticas que é 

a ausência de eufemismos na construção das cenas de tortura. Essa característica está presente em 

outras obras que abordam a rememoração do trauma, como foi abordado por Tânia Sarmento-

Pantoja (2012), na análise do conto “Não passarás o Jordão”: 
Outro aspecto que destaco é a ausência de eufemismo, ligada tanto a presença 

da palavra abjeta quanto a assunção dos efeitos de insólito. Ainda no território 

do abjeto, a deseufemização se evidencia pelo tom de linguagem crua, das 

coisas ditas a nu, como se não houvesse preocupação em refinar e selecionar 

termos que fossem menos chocantes e que provocassem menos asco a quem lê 

o relato, mesmo porque na demanda por dizer cruamente subjaz a tentativa de 

dizer a crueldade. Observa-se consequentemente um léxico carregado de teor 

obsceno e abjetal e bastante calcado no hiperbolismo, como modo de impregnar 

a experiência da tortura com as ideias de exagero e de extenuação. Além de 

fazer a narrativa apontar também para o território do sublime essa linguagem 

faz irromper uma erotização que se mostra bastante eficaz não somente ao 

mostrar o corpo sob processo de tortura, mas, sobretudo, por estabelecer a 

modo de problematizar a perversão. (SARMENTO-PANTOJA, 2012, p.12) 
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O aspecto testemunhal fictício dos textos literários serve de elo entre o individual (a 

vivência do trauma por quem narra) e o coletivo (registro de um período histórico na memória de 

um povo), pois o trauma individual serve como forma de trabalho de memórias coletivas. Sobre 

esse aspecto diz Camillo Penna (Apud SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 36): “O que importa é a 

verdade do sujeito testemunhal compreendido como sujeito coletivo”. O individual torna-se 

coletivo à medida que permite a outra pessoa vivenciar a situação traumática por meio da 

narrativa. 

O que nos leva ao aspecto central deste trabalho, que é a relação entre a dimensão interna 

(escrita) e a externa (contexto histórico) do conto, esta pode ser percebida quando se atenta para a 

influência do contexto de publicação e circulação do texto na escrita do mesmo (prova disso 

foram os aspectos levantados acerca da publicação e circulação do conto). Nota-se que o elemento 

externo (condição político e social do país) influencia na escrita, pois, ao “ficcionalizar” o 

testemunho, o contexto torna-se elemento central na ordenação do enredo.  

Vale salientar que, embora não haja nenhuma referência direta ao regime ditatorial no 

texto, podemos apontar, pelos aspectos anteriormente citados, a influência do regime de exceção 

instalado no país na seleção e abordagem do tema no conto e a inegável repercurssã na circulação 

do texto. 

Percebemos que o conto selecionado permite, além da abordagem do aspecto de 

testemunho histórico, uma análise que vise à problematização do ato testemunhal, pois o conto, ao 

problematizar o próprio ato narrativo, compõe esteticamente a dificuldade da rememoração 

traumática.  

 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

255  

Referências 

 

BOSI, Alfredo. Narrativa e resistência. Itinerário, Araraquara, n 10, p. 11-27, 1996. 

CANDIDO, Antonio. A nova narrativa. In: _______. Educação para noite & outros artigos. São 

Paulo: Ática, 1989, p. 198-215. 

CARDOSO, Marta Rezende; MALDONADO, Gabriela. O trauma psíquico e o paradoxo das 

narrativas impossíveis, mas necessárias. Psic. Clin. Rio de Janeiro, v. 21, n. 1, p. 47–57, 2009. 

GASPARI, Elio. A ditadura escancarada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

______. A ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003a. 

______. A ditadura derrotada. São Paulo: Companhia das Letras, 2003b. 

GINZBURG, Jaime. Escritas da tortura. Diálogos Latinoamericanos. Ârhus, n. 30, p. 131-146, 

2001. 

______. Linguagem e trauma na escrita do testemunho. Conexão Letras, Porto Alegre, Vol. 3, n. 

3, p. 61-66, 2008. 

______. Linguagem e trauma na escrita do testemunho. Disponível em: 

http://www.msmidia.com/conexao/3/cap6.pdf. Acesso em: 11 jul. 2012.  

LEITE, Ligia Chiappini Moraes. O foco narrativo (ou a polêmica em torno da ilusão). 10. ed. São 

Paulo: Ática, 2002. (Série Princípios) 

MARANHÃO, Haroldo. As peles frias. Rio de Janeiro: Francisco Alves. 1983. 

______. Chapéu de três bicos. Rio de Janeiro: Estrela, 1975. 

MATTOSO, Glauco. O que é tortura. São Paulo: Brasiliense, 1984. (Coleção Primeiros Passos) 

PINTO, Lúcio Flávio. Prefácio a “Querido Ivan”. In: Asas da palavra. Belém: Unama. V. 6 n. 13, 

2002. 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

 

256  

ROSA, João Guimarães. Tutaméia.Terceiras estórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

SARMENTO-PANTOJA. Tânia. A catástrofe em “Não passarás o Jordão”, de Luis Fernando 

Emediato. Rio de Janeiro, UERJ, 2012. (I Congresso Internacional Vertentes Ficcionais do 

Insólito – Comunicação oral). 

SCHWARTZ, Roberto. Cultura e política, 1964-1969. In: ______. Cultura e política. São Paulo: 

Paz e Terra, 2001. p. 7-58. 

SELIGMANN-SILVA, Marcio (org.). História, memória, literatura: O testemunho na era das 

catástrofes. Campinas: Ed. UNICAMP, 2003.  

_______. Narrar o trauma: a questão dos testemunhos de catástrofes históricas. Psic. Clin. Rio de 

Janeiro, v. 20, n. 1, p. 65-82, 2008. 

______. “Zeugnis’ e “Testimonio”: um caso de intraduzibilidade entre conceitos. Letras. nº 22 

(Dossiê Literatura e Autoritarismo), 2001. 

SHAKESPEARE, William. Macbeth. Penguin Books: New York. 1967. 

SÜSSEKIND, Flora. Literatura e vida literária: polêmicas, diários & retratos. 2. ed. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG. 2004. 



III Seminário Nacional Literatura e Cinema de Resistência   ANAIS III SELCIR 

III Mostra Latino Americana de Cinema de Resistência  27 a 31 de agosto de 2012 

Realização:  Fomento: 

    
 

 

257  

 

MEMÓRIAS DE RESISTÊNCIA NA PRODUÇÃO DE AUTORIA FEMININA: uma 

análise de azul-corvo, de Adriana Lisboa 

 

Tanay Gonçalves Notargiacomo 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 
RESUMO: É diante das produções contemporâneas de autoria feminina, no século XXI, que localizo a obra 

de Adriana Lisboa, azul-corvo, como uma possibilidade de revisitar os acontecimentos da Guerrilha do 

Araguaia, no final de 1960. Através deste romance proponho a reflexão sobre essas produções que 

problematizam e representam uma memória sobre a resistência em um contexto de opressões e exclusões 

históricas que marcaram suas autoras e personagens. Esta obra expõe não só os fatos da história não oficial, 

silenciada, mas as perdas, as dores, o sexo, a fragmentação do sujeito feminino após a Ditadura no Brasil. 

