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Prefácio 

 

O MÉTODO ENSAÍSTICO NA CRÍTICA LITERÁRIA 
DE THEODOR ADORNO 

 

Alexandre Mariotto Botton
1
 

 

 

O ensaio 

 

É comum a tentativa de classificar o ensaio como 

escrita fragmentária, provisória e relativa (CARRIJO, 2007) 

ou, apologeticamente, ressaltar suas qualidades 

investigativas, reflexivas e expressivas (DUARTE, 1997). Por 

sua vez, a amplitude das áreas do conhecimento que, ao 

menos de vez em quando, fazem uso de ensaios como 

meio de expressão, torna difícil qualquer definição mais 

precisa acerca do gênero (GUERINI, 2000, p.19). E essa 

mesma amplitude, desde que não seja tomada como 

justificativa para a falta de rigor, é, em tempos de 

interdisciplinaridade, sempre admitida como sintoma de 

virtude o ensaio, na área de Letras é subterfúgio para 

qualquer coisa.  Estabelece-se é um verdadeiro dilema: 

tendo em vista a interdisciplinaridade, o ensaio não pode 

fixar-se, a priori, na metodologia determinada por alguma 

área mais específica; mas, caso almeje possuir relevância 

acadêmica, o ensaio não pode abrir mão do rigor, e seu 

                                                 
1 Professor de Filosofia na UNEMAT, campus de Tangará da Serra, e membro 
permanente do PPGEL/UNEMAT. Graduado em Filosofia pela UNOESC/Chapecó, 
mestre em Filosofia pela UFSM e doutor em Teoria Literária pela UNICAMP.   
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procedimento ainda precisa ter algo de metódico. O 

caminho seria, portanto, “a busca de uma forma de 

expressão rigorosa, que não ignora a lógica discursiva, mas 

busca superá-la astuciosamente” (SOARES, 2011, p.02). O 

ensaio tem de possuir qualidades que sustentem a 

coerência de uma forma de exposição que pode abrir mão 

de enquadrar seu objeto num esquema conceitual pré-

definido, mas também não pode simplesmente apelar para 

a intuição. Tais qualidades seriam uma espécie de corretivo 

à divisão do trabalho científico, pois no ensaio o modo de 

exposição e o conteúdo exposto são inseparáveis. Seu 

funcionamento não se dá a partir da lógica do recorte, da 

segmentação do objeto, tal como ocorre comumente nos 

artigos científicos, ao mesmo tempo em que almeja 

demonstrar e sustentar suas teses. Assim, “a rejeição do 

sistema caminha junto com a conservação desse seu 

impulso ou, na terminologia de Adorno, com a 

manutenção da „sistematicidade‟” (MUSSE, 2003). O 

“impulso” ao qual Ricardo Musse se refere é o mesmo que 

impulsionou a ciência ao patamar atual, consistindo na 

demonstração metodológica dos procedimentos que 

sustentam suas teses. A diferença está, sobretudo, na cisão 

entre método e objeto, que é rejeitada pelo ensaio.  

Na tentativa de tornar a produção do conhecimento 

mais interdisciplinar e menos segmentada, o ensaio corre o 

risco de cair em outro extremo, o da falta de sentido. 

Assim, o ensaio necessita fornecer uma resposta à crítica 

que o cientificismo lhe dirige ao designá-lo como lugar de 

divagação e indeterminação: ele tem de ser mais do que 

um “rótulo” para produções que extrapolam algum campo 

de conhecimento, ou uma “embalagem” polivalente, onde 
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teses requentadas vão sendo atualizadas. A credibilidade 

do ensaio é prejudicada por uma falta de rigor que resulta 

de concepções demasiadamente frouxas acerca de sua 

forma. Saindo dessa armadilha, temos de pensar nas 

condições que possibilitam o ensaio. Sua disseminação 

cresceu em conformidade com o ideal de 

interdisciplinaridade, muito em voga atualmente, mas as 

tentativas de definir o escopo do texto ensaístico são 

frágeis, como indica Soares (2011, p.03), referindo-se à 

falta de rigor que assombra a escrita ensaística. Criou-se 

uma nova configuração para um antigo problema, o da 

falta de rigor no tratamento do ensaio – mesmo por parte 

de quem produz ensaios –, que o empurra novamente, 

ainda que de outra direção, à condição de “produto 

bastardo” (ADORNO, 2003a, p.15).  

Não obstante, escritores que ousaram tentar algo 

novo o fizeram na forma do ensaio: Rousseau escreveu seu 

Ensaio sobre a origem das línguas, e Hume, sua 

Investigação sobre o entendimento humano, para citar 

apenas duas obras decisivas no âmbito da filosofia. No 

Brasil, literatos e sociólogos têm escrito excelentes ensaios: 

Raimundo Faoro, Darcy Ribeiro e Antônio Candido estão 

entre os mais conhecidos praticantes desta forma. O 

gênero ensaístico desenvolve-se sob uma interação mais 

ampla ente sujeito e objeto, entre a percepção, a 

sistematização e a reflexão sobre este processo como um 

todo. Bons ensaios precisam ser rigorosamente críticos, pois 

“em relação ao procedimento científico e sua 

fundamentação filosófica enquanto método, o ensaio, de 

acordo com sua ideia, tira todas as consequências da crítica 

ao sistema” (ADORNO, 2003, p.24). Foi por isso que “os 
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empiristas ingleses, assim como Leibniz, chamaram seus 

escritos de ensaios, porque a violência da realidade recém-

explorada, contra a qual embatiam seu pensamento, os 

impingia sempre à ousadia do intento” (ADORNO, 2003a, 

p. 110). Todavia, o ensaio não é inovador por causa de um 

simples afã pela novidade, por uma inventividade que ao 

mesmo tempo fomenta a obsolescência. Ao contrário, a 

novidade prometida pelo ensaio tem a ver com sua 

capacidade de repensar o que já foi feito. Nesse sentido, 

Lukács via o ensaio como uma reflexão nova sobre algum 

tema já abordado, e também Adorno atribui ao ensaio a 

capacidade – análoga ao comportamento de uma criança – 

de “se entusiasmar com o que os outros já fizeram” 

(ADORNO, 2003a, p.16). A novidade, para o ensaio, não 

surge apenas para atender a uma demanda: sua origem 

está no gesto que alça um instante a mais de reflexão onde 

tudo já está (aparentemente) definido, esclarecido e 

encerrado. Justamente esse gesto – de rever teorias 

consolidadas pela prática acadêmica – pode render ao 

ensaio as alcunhas do relativismo e da falta de rigor. Tal 

alcunha ainda é reforçada por reflexões que defendem o 

caráter subjetivista do ensaio: assim, “estribado no 

subjetivismo estetizante, cuja verdade última assenta-se 

sobre a individualidade do sujeito que escreve, o ensaio 

enclausura-se em si mesmo, imunizando-se, desse modo, ao 

debate e à crítica” (SOARES, 2011, p.09). O fato de não 

partir de fórmulas prontas não deve induzir o ensaio ao 

abandono de suas pretensões epistemológicas: elas são 

alçadas na experiência, enquanto processo inseparável da 

própria compreensão, não apenas como médium de 

análise.  
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Segundo Starobinski, o termo “Essai, conhecido em 

francês desde o século XII, provém do baixo latim 

exagium, a balança; ensaiar deriva de exagiare, que 

significa pensar” (2011, p. 13). Desta origem, porém, brota 

uma dicotomia, pois se, por um lado, ensaiar pode 

significar o exame atento e exigente de algum tema, por 

outro, designa o ato de cogitar, algum processo preliminar, 

que exige um passo adiante.  

Em seu Marxismo e forma, a respeito do modo 

como Adorno trabalha com os temas de seus ensaios, 

Jameson dirá que:  

 

Eles implicam em autoconsciência 

dialética, um súbito distanciamento que 

permite que os elementos mais familiares 

da experiência de leitura sejam vistos de 

novo com estranhamento, como se fosse 

pela primeira vez, tornando visível a 

inesperada articulação da obra em 

categorias determinadas ou em partes. 

(1985, p.46). 

 

De maneira semelhante poderíamos afirmar o 

contrário, que a proximidade com que o ensaio se deixa 

envolver por seus objetos, quase como que se 

abandonando a eles, também causa estranhamento, porém 

não à experiência de leitura, mas a conceitos com os quais 

estamos muito familiarizados. Mas é claro que uma 

perspectiva não precisa excluir a outra, uma vez que no 

ensaio os conceitos movimentam-se, aproximam-se e se 

distanciam do objeto, até formarem um ensemble¸ algo 

como uma figura, ou, para reabilitar um termo kantiano, 
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uma espécie de esquema. A metáfora do estrangeiro, 

utilizada por Adorno no início do oitavo parágrafo de “O 

ensaio como forma”, é nesse sentido bastante elucidativa: 

 

O modo como o ensaio se apropria dos 

conceitos seria, antes, comparável ao 

comportamento de alguém que em terra 

estrangeira é obrigado a falar a língua do 

país, em vez de ficar balbuciando a partir 

das regras que se aprendem na escola. 

Essa pessoa vai ler sem dicionário. 

Quando tiver visto trinta vezes a mesma 

palavra, em contextos sempre diferentes, 

estará mais segura de seu sentido do que 

se tivesse consultado o verbete com uma 

lista de significados, geralmente estreita 

demais para dar conta das alterações de 

sentido em cada contexto e vaga demais 

em relação às nuances inalteráveis que o 

contexto funda em cada caso. 

(ADORNO, 2003a, p.30) 

 

É possível compreender as perspectivas da 

aproximação e do distanciamento do ensaio em relação 

aos seus objetos a partir desta metáfora: considerando a 

objetividade mais do que uma regra aprendida na escola, 

ela poderia estar para a teoria assim como a busca do 

sentido está para o visitante da terra estrangeira. A 

objetividade – essa busca incessante sobre a qual se 

mantém, na tradição filosófica, a epistemologia – não seria 

mais do que a tentativa de captar, através do conceito, 

aquilo que nunca se enquadra inteiramente nele, isto é, 
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tudo o que escapa ao conceito por causa das alterações de 

sentido que o contexto promove. Sob a perspectiva 

epistemológica, a objetividade se vê – pelo menos desde o 

momento em que a filosofia necessitou de um fundamento 

imutável para as suas proposições – na iminência de 

acolher no conceito somente aquilo que a definição é 

capaz de suportar. As Nuancen tem sido, desde sempre, 

persona non grata para o aparelho epistemológico. O 

impasse do “ensaio como forma” é o mesmo de seu autor: 

ele não quer abrir mão do conceito, pois a intuição pura é 

incomunicável; mas vê na falta de consideração para com 

as Nuancen um gesto de violência praticado pelo conceito, 

que é ao mesmo tempo esclarecedor e opressivo.  

  

O Ensaio como método 

 

Ao enveredar por este caminho, nossa leitura 

poderia ser acusada de enredar-se totalmente no terreno 

da filosofia, tendo reservado para a literatura não mais do 

que o lugar de um pretexto para a crítica à epistemologia.  

Não é este o caso. A julgar, em primeiro lugar, pelo caráter 

imanente dos ensaios de Adorno; em segundo, pela 

exigência de que “conceitos sociais não devem ser trazidos 

de fora às composições líricas, mas sim devem surgir da 

rigorosa intuição delas mesmas” (ADORNO, 2003a, p.67); 

e, em terceiro, pela afirmação de que “nada que não esteja 

nas obras, em sua forma específica, legitima a decisão 

quanto àquilo que seu teor, o que foi poeticamente 

condensado, representa em termos sociais” (ADORNO, 

2003a, p.68), a literatura não se resume a pretexto, mas se 

torna também uma finalidade. Isto é, ela é o lugar de uma 
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experiência impossível à epistemologia: a experiência 

singular e universal ao mesmo tempo. Como arte da 

palavra, ela desafia as regulae ad directionen ingenii que, 

segundo a tradição cartesiana, circunscrevem o âmbito de 

competência da objetividade.  

A figura do homme de lettres aparece, no “Ensaio 

como forma” – e Proust é a referência, neste caso –, como 

exemplo de coerência da experiência particular, singular e 

insubstituível, cujo ápice se dá na construção artística de 

sua obra, aparece como exemplo de que é possível alguma 

forma de conhecimento simultaneamente demonstrável, 

mas não universal. Porém, observa Adorno, “o parâmetro 

da objetividade destes conhecimentos não é a verificação 

de teses já comprovadas por sucessivos testes, mas a 

experiência humana individual, que se mantém coesa na 

esperança e na desilusão” (ADORNO, 2003a, p. 23).  