 

Palavras-chave: autoria feminina. resistência. memória. guerrilha do Araguaia. 

 

ABSTRACT: In the face of contemporary productions of female authorship in the twenty-first century, I 

find the work of Adriana Lisboa, blue crow, as a chance to revisit the events of the Araguaia guerrilla 

movement in late 1960. Through this novel I propose a about the productions who problematize and 

represent a memory of the resistance in a context of historical oppression and exclusion that marked their 

authors and characters. This work exposes not only the facts of unofficial history, muted, but the losses, 

pain, sex, fragmentation of the female subject after the dictatorship in Brazil. 

 

Keywords: female authorship. resistance. memory. Araguaia guerrilla. 
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O Pará é um país inteiro. Tem tamanho de país. Dentro do Pará caberiam quase 

duas Franças. Três Japões. Duas Espanhas e uns trocados. Mais de mil e 

seiscentas Cingapuras. Naquela imensidão ao norte do Brasil, que o próprio 

Brasil ignorava, viviam dois milhões de pessoas quando Chico pôs ali os pés 

pela primeira vez. 

[...] 

Chovia sobre o rio, o Araguaia, o Rio das Araras. 

Chovia na mata: a Amazônia brava e sobre-humana que, acreditavam os 

comunistas, seria amiga da guerrilha, seria o inferno dos militares – uma área 

fértil para a semeadura da subversão, como concluiria um relatório do 

Exército. 

Adriana Lisboa, azul-corvo 

 

Escritas da honestidade 

 

Um cenário que é posto em prática de escrita após a passagem por outros lugares: 

Brasília, Pequim, Rio de Janeiro, Goiânia, São João do Araguaia e, finalmente, Colorado. São 

essas paisagens que remetem a este último meio urbano, neste tempo em que estamos. Em meio a 

essa localização geográfica há estilhaços, trajetórias, misturas de sujeitos que agora estão 

fragmentados pelas escolhas, pelos longos anos de lutas e resistência, pela dor, pelas perdas, pela 

violência das ditaduras.  

Esse perfil múltiplo remete a uma marca constante nas produções de autoria feminina do 

século XXI, em que a escrita é pautada pela honestidade dos sentidos: o erotismo, a sexualidade, o 
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sexo, a queda, a dor, o choro contido, a incapacidade, a seca, a dúvida, o fracasso, os anseios, os 

desejos, a felicidade, as perdas.  
Quais são os circuitos válidos para pensar a literatura brasileira recente?   

A pergunta torna-se pertinente a partir da constatação de que estamos vivendo 

um momento na literatura brasileira marcado pelo aparecimento de novas e 

novíssimas gerações (a geração 90, a geração 00), formadas por entusiasmados 

e prolíficos prosadores e poetas, situados etariamente entre a pós-adolescência 

e os 40 anos de idade, bastante agressivos na luta pela ocupação de espaços de 

visibilidade e vendagem, mas de uma agressividade que eu chamaria 

democrática e inclusiva e já não mais dogmática e excludente, como 

caracterizou a mentalidade e o modo de agir das gerações 60 e 70, formadas no 

contexto cultural das divisões ideológicas do mundo da guerra fria 

(MORICONI, 2012, p. 6).  

 

É diante dessa luta das escritoras do agora que surgem os romances que eu chamaria de 

escritas pautadas por essa honestidade, no sentido que deixam transparecer um tom de realidade 

comum, a verdade dos problemas, dos erros, dos defeitos; não mais como uma estética do 

Realismo, mas como uma estética que tende a mostrar a multiplicidade do momento, o número de 

informações, a vida que também é vivida no meio digital, as traições e as paixões. Se antes o que 

se tinha era uma agressividade dogmática e excludente de uma sociedade que era fruto do mundo 

da guerra fria; hoje há uma sociedade que anseia ter seu íntimo declarado, afirmado, demonstrado. 

Essa característica apresenta, na maioria dos romances, indivíduos que refletem após uma 

ditadura que marcou duramente a si mesmos ou seus antepassados. Uma história que deixou 

incrustado um não-silenciamento, tornou ainda mais fortes os discursos daqueles que 
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presenciaram, que perderam suas liberdades, e que agora querem expor, mostrar o que são, suas 

personagens que refletem também suas crenças.  

Nota-se que há uma diferença nessas produções que podem ser vistas com uma 

“singular relação com o próprio tempo” (AGAMBEN, 2009, p. 59); e o contemporâneo, então, 

poderia ser o que 
pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, 

aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está adequado às suas 

pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, 

exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais 

do que os outros, de perceber e apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 

58-59)  

 

Essa é a característica: a percepção do tempo, de seu próprio tempo e, a partir dessa 

compreensão, a possibilidade de transmitir o que se sente pela escrita, para este e também para 

outros tempos. Nessa sensibilidade, há muitas produções de autoria feminina, uma delas é a de 

Adriana Lisboa: nascida no Rio de Janeiro, em 1970, morou na França, viveu certo tempo no 

Japão, e hoje mora nos Estados Unidos. É graduada em Música pela Uni-Rio, foi cantora de 

música popular brasileira na França e professora de música no Rio. Mais tarde, fez mestrado em 

literatura brasileira e doutorado em literatura comparada da UERJ. Situo a autora, pois há uma 

constante nessas escritoras de/do agora: são formadas em Letras, estudiosas da literatura, música, 

artes; vivem uma maturidade psicológica e intelectual. Compreendem o processo de escrita, 

pensam e produzem metanarrativas, escrevem com consciência do mundo e das produções, e isso 

é importante para se pensar os lugares de onde falam, quais os lugares de origem desses 
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romances; não com um caráter de selecionar qualitativamente, mas de pensar que há um grande 

circuito de produções advindas de novos perfis, para compreender que saberes esses romances 

carregam como texto, assim como mencionado por Italo Moriconi anteriormente: são escritoras de 

idades pós-adolescência até os 40 anos, com uma bagagem social, cultural e intelectual. Há 

conhecimento, por parte delas, do meio em que produzem, principalmente na questão do mercado 

editorial e da crítica, e que pode ser definido como “três circuitos fundamentais: o circuito 

mídiático (ou do mercado maior), o circuito crítico (ou universitário, ou canônico), e o circuito da 

vida literária propriamente dita” (MORICONI, 2012, p. 8). 