Por mais que, evidentemente, o reconhecimento da 

experiência humana individual seja um enfrentamento às 

regras da ciência, há no apreço a sua irredutibilidade ao 

universal também uma força que Adorno pretende lançar 

contra Heidegger e o existencialismo. A metáfora do 

estrangeiro é um destes momentos em que as 

manifestações contra o cientificismo se mesclam com a 

reprovação à fenomenologia.  

A repetição da palavra Kontext ressalta a concreção 

histórica, ainda que não a defina, como mediação entre a 

individualidade de cada caso e as alterações de sentido que 

ultrapassam o contexto particular. Assim, o particular e o 

geral se cruzam no contexto, mas se perguntarmos pelo 

contexto, isto é, se tivermos de defini-lo, não 

conseguiremos encontrar na obra de Adorno uma resposta. 
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Não há nenhuma esfera primordial que subsista à 

mediação. Para este, o tempo é indissociável da história, 

isto é, das transformações sociais, materiais e econômicas, e 

mesmo o instante “imediato” é histórico: “O 

contemporâneo não seria o „agora‟ intemporal, mas sim o 

„agora‟ saturado com a força do ontem, que não precisaria, 

portanto, ser idolatrado” (ADORNO, 2003b, p. 92). A 

experiência, mesmo a experiência mais particular – e o 

homme de lettres sabe disso – é uma construção.  

Nesse sentido, o sexto parágrafo de “O ensaio como 

forma” é muito significativo, pois nele Adorno aborda a 

questão da definição, um dos pontos mais controversos da 

epistemologia. Há, no mínimo desde os escritos de Hegel e 

de Nietzsche, uma tradição de crítica à definição que, 

segundo Adorno, “voltando[-se] contra os resíduos 

escolásticos no pensamento moderno, substitui as 

definições verbais pelas concepções dos conceitos a partir 

do processo em que são gerados” (ADORNO, 2003a, 

p.28). E, se sempre que tomamos algum conceito, este já 

nos vem carregado de significados, pressupor que 

tenhamos de trabalhar dentro de uma definição conceitual, 

ou que tenhamos de forjá-la, consiste, no limite, em 

satisfazer a uma exigência da ciência enquanto instituição: 

“A ciência necessita da concepção do conceito como uma 

tabula rasa para consolidar sua pretensão de autoridade, 

para mostrar-se como o único poder capaz de sentar-se à 

mesa” (ADORNO, 2003a, p.29). Não fosse a demanda da 

ciência, geralmente respaldada pelo senso comum, 

absolvida como dádiva e incentivada pelo capitalismo, o 

patamar da teoria seria outro. Embora a crítica ao poderio 

da ciência não seja uma exclusividade do ensaio – e muito 
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menos da filosofia de Adorno –, a ênfase na crítica ao 

cientificismo feita aqui é necessária para que possamos 

entender onde literatura e crítica da epistemologia se 

encontram.  A crítica à definição e o reconhecimento de 

que esta não é capaz de dar sentido aos conceitos, por 

conta de estes já possuírem suas significações na linguagem, 

que exige a movimentação dos conceitos, é feita por 

Adorno: 

 

O ensaio parte dessas significações e por 

ser ele próprio linguagem, leva-as 

adiante; ele gostaria de auxiliar o 

relacionamento da linguagem com os 

conceitos, acolhendo os na reflexão tal 

como já se encontram inconscientemente 

denominados na linguagem. (ADORNO, 

2003a, p.29)  

 

Não é por acaso que o sétimo parágrafo de “O 

ensaio como forma”, que trata de conceitos, termine 

afirmando justamente o que serve de mote a esta tese: que 

o ensaio deve “por assim dizer, proceder metodicamente 

sem método”. 

Como vimos anteriormente, no mínimo a partir de 

Descartes o termo “método” tem funcionado de forma a 

remeter aos procedimentos necessários para a produção de 

conhecimentos seguros, verificáveis e, portanto, 

verdadeiros. Enquanto disciplina acadêmica, metodologia 

designa a aplicação de métodos para a elaboração e o 

desenvolvimento de trabalhos de pesquisa –  isto é, nada 

há de mais técnico do que ela. Não obstante, para além da 

aplicabilidade, o critério utilizado para avaliar e validar 
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qualquer método constitui um objeto de constantes 

debates metodológicos. Se para o “cientista de 

laboratório”, de um lado, o problema metodológico pode 

ser restrito à aplicabilidade, de outro, para o teórico da 

ciência, questões metodológicas remetem ao fundamento 

do método, ao suporte que permite demonstrar como e 

porque determinado procedimento deve levar a 

conclusões verdadeiras. Neste caso, o método engloba 

toda questão referente à possibilidade de fundamentar 

procedimentos. Contudo, a maneira de proceder do 

ensaio, na perspectiva adorniana, parece questionar 

justamente a possibilidade do fundamento, mas sem que 

isso implique em abandonar a preocupação com sustentar 

sua maneira de proceder. 

Em sua tese Filosofia e arte em Adorno, Eduardo 

Neves-Silva, depois de revisitar a bastante conhecida obra 

de Susan Buck-Morss, traça algumas observações sobre a 

questão do método em Adorno. Suas observações dão 

conta do caráter não hipostático do método adorniano e, 

embora não discutam suas variações de procedimentos, 

que naturalmente se alterariam em face de objetos 

diferentes, são bem-sucedidas ao frisarem o vasto campo 

de possibilidades contido no intervalo entre a 

hipostasiação do método e a falta de qualquer método. 

Assim, ele destaca que: 

 

Embora muitos comentadores de 

Adorno tenham procurado definir sua 

metodologia, raros são aqueles que 

tomaram uma distância precavida tanto 

da afirmação de uma metodologia geral, 
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quanto da afirmação da ausência 

completa de métodos. Dentre esses, mais 

raros ainda são aqueles que reconhecem 

que entre “metodologia geral” e 

“ausência de métodos” há um universo, 

que a negação da primeira não implica a 

afirmação da segunda (NEVES-SILVA, 

2006, p.64). 