 

Evangelina/Vanja 

 

No livro azul-corvo, publicado em 2010 pela editora Rocco, é escrita a história da 

menina-mulher Evangelina, mais tratada por Vanja no decorrer do enredo. Há em suas lembranças 

da infância a marca de um litoral bem percorrido por ela e sua mãe, Suzana, professora de inglês, 

espanhol e português para estrangeiros. Foi ela quem ensinou Vanja a falar outras duas línguas. É 

com descrições muito apegadas ao horizonte que segue a linha do oceano, após a morte 

repentinamente anunciada de sua mãe, que ela, aos doze anos, decide traçar uma história de 

movimento entre duas opções que lhe restam após a perda:  
Podia ser um monstro antediluviano de tristeza, algo maciço e 

insuportavelmente pesado, patas de chumbo, bafo de enxofre e cerveja, algo 

que me agarrasse e amordaçasse, que me reduzisse a um coração batendo por 

falta de alternativa. Eu ia arrastar por aí um par de pés burocratas e um par de 
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olhos burocratas, fitando lugar nenhum, com as roupas meio tortas sobre o 

corpo e o cabelo melado sobre a testa. 

 

Ou podia ser um acontecimento entre os inúmeros acontecimentos que pipocam 

no mundo a todo instante, e ao mesmo tempo há um resto de neve entre os 

cactos numa montanha no Novo México, e uma criança em Jaipur deixa cair 

um prato no chão e o prato se quebra, e um gato espirra em Amsterdã e uma 

formiga se desequilibra sob uma folha no outback australiano e garotos picham 

um muro no Rio ou em Nova York ou em Bogotá. E minha vida ia seguir em 

frente, porque eu mandava nela, e não ela em mim. (LISBOA, 2010, p. 55) 

 

Diante de diferentes caminhos, diante do mistério que sentia existir no fundo do mar ao 

lado das conchas azul-corvo, Vanja decide voltar ao seu lugar de origem, ao seu primeiro lugar de 

pertencimento na tentativa de desvendar seus laços, entender sua mãe, conhecer seu pai.  

Após se posicionar em uma das opções, Vanja enviou uma carta para Fernando – 

conhecido como Chico Ferradura quando participou da guerrilha no Araguaia – que tinha sido 

casado por seis anos com sua mãe, Suzana. O telefone tocou após algum tempo e Fernando disse 

que poderia receber a menina já com treze anos que estava em busca de tantas explicações sobre 

origens e passados. Essa possibilidade da viagem, a opção do movimento, do não se entregar ou 

afundar, fizeram com que ela soubesse, após ter ultrapassado essa linha geográfica que 
[...]se não tivesse feito o que fiz eu ia me solidificar naquela vida, um osso que 

cola torto. Era aquela brecha que previa o impulso, o momento certo de pular 

clandestina dentro do trem de carga quando ele passa, se fosse essa a única 

maneira de sair por aí, e se fosse necessário sair por aí. Não havia nisso nada 
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remotamente semelhante a uma suposta irresponsabilidade ou coragem ou 

espírito de aventura. (LISBOA, 2010, p. 65) 

 

Quando sua mãe morreu, ela já sabia que as coisas seriam diferentes, soube no dia em que 

pode escolher o sorvete mais caro e teve todas as suas dúvidas respondidas por Suzana, antes que 

ela partisse e não pudesse mais lhe ensinar nada, antes que a menina aprendesse que precisava 

depilar a penugem fina que ficava acima de seu lábio.  
Senti raiva de minha mãe por ter morrido e de mim mesma por ter ficado para 

trás, mantendo-me de pé na minha vida compulsória, refém da piedade dos 

professores e dos olhos lacrimosos das colegas de escola. Senti uma raiva 

compacta e veemente por jogar no time de ultimate e ser amiga de Aditi 

Ramagiri e ter o nome de Nick escrito em minha calça. Senti raiva do Shan 

Jahan e de seu maldito diamante desaparecido. 

Senti vontade de gritar. De pegar a caneca de chá e fazer com que ela se 

espatifasse contra a parede branca. Um novo Big Bang que não engendraria 

universo nenhum – só engendraria um punhado de cacos de cerâmica, que 

alguém varreria para dentro de uma pá de lixo. Um Big Bang sem pretensões 

universais, que apenas servisse de escoamento ao mau humor de um deus. 

(LISBOA, 2010, p. 173) 

 

Com o tempo que passou as coisas seguiram normalmente, como seguem nas vidas 

comuns, recheadas de falhas, medos e alegrias, Fernando continuou trabalhando como segurança 

da biblioteca e fazendo suas faxinas. Aprenderam um com o outro, nessa companhia que 

reacendia a presença de Suzana no rosto de Vanja, na caixa de vinho de Fernando em que 
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guardava papéis, fotografias. Depois dessa convivência-aprendizado, “o corpo do Fernando um 

dia pifou” (LISBOA, 010, p. 216) e ele morreu; foi enterrado com toda sua história, sua guerrilha 

que também foi interna, permanência, espera.  

Evangelina, uma menina-mulher que agora tinha um pai, compreendia uma mãe. Para ela, 

a história teria sido outra, ela seria capaz de mudar esse final, e o fez. Em sua memória Fernando 

dirigiu até sua casa, beijou sua mãe enquanto ela, a quem chamavam de Vanja, ainda cabia em um 

berço, enquanto seus sonhos ainda pareciam pequenos e poucos naquele espaço que sobrava da 

cama. Fernando era mais do que alguém que a registrou, que segurou sua mão quando o mundo 

era dor. A viagem que os fez ter os pés de volta no chão serviu para pintar de azul-corvo a 

fotografia deles. Uma fotografia de Suzana, nos momentos em que estava em estado de maior 

autenticidade: a cabeça para fora do Fiat 147, o som tocando Janis Joplin: “Freedom’s Just 

another Word for nothing left to lose” (LISBOA, 2010, p. 32). Agora, o significado da palavra 

casa estava preenchido, Vanja já havia adquirido outra imagem para colocar no lugar da casa que 

havia ficado no Rio de Janeiro. 

 

Fernando/Chico Ferradura 

 

Fernando, antes de se assumir assim e de ser descoberto assim por Vanja, era Chico 

Ferradura, que chegou ao Brasil pela Bolívia, fugindo após treinamentos em Pequim com outros 

quatorze militantes do PC do B. Sabia construir armas, pegar na enxada, tinha mãos calejadas da 

guerrilha no Araguaia. Mãos que estudaram na Universidade de Brasília o curso de Geografia até 

se envolver na Ação Popular.  
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Àquela altura, o Partido apostava no engajamento da população. Dizia a 

resolução de 1969: Aos brasileiros não resta outra alternativa: erguer-se de 

armas nas mãos contra os militares retrógrados e os imperialistas ianques ou 

viver submissos aos reacionários do país e aos espoliadores estrangeiros. 