 

Aquilo que Neves-Silva denomina metodologia 

geral, preferimos aqui caracterizar como hipostasiação do 

método, pois, levando em conta a pertinência do desafio 

feito pelo ensaio às regras do método cartesiano, ou, para 

dizer de outra forma, a forma como “O Ensaio como 

forma” expõe a pertinência e o rigor da experiência 

individual, o que precisa ser questionado não é apenas a 

“metodologia em geral”, mas o gesto que provoca a cisão 

entre método, teoria e objeto. Adiante, porém, ele dirá:  

 

O problema aqui não é tanto dizer o 

que é tal método, uma vez que se pode 

conceder que a dialética negativa assuma 

sob certas condições a forma de um 

método, mas fundamentá-lo, passo a 

passo, na obra de Adorno. (NEVES-

SILVA, 2006, p.66) 

 

Aproximando, mais uma vez, a questão do método do 

desafio lançado em “O ensaio como forma”, é possível 

afirmar que, pelo menos neste texto, Adorno se propunha 

a sustentar um modelo de pensamento que não necessitaria 

de fundamentação a priori, de sorte que se torna 
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problemática a tarefa de pensar quais os fundamentos de 

seu método, e onde poderiam ser encontrados em sua 

obra. Se o proceder “metodicamente” encontra 

sustentação na densidade do próprio texto do ensaio, no 

modo como este se abandona e simultaneamente rompe 

conceitualmente seus objetos, então não se pode falar de 

qualquer fundamento que esteja dissociado de cada ensaio 

em particular.  

Cabe para “O ensaio como forma” o que Valéry 

observava a respeito de seu próprio ensaio sobre Degas: 

 

Assim como um leitor meio distraído 

rabisca nas margens de uma obra e 

produz, ao sabor da ausência ou do 

lápis, pequenos seres ou vagas ramagens, 

ladeando as massas legíveis, farei o 

mesmo, segundo o capricho da mente, 

em torno desses poucos estudos de 

Edgar Degas. (VALÉRY, apud. ADORNO, 

2003c, p.153) 

  

O tipo de anotação sugerida por Valéry contém 

muito de sutileza: pode tanto consistir em observações 

aparentemente descompromissadas, mas que 

paulatinamente adentram seu objeto, quanto representar o 

desprendimento de quem tem de se perder na obra para 

encontrar o que quer. O ensaio perde-se na obra para 

extrair o conteúdo de verdade desta, e não há como fazer 

com que as obras falem se não houver uma participação 

em suas fantasias, isto é, se não se perder em sua aparência 

estética; por outro lado, não há como extrair qualquer 

conteúdo de verdade sem algum tipo de formulação 
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conceitual. Para Adorno, o modelo de análise 

empreendido por Valéry em seu estudo sobre Degas “se 

alimenta de um incansável anseio de objetivação e, nos 

termos de Cézanne, „realização‟, que não tolera nada de 

obscuro, não clarificado, não resolvido; um parâmetro 

para o qual a transparência exterior torna-se o parâmetro 

do êxito interior.” (ADORNO 2003c, p.154). Lembrando 

que a influência de Valéry em Notas de Literatura será mais 

bem trabalhada no terceiro capítulo desta tese, por 

enquanto será notado apenas que o modus operandi 

atribuído a Valéry por Adorno na passagem supracitada 

reverte-se no próprio modo de proceder de seus ensaios.  

Isto fica evidente por meio de sua insistência na 

ideia de que a interpretação deve romper com a aparência 

estética da obra, pois, se o ensaio não é uma forma 

artística, mas um procedimento de interpretação que não 

pode ser reduzido a nenhum método, então adquire 

sustentação justamente no ato de romper o que torna cada 

obra singular, sua aparência estética. No próprio ensaio 

como forma, Adorno explicita tanto o que seria a 

aparência estética quanto às razões da dificuldade, mas 

também necessidade, de rompê-la conceitualmente no 

ensaio. A questão que o norteia é: “como seria possível, 

afinal, falar do estético de modo não estético, sem 

qualquer proximidade com o objeto, e não sucumbir à 

vulgaridade intelectual nem se desviar do próprio 

assunto?” (ADORNO, 2003a, p.18).  

A pergunta dirigida ao positivismo volta-se também 

contra a pretensão de transformar a interpretação em uma 

armação que, na medida em que envolve o objeto, o 



 

 
[ 21 ] 

mantém incólume e, portanto, não vai além daquilo que se 

poderia depreender de sua aparência. 

Dentre os escritos de Notas de literatura, “O ensaio 

como forma” é o que menos trata de literatura, ou mesmo 

de considerações estéticas e culturais. Pode-se dizer que é 

um ensaio que versa sobre a ensaística enquanto modelo 

de exposição argumentativa e, paulatinamente, como num 

conjunto de anotações que cerceiam seu objeto por 

diversos ângulos, acaba insistentemente remetendo-se ao 

procedimento que ele próprio desencadeia, fazendo 

ressurgir constante e intermitentemente a questão do 

método, problematizando-a, sem que em última instância 

ele defina a si próprio, enquanto ensaio, como um 

método.  

“O Ensaio como forma” é um dos poucos textos 

escritos especialmente para as Notas de literatura. 

Elaborado entre 1954 e 1958, parece ter sido pensado 

justamente para figurar como peça de abertura da do livro. 

Seu intento de polemizar com a situação do ensaio no 

ambiente da produção teórica da época evidencia-se desde 

uma citação de Lukács, já na segunda frase do primeiro 

parágrafo:  

 

A forma do ensaio ainda não conseguiu 

deixar para trás o caminho que leva à 

autonomia, um caminho que sua irmã, a 

literatura, já percorreu há muito tempo, 

desenvolvendo-se a partir de uma 

indiferenciada unidade com a ciência, a 

moral e a arte (LUKÁCS, apud. 

ADORNO, 2003a, p.15).  

 



 

 
[ 22 ] 

 Embora Adorno se mantivesse cético diante da estimativa 

lukacsiana, segundo a qual o ensaio se encontra a meio 

caminho da autonomia, o trecho instiga-o a refletir sobre o 

modo como o ensaio se apropria e pensa as tensões 

geradas a partir da cisão histórica entre arte e ciência. Se 

Lukács aparentemente dispôs o ensaio entre as formas 

artísticas, também não deixou de anotar que este aspirava 

ao sistema sem ainda chegar a ele, permanecendo 

impedido de obter sua autonomia. Adorno, por sua vez, 

detém-se mais pormenorizadamente nas perspectivas não 

sistemáticas do ensaio, de onde pretende torná-lo a 

negação determinada do sistema de forma mais sólida.  
 