(LISBOA, 2010, p. 85) 

 

Aos poucos, Vanja foi perguntando sobre o passado de Fernando, ouvindo sobre suas 

memórias da guerrilha, sobre Manuela – que na verdade se chamava Joana –, com quem se 

envolveu. Até que um dia o acontecimento se encerrou no interior de Chico, de Fernando, até o 

dia em que falou sobre quando deixou o grupo ir em frente e resolveu desistir de tudo, o mesmo 

dia em que todos foram mortos, o mesmo dia em que apagaram da história esse fato “não-oficial”, 

a luta desses guerrilheiros que se arrastavam há anos, que se preparavam noites adentro, que 

buscavam seus ideais por suas próprias mãos:  
Mas houve um momento, antes do raiar do dia, enquanto os comunistas do 

Araguaia se dirigiam à que seria sua primeira ação militar bem-sucedida, em 

que Chico parou. Os outros continuaram, imbuídos de seus pés e mãos e olhos 

e armas, e Chico parou. (LISBOA, 2010, p. 181) 

 

E quando tudo findou, Chico foi embora e chegou Fernando em Londres, onde conheceu 

Suzana, mãe de Vanja, que se transformou, dia após dia, em sua filha, aquela para quem ele dava 

as mãos, com quem dividia a janta, para quem ele comprava roupas de inverno. Aquela 

companhia para quem contava e descobria um pouco mais de si, após toda a resistência. 
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Resistências e memórias 

 

Todos esses fragmentos funcionam também como pedaços que comprovam o que é o 

século XXI e a escrita deste e para este século. As angústias são postas à prova, os indivíduos, 

quase em sua totalidade, são aqueles que não esperam por mais nada, sabem que estão vivos, 

sabem o porquê de estarem: após as tempestades, após as resistências e, no caso do romance, a 

luta no Araguaia, no caso da escrita, a luta pela publicação e circulação de produções de autoria 

feminina. É após essas tragédias íntimas e também após seus louvores que se dá essa escrita. Pois,  
o contemporâneo é aquele que, graças a uma diferença, uma defasagem ou um 

anacronismo, é capaz de captar seu tempo e enxergá-lo. Por não se identificar, 

por sentir-se em desconexão com o presente, cria um ângulo do qual é possível 

expressá-lo.(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 9-10) 

 

São esses fragmentos que constituem o corpus deste texto e que colocam o passado de 

suas personagens em primeiro plano, levando à reflexão sobre a importância e o papel da 

memória e que se apresenta nas palavras de Jacques Le Goff (1994, p. 469) como “um elemento 

essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das 

atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia”. É aqui 

que se justifica o processo dessa narrativa de personagens, que, diante de angústias, apelam para a 

memória como reconstrução de uma identidade perdida.  

Denise Schittine (2004, p. 121 – 122) infere que o mecanismo de escrever as lembranças 

mostra a angústia do indivíduo em uma “memória em forma de mosaico, de quebra-cabeça, um 
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labirinto onde ele se perde. [...] São métodos que implementamos para garantir que os 

pensamentos façam sentido, tenham uma certa ordem”. 

Essas construções e reconstruções que a narradora tenta fazer de sua história e de si 

mesma, podem ser explicadas como o deseja a pesquisadora Elódia Xavier (1991, p. 13), quando 

diz que “o resgate da memória é um dos caminhos para o autoconhecimento; a volta às origens, 

através do tempo passado, faz parte da busca de identidade, pulverizada em diferentes papéis 

sociais” e que aqui se configura no guardião de Vanja que se levantou da lama fria e voltou a ser 

Fernando, também na dicção feminina que, após muitas resistências ainda está em processo de 

significação.  
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RESUMO: Pensar a categoria violência é também observar como ela se manifesta nas diferentes obras de 

arte, e quais as ressonâncias produzidas como, por exemplo, o trauma ocasionado pelo exercício de 

opressão. Este trabalho visa fazer uma leitura desta categoria em Cinzas do Norte, de Milton Hatoum e 

Carta ao Pai, de Franz Kafka, observando quais os efeitos traumáticos resultantes da violência sofrida pelos 

respectivos personagens, Mundo e Franz. 

 

Palavras-chave: Ressonância, Opressão, Milton Hatoum, Franz Kafka. 

 

ABSTRACT: Think violence is also a category to see how it manifests itself in different works of art, and 

which produced resonances, for example, the trauma caused by the exercise of oppression. This work aims 

to make reading this category in Cinzas do Norte, by Milton Hatoum and Carta ao Pai, by Franz Kafka, 

noting that the traumatic effects resulting from the violence experienced by their characters, Mundo and 

Franz. 

 

Keywords: Resonance. Opression. Milton Hatoum, Franz Kafka. 
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Considerações Iniciais 

 
Pensar a violência no campo da estética é verificar, entre outras possibilidades, de que 

forma esta categoria se manifesta nos textos literários. Seja na forma de narrar ou na forma de 

expressar, tanto uma como a outra podem emergir nos textos literários mescladas com 

perspectivas que ora se aproximam, ora se distanciam da experiência. Nesse sentido, o presente 

trabalho objetiva responder se a violência sofrida pelos personagens Franz, Em Carta ao Pai e 

Mundo, em Cinzas do Norte, podem ser observados como paralelos que externalizam a violência 

experimentada pelos personagens, violência esta resultante das angustias ocasionadas pela 

opressão exercida pelo pai de cada um dos protagonistas. A análise procura assim verificar, 

conforme a psicanálise freudiana, como esses personagens elaboram a relação conflituosa com a 

figura paterna no âmbito das soluções estéticas.  

 

As expressões de violência em Carta ao pai e Cinzas do norte 

 

Muitas vezes para buscar as repostas dos problemas que propomos é necessário 

recorrermos a textos que não tratam diretamente, mas fazem discussão a respeito do assunto. Não 

basta formular o mais claramente possível o problema para que as coisas fiquem completamente 

claras e não deixem dúvidas ou ambiguidades. É necessário que se explique as noções principais 

envolvidas no problema levantado. Tomando como base este princípio vamos dialogar sobre a 

opressão sofrida pelos personagens Franz, Em Carta ao Pai e Mundo, no romance Cinzas do 

Norte. 
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Esse diálogo implica traçar um paralelo entre duas produções literárias fundamentalmente 

centradas na figura do pai: justamente Carta ao Pai e Cinzas do Norte. Em Carta ao pai, na 

medida em que Franz – é assim que a carta é assinada – escreve ele manifesta aspectos que fazem 

referência às expressões de violência, a partir da dor elaborada pelo processo de recusa do pai em 

não aceitar o filho tal como ele é, causando ressentimentos em Franz em relação ao pai.  

Mundo, personagem de Cinzas do Norte, de Milton Hatoum, também vive uma relação 

com o pai, marcada pelo processo de recusa do pai em não aceitar o filho artista, o pai se 

comporta como um ditador paterno que lança mão de sua autoridade para ditar as regras do 

caminho que o filho deve seguir, mesmo depois de adulto. Verificamos assim que há algumas 

aproximações entre as duas produções e desse modo encaminhamos a análise em busca de 

identificar como a violência praticada pelos pais de Mundo e de Franz, geram efeitos de coerção, 

punição e sofrimento aos filhos. 