  Embora não contenha nenhuma diretriz sobre o que 

se poderá encontrar na leitura de Notas de Literatura, 

sendo sempre pensado como um texto autônomo – o que 

ele de fato é –, é pertinente ler “O ensaio como forma” na 

perspectiva de compreender a forma como algumas de 

suas teses ganham voz em escritos mais ocasionais, pois 

grande parte dos textos de Notas de literatura surgiu a 

partir de palestras e conferências radiofônicas. Diante disso, 

não soará estranho pensar que há nos escritos de Notas de 

literatura certa “qualidade ensaística” que, enquanto 

procedimento, é a expressão de uma leitura que se propõe 

a proceder metodologicamente, mas sem coagular-se em 

“método autocrático”. E, levando o raciocínio adiante – e 

este é talvez seu ponto mais complicado –, tal 

procedimento não abre mão de pensar e expor suas 

condições de possibilidade, embora rejeite qualquer 

fundamentação prévia, qualquer pressuposto. Nessa 

perspectiva, o que se pode esperar de “O ensaio como 

forma” é também uma espécie de (contra)discurso do 
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método, pois, estando a par do Discours cartesiano, o 

Essay adorniano não separa hierarquicamente 

procedimento e resultado. Enfim, é justamente quando se 

pensa na polêmica com o método que “O ensaio como 

forma” se mostra essencialmente como um discurso acerca 

dos procedimentos engendrados por Adorno em Notas de 

Literatura. 

  

Remate 

 

Em um texto intitulado “De volta a Adorno na 

interpretação da Cultura”, Fabio Akcelrud Durão destaca o 

modo como, em “O ensaio como forma”, conteúdo e 

forma se mesclam na progressão argumentativa por uma 

espécie de oposição não excludente. Contundentemente, 

ele assim descreve o que chama de “justaposição pela 

negação” (DURÃO, 2011, p.09):  

 

a questão do relacionamento entre 

ensaio e ciência (parágrafos 3 e 4), 

método (5 e 6) e conceitualidade (7 e 

8). A segunda parte do ensaio como 

forma contrasta esta forma de escrita 

com as quatro regras estabelecidas pelo 

Discurso do Método de Descartes 

(parágrafos 9, 10 e 11), retornando então 

a questões de exposição (12), dialética 

(13), retórica (14), e finalizando com 

considerações sobre o anacronismo do 

ensaio, algo que se poderia igualmente 

dizer de Adorno (DURÃO, 2011, p.09). 
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Note-se que, na descrição de Durão, o método 

aparece como motivo de pelo menos cinco dos quinze 

parágrafos de “O ensaio como forma”. Além destes,  ele 

não deixa de estar diretamente relacionado a temas como 

a dialética e a conceitualidade. No sétimo parágrafo, que 

trata desta última, Adorno defende o caráter anti-

sistemático do ensaio referindo-se ao modo de proceder 

que toma os conceitos como algo concretizado pela 

linguagem, não como parte de um todo maior (idealismo), 

ou como tabula rasa (empirismo). Simultaneamente 

estranho ao idealismo e realismo, é precisamente o 

paradoxo que aparece na “Palestra sobre lírica e 

sociedade”, e que permite a interpretação social de poesia 

lírica – a saber, que “a própria linguagem é algo duplo” 

(ADORNO, 2003d, p.74).  

Ela pode, como nas construções dos poemas, 

moldar-se aos impulsos mais subjetivos sem perder sua 

função mais universal, quer dizer, sem deixar de ser o meio 

de expressão de conceitos. Respeitando esta situação 

paradoxal da linguagem, o ensaio admite as categorias 

como produtos da cultura e, ao mesmo tempo em que tem 

de se expressar através destas e que visa a singularidade do 

conteúdo, não pode tomá-las como fundamento ou 

mesmo ter a finalidade de defini-las: “O que ilumina seus 

conceitos é um terminus ad quem, que permanece oculto 

ao próprio ensaio, e não um evidente terminus a quo” 

(ADORNO, 2003a, p.31). Adorno considera esta uma 

intenção utópica do método, e podemos entendê-lo na 

medida em que nele percebemos a intenção de interpretar 

seu objeto – vale lembrar, algo já configurado pela cultura 

– sem, no entanto, subsumi-lo conceitualmente.  
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Para Adorno, por outro lado, também “cada 

formação do espírito, sob o olhar do ensaio, deve se 

transformar em um campo de forças” (ADORNO, 2003, 

p.31). Encerra-se, assim, o oitavo parágrafo e inicia-se a 

segunda parte, com a afirmação de que “O ensaio desafia 

gentilmente os ideais da clara et distincta perceptio e da 

certeza livre de dúvida”. A questão do método volta então 

para o primeiro plano: o que provoca o ensaio a desafiar o 

método, e na verdade também seus próprios 

procedimentos, é a resistência de seus objetos à 

interpretação, uma vez que eles mesmos, como vimos, 

constituem um campo de força.  

Enquanto o método cartesiano põe-se como um 

conjunto de regras capaz de conduzir o pensamento na 

tarefa de destrinchar o objeto e reordená-lo de modo mais 

claro, o ensaio orienta-se pela reciprocidade entre o campo 

de suas próprias construções e o todo do objeto. Assim, é 

por respeitar a integralidade do objeto, em vez de tomá-lo 

como um todo divisível em elementos mais ou menos 

primários, que o ensaio opõe-se à cesura entre as partes e o 

todo, algo evidente à primeira regra do método.  

O hic et nunc do objeto não é dissociado de seus 

momentos, pois não há como pensar o todo sem pensar 

nos momentos que o constituem, mas dizer que o todo é 

constituído de momentos não é o mesmo que afirmar que 

o todo é divisível em partes. No ensaio, o todo e os 

momentos individuais se comunicam dialeticamente, isto é, 

a interpretação da parte necessita do todo e a 

compreensão do todo requer o detalhe. 