Buscamos construir essa trajetória a partir do conceito de castração e de angústia (sendo 

este ultimo um sentimento que ambos os personagens manifestam). O conceito de castração tal 

qual elaborado por Freud em seus escritos sobre o complexo de Édipo, no qual Freud traça “uma 

aguda reflexão sobre os limites da terapia” (MEZAN, 2008. p. 252). Avaliamos que a teoria 

freudiana nos possibilita refletir sobre paralelos
97

 entre as expressões de vida e de morte, que tanto 

em Franz, quanto em Mundo se manifestam através da arte: a escrita da carta (no caso do texto de 

Kafka) e a pintura (caso do protagonista do romance de Milton Hatoum). Em Carta ao Pai, Franz 

trata da matéria traumática como forma de canalização da violência através do gênero carta. Em 

                                                           
97

 Entendido como a realização de transferência ou processamento simultâneo das diversas partes ou 

unidades de um conjunto de informações que o individuo possui. 
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Cinzas do Norte, o tratamento dado ao trauma pelo personagem Mundo, ocorre ficcionalmente 

pelo processo metarreflexivo, na medida em que a pintura é utilizada no interior da matéria 

romanesca, como forma de expressão e é através das suas pinturas que Mundo extravasa os 

ressentimentos quanto ao pai. 

Em relação aos aspectos formais, ainda ressaltamos que tanto em Carta ao Pai, quanto 

em Cinzas do Norte, existe a mesma estratégia narracional, a de elaborar a partir de uma narrativa 

de si os incômodos de um personagem, de forma que como já salientamos Kafka o faz através da 

escrita de uma carta, enquanto Hatoum também utiliza dessa mesma estratégia autobiográfica, só 

que reelaborada ficcionalmente, para externalizar os atos violentos que Jano (o pai) exerce contra 

Mundo (o filho).  

 A partir dessas identificações observamos a existência de um processo de violência como 

mecanismo subjetivo de controle, ao vermos que em Mundo a expressão da vida danificada se 

manifesta através da arte, pois o personagem artista vai de encontro à opressão e proibição
98

 do 

pai, na medida em que transpõe para as suas telas, toda a revolta e o sofrimento diante do 

comportamento paterno. Sua arte é assim marcada pelo dissenso. 

Tanto em Franz quanto em Mundo ocorre uma espécie de catarsis, que se aproxima 

daquilo que a teoria freudiana, em Totem o Tabu, trata como a “morte do Pai”. No texto “A 

identidade cultural brasileira: rastros das diferenças”, de Adriana Franco Murta, a autora faz 

referência ao texto de Freud, Totem e Tabu, de forma que apresenta segundo a visão Freudiana o 

“Totem” como sendo o nome do grupo (clã), e o tabu a ancestralidade. Segundo Freud para o 

grupo o culto é um atribuído ao totemismo, pois, consiste nas relações de respeito e proteção 

                                                           
98

 Jano não aceita que Mundo seja artista e passa a vida toda proibindo o filho de pintar.  
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mútua entre um homem e seu totem (animal sagrado). Quando um animal totêmico é morto ele é 

lamentado e enterrado como um membro do clã que tivesse morrido. A morte do animal totêmico 

só é permitida através de rituais cerimônias especiais do clã. 

No cerimonial os membros do clã matam seu animal totêmico e o devoram cru, “os 

homens se vestem semelhantes ao totem e imitam-no em sons e movimentos, como se 

procurassem acentuar a identidade com ele” (MURTA, 2007, p. 20). O ato é proibido e só se 

justifica pela participação de todo o clã, não podendo ninguém ausentar-se da matança e da 

refeição. O luto pelo animal morto é obrigatório, imposto pelo temor de uma ameaça tabu e é 

seguido por uma explosão de impulsos liberados, ou seja, no festejo o exagero é permitido, até 

obrigatório, significa a ruptura solene de uma proibição. O sentimento festivo é produzido pela 

liberdade de fazer o que via de regra é proibido. 

Na visão de Freud, um animal específico foi colocado em lugar do pai, como totem:  
[para] a psicanálise [...] o animal totêmico é, na realidade, um substituto do pai e 

isto entra de acordo com o fato contraditório de que, embora a morte do animal 

seja em regra proibida, sua matança, no entanto, é uma ocasião festiva- com o 

fato de que ele é morto e, entretanto, pranteado [lamentado]. (FREUD, 1996, p. 

144-145 apud MURTA, 2007, p. 20) 
 

A morte do Pai implica a castração não como objeto único da angústia, pois ela pode ser 

referida à perda do objeto, da qual a castração seria um caso particular, ou seja, sem angústia não 

há repressão, logo não há neurose. Por isso, a castração está no centro da clínica analítica. De 

forma que a “fobia substitui a castração do pai pela castração de outro fator exterior (a 
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sexualidade feminina), porém dotado da propriedade de “ser evitável" por meio de determinadas 

medidas protetoras” (MEZAN, 2008. p. 324). 

A morte do Pai se configura em uma fratura da autoridade, na emancipação do sujeito e a 

consequente finalização de uma etapa da experiência. Vale ressaltar que esta fratura envolve 

processos violentos, pois é fundada no confronto entre a origem e o objeto da autoridade. Tais 

processos podem convergir para a necessidade de um movimento catártico que se mobiliza em 

prol de uma resposta à castração, tal como ocorre em Franz através da escrita e em Mundo através 

da arte.  

A figura do pai, tanto em Carta ao Pai quanto em Cinzas do Norte, está marcada pela 

tirania. Para tanto, se observa que nos personagens Mundo e Franz a violência se faz presente pelo 

viés da opressão tirânica de seus pais. Observamos isso, por exemplo, na fala do narrador Lavo, 

ao transpor o pensamento de Mundo, que avalia o comportamento do pai quando este faz quarenta 

anos.  
Jano, é diferente, desconfia de tudo. Me vigia o tempo todo, me persegue...[...] 

vou brindar o aniversário de meu pai. Hoje ele faz quarenta anos, mas deve 

comemorar só o tempo que viveu sem filho, [jano fala] Vais ficar aqui com essa 

farda suja e mãos imunda? (HATOUM, 2010. p. 33-34).  

 

Em consonância a esse processo se vê a violência em Franz também manifestada pela 

tirania do pai, pela forma como o filho a ele se refere. Vejamos: 
Você [pai] era capaz, por exemplo, de esmagar os checos, depois os alemães, e 

em seguida os judeus, e o que mais, não apenas seletivamente mas sob todos os 

aspectos, e finalmente não sobrava ninguém a não ser você mesmo. Para mim 
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você havia adquirido a qualidade enigmática que possuem todos os tiranos cujos 

direitos estão baseados na sua pessoa e não na razão (KAFKA, 2004. p. 15). 

 

Ambos os personagens expressam divergência de opiniões ou de interesses em relação à 

figura paterna, e assim o que produzem se torna, ao mesmo tempo, dissenso e purgação de seus 

traumas. Mundo não consegue matar o Pai e por isso morre, Franz consegue matar o Pai 

metaforicamente, na medida em que projeta o Pai em si mesmo. As figuras dos pais desses 

personagens representem a figura do tirano como sendo um poder que regula a vida e a morte dos 

filhos. As duas narrativas comportam assim diferentes modos de elaborar a “morte do Pai” e 

consequentemente diferentes modalidades de resposta à castração. Essa diferença nos leva a 

refletir sobre os mecanismos de morte e sobrevivência das personagens em tela.  