A guisa de conclusão há ainda algo a ser dito sobre a 

relação entre ordo idearum e ordo rerum, isto é, entre a 
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realidade factual e a construção conceitual. Segundo 

Adorno: 

 

A falácia de que a ordo idearum seria 

a ordo rerum é fundada na insinuação 

de que algo mediado seja não 

mediado. Assim como é difícil pensar 

o meramente factual sem o conceito, 

porque pensá-lo significa já concebê-

lo, tampouco é possível pensar o mais 

puro dos conceitos sem alguma 

referência à facticidade (ADORNO, 

2003a , p. 25).  

 

Parece-nos que assim se deveria entender a questão 

da mediação radical que perpassa a filosofia adorniana: ela 

representa a impossibilidade de qualquer tipo de pureza, 

seja ela factual ou conceitual. Mas a tentativa pensar sem 

hipostasiações, seja da ordo rerum ou da ordo idearum, 

corre sempre o risco de tornar-se uma espécie de trabalho 

de Sísifo, isto é, de tornar-se aporético em um movimento 

de conceitos ad infinitum. Como um ponto de fuga, a 

verdade está para o ensaio como a esperança para as obras 

de arte: ela é apenas uma promessa, algo que ele poderá 

alcançar se conseguir fazer com que ela apareça como 

aquilo que resiste à aporia do pensamento. 
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“ESTAVAM TODOS ARMADOS COM FACAS A 
LASER QUE CORTA ATÉ A VIDA”: O 

PRECONCEITO DILACERANDO HISTÓRIAS  
 

Adeilton Alexandre da Silva
2
 

 

 

Resumo: Este ensaio tem por finalidade, propor uma 

análise de uma narrativa da escritora contemporânea, 

Conceição Evaristo. Intitulado “Maria”, o conto está 

inserido na coletânea Olhos D‟água (2015). Ao verificar a 

necessidade de se discutir sobre a temática da extrema 

violência a qual é submetida uma parcela da sociedade 

brasileira, selecionou-se para objeto deste estudo o conto 

supramencionado. Esta análise, portanto, será um estudo 

organizado, com a finalidade de apontar a violência, o 

preconceito racial e a discriminação que a sociedade afro-

brasileira enfrenta cotidianamente. Concomitantemente, 

atrela-se no dimanar da análise, a maneira como a mulher 

negra será representada, em suas implicações com cultura e 

com a sociedade brasileira. 

 

Palavras- chaves: Preconceito Racial. Mulher Negra. 

Conceição Evaristo. 
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A violência contra o corpo negro, no conto “Maria” de 

Conceição Evaristo 

 

O modus operandi revelador que nos depararemos 

na narrativa que irá compor essa análise, articula-se com a 

realidade brasileira, às disparidades sociais, e o pungente 

aspecto que será salientado nessa pesquisa será a violência 

diária contra homens e mulheres negras, moradores de 

favelas das grandes cidades, habitantes das classes sociais 

menos favorecidas economicamente, desta forma, a 

presente proposta será de tentamos entender a origem de 

ações racistas, preconceituosas contra uma parcela da 

sociedade e que reverberam no cotidiano da sociedade 

brasileira continuamente. 

 Sabe-se que desde os tempos do descobrimento do 

Brasil, a violência racial tem se propagado em uma 

constância. Surgindo a necessidade de definir o racismo, 

Joel Rufino dos Santos dirá em poucas palavras que ele “é 

um dos muitos filhos do capital”. (Santos, 1984, p. 35). 

Sabe-se também que o Brasil é um país que tem maior 

parte populacional formada por miscigenação, mais da 

metade da população brasileira se considera fruto da 

mistura entre o negro africano e o branco (excluindo aqui 

os indígenas), então se faz necessário um estudo que 

discuta e busque soluções para esses diversos tipos de 

discriminação que diariamente acometem essa parte da 

sociedade.  

Assim sendo, e caminhando para a análise 

propriamente dita, é pertinente fazermos uma breve 

apresentação do objeto de estudo que será analisado. 

Olhos D‟água é uma coletânea composta por 15 contos. 
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Foi publicada em 2014, pela editora e foi premiado em 

2015 com o Jabuti na categoria de contos. Trata-se de uma 

obra na qual a autora aborda o cotidiano, o dia a dia 

corriqueiro de personagens afrodescendentes, moradores 

das periferias das grandes cidades, com uma dicção 

narrativa enxuta, essa autoria convida o leitor a esgueirar-

se pelas ruas de comunidades e bairros e acompanhar de 

perto uma vivência feita em meio a tiroteios e mortes 

acidentais. Deparar-nos-emos com uma voz narratológica 

que se recusa ao sentimentalismo e que apresenta de forma 

indelével, a formação da identidade afrodescendente e 

muitas vezes, insere nos textos outro vocabulário, o 

africano, e ao lado dele, a mestiçagem de nossa cultura.  

O conto selecionado para essa análise, foi a quarta 

narrativa da coletânea Olhos D‟água (2017), o título 

carrega o nome da personagem protagonista, “Maria”. 

Nele, narra-se a história de uma mulher negra, moradora 

de favela, mãe solteira que para sustentar os três filhos, 

trabalha como empregada doméstica na casa de uma 

família rica de um bairro nobre da cidade. A protagonista 

precisava esperar o ônibus para ir e voltar do trabalho, 

conforme explicita-se nas primeiras linhas: 

 

Maria estava parada há mais de meia 

hora no ponto de ônibus. Estava cansada 

de esperar. Se a distância fosse menor, 

teria ido a pé. Era preciso mesmo ir se 

acostumando com a caminhada. O preço 

da passagem estava aumentando tanto! 

Além do cansaço, a sacola estava pesada. 

No dia anterior, no domingo, havia tido 
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festa na casa da patroa. Ela levava para 

casa os restos. (EVARISTO, 2017, p.39). 

 

 Exposta esta parte, já se anuncia o que se 

apresentará no decorrer da narrativa. Percebemos nessa 

passagem, a classe social em que a personagem está 

inserida, moradora de subúrbio que vai se alimentar de 

“restos” da casa da patroa. O espaço ambientado nesse 

momento inicial será o ponto de ônibus, onde ela precisa 

aguardar a condução, pois o trabalho era muito longe de 

sua casa. Configura-se na personagem, a representação de 

uma pessoa comum, que não ocupa lugar de destaque na 

sociedade, não tem caráter mais elevado que o da maioria, 

antes sim, está a margem como tantos outros personagens 

de narrativas contemporâneas. 

Poderemos observar qual o dia da semana em que 

se passa a cena: segunda-feira, pois “no dia anterior, no 

domingo havia tido festa na casa da patroa”, deixando 

entrever um problema mal resolvido da pós-escravidão 

brasileira, há na narrativa, resquícios da escravidão, e o 

percurso da personagem vai denotar essas marcas. Pode-se 

dizer também que Maria, representa nessa narrativa, a base 

da pirâmide social e econômica, pois faz parte de uma base 

que sustenta e mantém em andamento a sociedade, e 

pensando assim, se não fosse a mão de obra barata e os 

abusos que essa personagem se submete, todo o resto 

desmoronaria. Darcy Ribeiro (1998, p. 159) reconhece que:  

 

A degradação histórica dos negros e dos 

mulatos, mulheres e homens originários 

da escravatura, sua pobreza e difícil 



 

 
[ 33 ] 

integração na sociedade, combinaram-se 

para engendrar seu isolamento 

econômico e sócio-cultural, que pode ser 

considerada aberrante em uma nação 

que se quer competitiva, aberta e 

democrática. 

 

Saberemos que a patroa dá a ela uma gorjeta como 

paga pelo trabalho: “A gorjeta chegara numa boa hora. Os 

dois filhos estavam gripados. Precisava comprar xarope e 

aquele remedinho de desentupir nariz” (EVARISTO, 2017. 

p. 39). Podemos observar na parte do conto que foi 

apresentado, qual o dia da semana que se passava a cena: 

segunda-feira, pois “no dia anterior, no domingo havia 

tido festa na casa da patroa”, deixando entrever um 

problema mal resolvido da pós-escravidão brasileira, há na 

narrativa, resquícios da escravidão, e o percurso da 

personagem vai denotar essas marcas. Léia Gonzalez tece 

um comentário em Racismo e Sexismo na cultura brasileira, 

que é inerente a essa figuração apresentada pela 

personagem Maria, ela assevera:  

 

é justamente aquela negra anônima, 

habitante da periferia, nas baixadas da 

vida, quem sofre mais tragicamente os 

efeitos da terrível culpabilidade branca. 

Exatamente porque é ela que sobrevive 

na base da prestação de serviços, 

segurando a barra familiar praticamente 

sozinha. Isto porque seu homem, seus 

irmãos ou seus filhos são objetos de 
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perseguição policial sistemática 

(GONZALEZ, 1984, p. 231). 

 

Essa negra, habitante de periferia, como já suscitado 

no início da análise é mãe solteira, que precisa do emprego 

para sustentar os filhos, então ela precisa se submeter às 

variadas condições para manter o seu emprego. Seguindo a 

narrativa, o segundo parágrafo do conto iniciará assim: “A 

palma de uma de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, 

bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. 

que coisa! Faca a laser corta até a vida!” (EVARISTO, 2017. 

p. 40). Esse trecho nos deixa claro uma coisa: uma maneira 

de açoite.  

Podemos fazer novamente uma alusão da situação 

em que a personagem se encontra ao período da 

escravidão, e percebe-se na diegese do conto Maria, uma 

mulher que precisa enfrentar a luta cotidiana, o trabalho, o 

longo e demorado caminho para chegar até sua casa, uma 

mulher que se queria forte e decidida, mas, em 

contrapartida, o que se percebe é uma fragilidade muito 

grande que transpassa a descrição dessa personagem, coisa 

que se percebe quando lemos o trecho em que ela dizia 

que estava levando para os filhos, o osso do pernil e as 

frutas que tinham enfeitado a mesa e no caminho para casa 

pensa: “Será que os meninos iriam gostar de melão?”, são 

elementos que causam sensibilidade no leitor.  

O ônibus por fim aparece, e Maria adentra feliz, 

pois “não estava cheio, havia lugares. Ela poderia 

descansar” (EVARISTO, 2017, p. 40). Neste momento o 

enredo começa a assumir discurso indireto, as falas se 

inserem no corpo da narrativa sem avisos prévios para as 
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falas das personagens e o conto passa a ser ambientado 

pelo espaço interno do ônibus. Mal sabia a protagonista 

que a sua entrada naquele ônibus se igualaria à entrada dos 

negros no conhecido navio negreiro, jamais imaginaria que 

naquele dia, no meio de transporte que utilizava todos os 

dias para voltar para casa, aconteceriam barbaridades 

semelhantes àquelas que aconteciam na triste e sangrenta 

travessia do navio que transportava os negros da África, e 

muito menos que teria o seu destino aliado aos que sequer 

conseguiram chegar com vida ao outro lado do atlântico. 

Fato é que a protagonista teve a infelicidade de 

entrar no ônibus em que seu ex-companheiro estava e 

cometeria ali um assalto: “Ela reconheceu o homem. 

Quanto tempo, que saudades! Como era difícil continuar a 

vida sem ele” (EVARISTO, 2017. p. 40). Poderemos 

observar que haverá uma fragilidade afetiva nos diálogos 

que os dois travam, e o que fica subtendido será o 

questionamento: mas por que não estão juntos? A 

narrativa não nos concede elementos que respondam.  

Por fim, o homem, ex-parceiro da personagem 

protagonista, saca uma arma e dá a voz de assalto, vamos 

perceber que os pensamentos de Maria, sua preocupação 

estará centrada nos filhos, entretanto essa preocupação não 

será apenas uma preocupação materna, vamos perceber 

que ela é tomada por uma preocupação de mãe negra que 

teme deixar os filhos para seguirem afirmando as 

estatísticas que se alavancam a cada dia, colocando o Brasil 

entre os países mais racistas do mundo e que mais cresce 

no quesito da criminalidade envolvendo os negros, apesar 

de teorizar a democracia racial, na prática sabe-se muito 

bem o que se ocorre.  
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A violência contra o corpo da personagem acontece 

no momento em que o assaltante desce do ônibus, 

conforme segue: “Alguém gritou que aquela puta safada lá 

da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela 

não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai de seu 

primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e 

que ela ainda amava tanto” (EVARISTO, 2017. p. 41). 

Neste ponto da narrativa, a personagem começará a ser 

espancada pelos passageiros, linchada, como se explicita no 

texto, até a morte. 