Como se pode observar nas palavras do personagem Mundo “Não posso mais falar nem 

escrever. Amigo... sou menos que uma voz. (HATOUM, 2010. p. 231). Neste fragmento fica 

evidente que Mundo não mata o Pai, pois a expressão “menos que uma voz” na fala do 

personagem, além de mostrar a impossibilidade de continuar reelaborando a relação com o pai, 

realizada através da arte, expressa o processo de finitude de sua vida, pois na medida em que 

deixa a pintura o personagem fenece. A morte do protagonista é de certa maneira representada (e 

profetizada) na arte pelo apagamento da face do artista, como pode ser visto no trecho a seguir: 
Anos depois, recebi da Alemanha uma pequena pintura em chapa de alumínio, 

com uma cópia ao lado, em papel. Na cópia o rosto tinha uma expressão: uma 

face se esfumara e nelas se formaram cavidades, o titulo da obra: O artista 

deitado na rede. (HATOUM, 2012. p.55) 
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 Em Franz a morte se compara aos “vermes [na medida em que eles] completam o 

trabalho do cadáver [...] é a pressão geral da ansiedade, da fraqueza, do auto desprezo” (KAFKA, 

2004. p.51). Franz mata o Pai, o “cadáver”, ao projetar em si mesmo tudo aquilo que compõe a 

figura paterna e que é motivo de sua assombração. 
A minha resposta a isto é que, afinal de contas, toda esta réplica – que em parte 

também pode reverter contra você – não vem de você, mas de mim. Nem mesmo 

a sua desconfiança dos outros é tão grande quanto a minha autodesconfiança, que 

você gerou em mim. Não nego uma certa justificação para está réplica, que em si 

mesma contribui com novo material para a caracterização do nosso 

relacionamento. Naturalmente as coisas não podem na realidade se ajustar de 

maneira como o faz a evidência em minha carta; a vida é mais que um quebra 

cabeça chinês. Mas com a correção feita por está réplica – correção que eu nem 

posso e não elaborei com pormenores – em minha opinião alguma coisa foi 

conseguida que tanto se aproxima da verdade de que ela poderia nos tranquilizar 

um pouco e tornar mais fácil a nossa vida e nossa morte (KAFKA, 2004. p.56-

57). 

 

Para finalizar as reflexões sobre as expressões de violência nos personagens Franz e 

Mundo, cabe-nos enfatizar que o estudo em questão se constitui de um processo de diálogos entre 

dois campos de análise, o literário e o psicanalítico, este segundo tomamos como pano de fundo, 

para dar conta das várias modalidades de identificação de processos de violência, pensada 

segundo a dimensão do conflito entre o eu(filho) e o outro(pai), que se compõem na angustia e na 

dor, a partir da constituição da subjetividade. Assim, através dos textos literários é possível 
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compreender como processos traumáticos elaborados na infância no seio familiar se manifestam 

na vida adulta. 
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A CONSCIÊNCIA DA OPRESSÃO EM JOÃO MIGUEL E VIDAS SECAS 
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RESUMO: Este trabalho pretende fazer uma leitura comparativa entre os romances João Miguel (1932), de 

Rachel de Queiroz e Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos, a partir das experiências vivenciadas por 

João Miguel e Fabiano, na prisão. A análise verificará em que medida o contato dessas personagens com 

alguma figura representativa da autoridade conduz às violências e aos traumas sofridos por ambos, e como 

essas situações permitiram questionar a sua condição de subjugados por um sistema social e político 

opressor.  

 

Palavras-chave: João Miguel. Vidas Secas. Consciência da opressão. 

 

ABSTRACT: This work purposes a comparative lecture of the novels João Miguel (1932), from Rachel de 

Queiroz, and Vidas Secas (1938), from Graciliano Ramos, focalizing the experiences of João Miguel and 

Fabiano at the jail. The analysis wants to present how the contact between these characters with 

representatives figures of authority leads to violence and trauma, and how these situation allow the 

characters to make questions about their own dominated condition in an oppressive political and social 

system. 

 

Keywords: João Miguel. Vidas Secas. Conscience of oppression.  
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Literatura e política nos anos 30 

 

Na década de 1930, tem início um novo cenário literário no Brasil, que até então se 

encontrava sob o domínio das inovações modernistas lançadas na Semana de Arte de 22, 

especialmente no que compreendia à poesia, à música, à pintura e às artes plásticas, conforme 

sintetizou Antonio Candido (2008, p. 125). As novidades propostas pelos modernistas rompiam 

com antigos ideais artísticos valorizados pela tradição, como o culto à forma e a mera repetição de 

modelos europeus. A ideia do movimento era revitalizar o quadro artístico brasileiro por meio de 

um intenso trabalho no nível da linguagem e da pesquisa por novos temas artísticos, que 

conseguissem representar a nossa sociedade – mestiça, folclórica e provinciana por um lado, e 

industrial e cosmopolita, por outro. 

Ainda dentro das modificações no quadro cultural nacional, ganhou espaço nos anos 30 a 

produção de romances, como solução estética mais adequada ao intenso debate ideológico 

formado no cenário brasileiro a partir de agitações políticas, econômicas e sociais. Contudo, esse 

período não deve ser compreendido como um simples prolongamento dos ideais estéticos da fase 

heroica do modernismo, e sim, como um momento mais amadurecido do movimento, nascido 

justamente daquilo que não encontrou espaço nas preocupações dos primeiros modernistas: o 

envolvimento mais direto da literatura na vida social. A produção de 30 tornou-se autônoma por 

utilizar a própria liberdade criadora a serviço de demandas que não se prendessem somente à 

literatura, quais sejam, a denúncia de mazelas sociais, a exploração do homem pelo homem, as 

inseguranças do indivíduo em meio ao caos dos grandes centros urbanos e dos próprios 
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sentimentos, bem como, a ascensão das figuras marginais como protagonistas das histórias 

contadas.   

Nesse período, o mundo se encontrava sob grande tensão em decorrência de crises 

econômicas e políticas que contribuíram para a criação do clima de inquietação e incertezas sobre 

o futuro, como a quebra da bolsa de valores de Nova York, em 1929, e a ascensão de movimentos 

políticos totalitários por diversos países. No Brasil, a atmosfera de medo e incertezas não era 

diferente. Ocorreram diversas movimentações por mudanças nas antigas estruturas político-

sociais, como a revolução de 1930, que pôs abaixo a política oligárquica do “Café com leite”, 

levando ao poder Getúlio Vargas; a afirmação do Partido Comunista Brasileiro e a arregimentação 

de partidários para defender a causa comunista e a criação da AIB (Ação Integralista Brasileira), 

os quais levaram à formação de um contexto de grande polarização ideológica, que não ficou 

restrito aos grupos políticos, tendo sua influência ampliada para o campo das artes. Desse modo, 

intelectuais, escritores e críticos tiveram suas posturas definidas pelos debates da hora, deixando, 

muitas vezes, transparecer em suas produções e opiniões as posições assumidas no campo 

político. 

 Grande parte das narrativas publicadas na década de 30 demonstra o forte engajamento 

dessa geração de autores, seja o daqueles que não se curvavam diante dos desmandos políticos e 

imposições sociais, seja o dos que apoiavam o sistema vigente. Nesse sentido, as obras tornavam-

se verdadeiras bandeiras de lutas dos grupos políticos aos quais se ligavam os escritores. No 

entanto, nem todos os autores tiveram essa postura, de transformar seus textos em panfletos, e 

procuraram manter sua autonomia artística. Isto não significa dizer, porém, que esses escritores se 

alhearam das questões sociais e políticas, e sim, que não utilizaram a literatura como pretexto para 

fazer propaganda partidária. Essa distinção de atitudes diante da forma como se concebe o objeto 
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literário ilustra bem a distinção feita por Alfredo Bosi no que diz respeito a narrativa de 

resistência em sua construção estética, sintetizada  do seguinte modo: 
Ao contrário da literatura de propaganda - que tem uma única escolha, a de 

apresentar a mercadoria ou a política oficial sob as espécies da alegoria do bem 

-, a arte pode escolher tudo quanto a ideologia dominante esquece, evita ou 

repele. Embora possa partilhar os mesmos valores de outros homens, também 

engajados na resistência a antivalores, o narrador trabalha a sua matéria de 

modo peculiar; o que lhe é garantido pelo exercício da fantasia, da memória, 

das potências expressivas e estilizadores. Não são os valores em si que 

distinguem um narrador resistente e um militante da mesma ideologia. São os 

modos próprios de realizar esses valores. (BOSI, 1996, p. 16) 

 

Dentre os romancistas que se esforçaram por resguardar sua independência artística das 

diretrizes político-ideológicas impostas pelo contexto histórico e social durante a década de 30, 

podem ser citados Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz, os quais, de acordo com Sérgio 

Buarque de Holanda, não caíram nos esquematismos fáceis da época – da polarização entre 

esquerda e direita, bem e mal –, destacando-se, então, do montante da produção do período, 

caracterizada, principalmente, por seu tom sentimental e tendencioso.  
Por mais de uma ocasião ocorreu-me denunciar o apego quase sistemático 

desses autores a determinados temas, cenários, ou problemas, que prometendo 

efeitos brilhantes e coloridos, triunfam com facilidade sobre virtudes literárias 

mais ponderáveis. Seduzindo à maneira de uma reportagem feliz, muitos desses 

romances nos deixam insatisfeitos. E que, embora excitantes para a 

imaginação, faltam-lhes justamente as qualidades severas e exigentes que se 
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apuram num tirocínio atento e muitas vezes penoso. (...) O defeito dessa 

tentativa de caracterização do tipo de romance regional que tantos adeptos fez 

em toda uma geração de escritores, e em particular de escritores nordestinos, 

está em que leva a presumir-mos suas obras tomadas em bloco, uma pureza 

genérica, na realidade inexistente. Os traços que parecem distinguir a maioria 

delas não se encontram, por exemplo, e sobretudo, nos livros de Graciliano 

Ramos. E não se encontram nos de Raquel de Queiroz. (HOLANDA, 1948)  

 

É sabido que tanto Graciliano Ramos quanto Rachel de Queiroz se opuseram aos regimes 

nazifascista, chegando a militar no PCB. O romancista alagoano filiou-se formalmente ao partido 

apenas em 1945, entretanto, já era simpatizante dos ideais comunistas desde a década anterior, o 

que o levou a ser preso em 1936 sob acusação de comportamento subversivo, como contou Dênis 

de Moraes: 
Na falta de provas documentais, poderiam invocar as mais disparatadas 

alegações: seus filhos Márcio e Júnio eram comunistas fichados; como diretor 

da instrução pública contrariara privilégios de figurões, despertando rancores; 

Caetés e São Bernardo não se enquadravam nos cânones morais e políticos 

vigentes; lia autores russos... (MORAES, 1992, p. 111). 

 

 A escritora cearense foi uma das primeiras intelectuais a filiar-se ao PCB, tendo sido 

responsável por arregimentar novos partidários no nordeste, mas, em 1932, rompeu com o partido 

por não aceitar as imposições de mudanças feitas pelos dirigentes à sua nova produção, João 

Miguel. Após o rompimento, Rachel de Queiroz passou a militar como trotskista.  
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Se considerarmos as posições assumidas pelos dois autores no cenário político-ideológico 

dos anos 30, poderíamos ter a ilusão de que suas obras pudessem ser, de algum modo, 

direcionadas pelas doutrinas partidárias. Contudo, percebe-se que suas produções não procuram 

afirmar valores univocamente, e sim problematizar as relações sociais e o modo como os 

indivíduos se movimentam nessa trama. A partir dessas considerações se procurará apresentar de 

que modo os personagens João Miguel, do romance homônimo lançado em 1932, de Rachel de 

Queiroz, e Fabiano, de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, lançado em 1938, tomam consciência 

das relações sociais injustas e opressoras quando se vêem em meio a experiências de violência, 

sem, todavia, fazerem de suas vozes discursos de ideários políticos. 

 

João Miguel e Vidas Secas: A consciência da opressão 

 

Publicado em 1932, em meio a polêmicas que envolveram sua autora e o PCB, o romance 

João Miguel trouxe a público as experiências de um camponês pobre na cadeia. Este romance, 

com uma escrita sóbria e objetiva conta o dia a dia de João Miguel, trabalhador, que durante uma 

briga e sob efeito do álcool assassinou outro trabalhador. Após o crime, o protagonista é preso. 

Nessa situação, João Miguel passa a refletir a respeito da legitimidade da autoridade de quem 

julga a partir de diversos questionamentos, como: o que o diferenciaria daqueles que estão soltos? 

Em que ele se distingue da autoridade que o condena?. Tais questionamentos iniciam-se logo que 

João Miguel percebe a gravidade do que fez, entretanto, não consegue sentir em si qualquer 

mudança que o faça parecer um criminoso. 
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Amparou nas mãos a cabeça vazia, vazia... Com esforço, como quem recorda 

uma história de anos, procurava rememorar a tragédia da véspera, tentando 

reconstituir o início, o motivo da questão. 

 Mas, rebelde o pensamento lhe fugia, solicitado por qualquer detalhe mínimo 

do ambiente, ou qualquer vago ruído que viesse de fora. 

E então João Miguel sentia, como um remorso, a vergonha da sua indiferença. 

Quer dizer que a gente mata um homem, vira criminoso – criminoso! – e não 

fica diferente, sente a cabeça no mesmo lugar, fica com mesmo coração? 

(QUEIROZ, 2004, p. 18)  

 

João Miguel, inicialmente, faz uma imagem do que seria a justiça e como deveriam ser 

seus representantes – pessoas a quem deveria obediência e respeito –, como pode ser 

exemplificado pelo excerto que segue, quando entra em contato pela primeira vez com o 

advogado que o defenderá: “João Miguel, estranhamente confuso, percebia apenas que, como o 

delegado, aquele homem devia significar a Justiça, e que urgia desculpar-se perante ele” (idem, 

ibidem, p. 40). Porém, à medida que se acostuma com o ambiente da prisão, ele flagra a 

arbitrariedade do comportamento daqueles a quem caberia o dever de proteger os cidadãos. As 

figuras representativas da autoridade como seu Doca, o carcereiro, cabo Salu e o delegado têm 

suas atitudes vistas com desconfiança por João Miguel e por outros personagens, ao perceberem 

as relações escusas que ocorrem no espaço da prisão, permeadas de interesses pessoais. Assim, 

vai sendo desconstruída a imagem idealizada de justiça. Isso ocorre, por exemplo, no momento 

em que João Miguel enciumado, ao saber por meio de Zé Milagreiro da aproximação entre Santa, 

sua companheira e cabo Salu, pensa na morte dos dois amantes como punição pela injúria e 

humilhação. 
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Dava vontade de matar logo, como tinha feito com o outro. Matar os dois, ela e 

o sem-vergonha do Salu...cabra desgraçado, sem sentimento, que só tinha ação 

para tomar o que os outros não podiam guardar...e um miserável desses era que 

vinha botar sentido nos presos, como se ele prestasse mais do que muito 

assassino... (idem, ibidem, p. 81) 

Pode ser observado nesse trecho, que o comportamento de cabo Salu, enquanto 

representante da autoridade, é contestado, já que ele age de má fé ao se aproveitar da situação 

desfavorável em que se encontra João Miguel para aproximar-se de sua esposa. 

Em Vidas Secas (1938), romance que nos apresenta uma família de retirantes fugindo pelo 

sertão em busca de melhores condições de sobrevivência, é possível verificar o mesmo trabalho 

de desconstrução da imagem de justiça e de seus representantes presente no romance de Rachel de 

Queiroz, a partir de uma experiência de humilhação e violência. Essas experiências traumáticas 

são vividas por Fabiano, durante uma ida à cidade para comprar produtos para o consumo de sua 

família. 

No episódio do romance intitulado “Cadeia”, Fabiano entra em contato com o Soldado 

Amarelo, que o convida a jogar uma partida de cartas. Perdendo o pouco dinheiro que tinha, ele 

resolve abandonar o jogo, fato que é entendido pelo soldado como um desrespeito e, por essa 

razão, este procura briga com o vaqueiro, abusando de seu poder de autoridade. Fabiano, por ter 

respondido à agressão do soldado, é preso por desacato. Na cadeia, então, o pobre é espancado e 

ofendido, e não consegue nem ao menos se defender das acusações, já que não sabe se expressar. 

Nesse momento da narrativa ocorre o primeiro choque entre a imagem idealizada de justiça e a 

realidade. 
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E, por mais que forcejasse, não se convencia de que o soldado amarelo fosse 

governo. Governo, coisa distante e perfeita, não podia errar. O soldado amarelo 

estava ali perto, além da grade, era fraco e ruim, jogava na esteira com os 

matutos e provocava-os depois. O governo não devia consentir tão grande 

safadeza. (RAMOS, 1976, p. 35) 

 

Fabiano custa a acreditar que o Soldado Amarelo seja realmente um representante do 

governo, já este existiria para proteger as pessoas, e não para agredi-las sem razão. Ainda na 

cadeia, o vaqueiro começa a perceber que a injustiça cometida contra ele aconteceu porque ele 

próprio é um bruto que não sabe falar para defender seus direitos, tornando-se, então, vítima da 

própria ignorância. 
Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava 

preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não 

sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Vivia trabalhando como 

um escravo. Desentupia o bebedouro, consertava as cercas, curava os animais – 

aproveitara um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem, podiam ver. Tinha 

culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? (idem, ibidem, p. 38) 

 

Ao lembrar que a esposa, os meninos e cachorra ficariam preocupados com sua demora, 

Fabiano revolta-se contra o governo, a quem vê como chefe ou “dono” do Soldado Amarelo, já 

que este representaria seus interesses. Então, num momento de lucidez, toma consciência da 

opressão em que vive e contra a qual seria preciso rebelar-se: “O soldado amarelo era um infeliz 

que nem merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele. Entraria num bando de 
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cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para 

semente” (idem, ibidem, p. 40). 

 Apesar da percepção das injustiças cometidas pelas autoridades contra os inocentes e da 

vontade de revidar contra as ofensas dos poderosos, Fabiano desiste do embate e acaba aceitando 

toda a situação de subserviência como algo natural. Seria tão natural, na visão do matuto, a 

subordinação do pobre, que durante um encontro com o Soldado Amarelo na catinga, tendo a 

oportunidade de vingar-se, o vaqueiro aceita sua condição de subjugado, desiste de revidar a surra 

sofrida e mostra à autoridade o caminho para a cidade: 
Afastou-se, inquieto. Vendo-o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou 

coragem, avançou, pisou firme, perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu 

de couro. 

– governo é governo. 

Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo.  

(idem, ibidem, p. 114). 

 

Considerações finais 
 

Nos dois romances observa-se uma perspectiva crítica dos autores à imagem de autoridade 

que passa a ideia de justiça e equilíbrio entre todos os cidadãos. As narrativas revelam, a partir das 

vivências traumáticas de João Miguel e Fabiano na cadeia, face autoritária e corrupta do poder, 

contra a qual os personagens não puderam se erguer, visto que, por conta da fragilidade de sua 

condição social, mostraram-se impotentes. Nesse sentido, essas obras podem ser entendidas 

enquanto narrativas de resistência, não por tematizarem o gesto heróico dos personagens, caso 
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tivessem combatido diretamente as forças opressoras que o subjugam, mas por trazerem à tona a 

representação de uma realidade problemática, a qual se caracteriza principalmente por aquela 

tensão entre o eu e o mundo de que fala Alfredo Bosi:   
Chega um momento em que a tensão eu/mundo se exprime mediante 

uma perspectiva crítica, imanente à escrita, o que torna o romance não mais 

uma variante literária da rotina social, mas o seu avesso; logo, o oposto do 

discurso ideológico do homem médio. O romancista "imitaria" a vida, sim, mas 

qual vida? Aquela cujo sentido dramático escapa a homens e mulheres 

entorpecidos ou automatizados por seus hábitos cotidianos. (...) A escrita de 

resistência, a narrativa atravessada pela tensão crítica, mostra, sem retórica nem 

alarde ideológico, que essa "vida como ela é" é quase sempre, o ramerrão de 

um mecanismo alienante, precisamente o contrário da vida plena e digna de ser 

vivida. (BOSI, 1996, p. 23) 

 

 

Assim, mesmo estando envolvidos diretamente nos debates político-ideológicos da década 

de 30, Graciliano Ramos e Rachel de Queiroz construíram narrativas em que se sobressai não a 

propaganda partidária, mas a condição do artista  que procura refletir em profundidade e 

complexidade sobre as experiências humanas.   
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