A violência sobre Maria se dá principalmente pelo 

fato de ser negra, e sobre o negro foi-se, como já bem 

discorrido aqui, engendrado na sociedade, um discurso de 

inferioridade, de diferença, imagem negativa, outrossim, a 

narrativa trata exatamente da dificuldade da sociedade de 

compreender a estética do negro. A essa violência que se 

evidencia gratuitamente, sobre a personagem, poderemos 

considerar os Estudos Pós-coloniais, e tentar entender essa 

construção depreciativa da imagem do negro:  

 

A identidade negra é entendida, aqui, 

como uma construção social, histórica, 

cultural e plural. Implica a construção do 

olhar de um grupo étnico/racial ou de 

sujeitos que pertencem a um mesmo 

grupo étnico/racial, sobre si mesmos, a 

partir da relação com o outro. Construir 

uma identidade negra positiva em uma 

sociedade que, historicamente, ensina 

aos negros, desde muito cedo, que para 

ser aceito é preciso negar-se a si mesmo é 

um desafio enfrentado pelos negros e 
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pelas negras brasileiros(as). (GOMES, 

2005, p. 43). 

 

Gomes discute e salienta que a identidade de uma 

pessoa é construída socialmente, e como foi exposto, o 

espaço da narrativa no momento em que ocorre o assalto 

é um transporte de acesso público, apresento uma curta 

frase da obra Dialética da Colonização (1992), e nela 

Alfredo Bosi dirá que: “A pele, é figura da identidade, é 

área de fronteira entre o olhar do outro e o espaço 

íntimo.” (p. 271). A personagem sente-se exilada sob a cor 

da própria pele, e essa identidade que é negra, não foi 

construída positivamente pela sociedade, e conforme 

Gomes comenta na citação acima, por certo ela não 

pertencia ao grupo étnico/racial que ocupavam o espaço 

daquele ônibus, então essas foram questões que pesaram e 

fizeram culminar numa violência que acarretou na morte 

da protagonista.  

Maria foi linchada até a morte, expõe-se nesse 

ponto a fragilidade que a mulher assume na cena social, 

além de ser uma mulher negra que carrega a criminalização 

marcada pela própria história, de séculos de escravidão, 

que trouxeram prejuízos muito sérios, e a cena retrata isso 

muito bem, como diz um ditado bem popular “até, meu 

bem, provar que não, negro é sempre ladrão”. A respeito 

da violência que a mulher enfrenta cotidianamente, salta-se 

um aspecto que de fato desencadeia muitos tipos de 

violência sobre a mulher, a saber: o machismo. O conto 

nos oferece um elemento textual, uma frase, uma fala, um 

grito: “A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, 

tornou-se um grito: Aquela puta, aquela negra safada 
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estava com os ladrões! O dono da voz levantou e se 

encaminhou em direção à Maria” (EVARISTO, 2017, p. 

42). 

 Percebe-se o ódio na fala dessa pessoa que virá a ser 

um dos agressores, e esse machismo é assinalado 

textualmente quando a narradora destaca o substantivo 

“dono” classificando o gênero de quem fala. Logo, 

destacam-se dois tipos de preconceito, de desprezo, de 

exclusão que são direcionados à raça e ao gênero. E 

durante todo o tempo das agressões, estavam claras as 

discriminações racistas: “aquela negra estava com os 

bandidos! [...] Lincha! Lincha! Lincha!...”. (EVARISTO, 

2017. p. 42). Fato que corrobora com a consideração que 

já fizemos nesta análise, a respeito de todo o contexto 

histórico da nossa sociedade e das violências que envolvem 

as pessoas negras desse país.  

 Ainda na citação acima, que expõe a fala da 

personagem tentando dizer aos seus algozes que não 

conhecia assaltante algum, podemos apontar a perspectiva 

de Souza (2007, p. 47), ele referencia a violência como 

“uma ação que simplesmente não considera a outra 

pessoa, ou melhor, a considera como uma coisa, numa 

relação em que o outro não fala e se torna objeto”, coisa 

que contrasta em seguida, na fala do agressor: “olha só, a 

negra ainda é atrevida, disse, lascando a mão na cara da 

mulher” (EVARISTO, 2017. p. 42). Essa desconsideração 

pode ser explicada pela construção histórica que se quis 

fazer a mulher, negra, inferior, é inferior? Então não 

merece ser escutada. 

 A narrativa do conto Maria, incorpora elementos 

que possibilitam uma clara alusão ao contexto da 
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escravatura. Como na passagem inicial em que ela é 

apresentada indo para casa após um dia cansativo de 

trabalho. Constata-se, a mão de obra explorada e 

desvalorizada no momento em que nos é revelado que ela 

leva para casa os restos de comida, levava o osso do pernil 

que a patroa ia jogar fora. São relatos da personagem que 

nos remete ao tempo em que houve a libertação da 

escravatura e muitos ex-escravos e negros tiveram que 

continuar trabalhando em troca de comida. O último 

parágrafo do conto inicia-se exatamente assim:  

 

Tudo foi tão rápido, tão breve, Maria 

tinha saudades de seu ex homem. Por 

que estavam fazendo isto com ela? O 

homem havia segredado um abraço, um 

beijo, um carinho no filho. Ela precisava 

chegar em casa para transmitir o recado. 

Estavam todos armados com facas a laser 

que cortam até a vida. (EVARISTO, 

2017. p. 42). 

 

 Novamente o sistema de açoite se reconfigurado na 

narrativa. Como bem vimos, o linchamento que a 

protagonista sofre, era apenas mais uma das táticas de 

apoderar-se do corpo negro e açoitá-lo. O destino de 

Maria está relacionado àquele do povo africano, conforme 

o apontamento de Alfredo Bosi (1992, p. 256): “O destino 

do povo africano, cumprido através dos milênios, depende 

de um evento único, remoto, mas irreversível: a maldição 

de Cam, de seu filho Canaã e de todos os seus 

descendentes. O povo africano será negro e será escravo: 

eis tudo” Essa afirmação de Bosi nos leva à protagonista 
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Maria que herda de sua estirpe, a cor negra, e bastou um 

mal entendido dentro daquele transporte público para que 

triunfasse o castigo por uma culpa remota, e que persiste 

ao longo da história.  

E a narrativa termina com esses dizeres: “Quando o 

ônibus esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da 

mulher estava todo dilacerado, todo pisoteado. Maria 

queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um 

abraço, um beijo, um carinho” (EVARISTO, 2017. p. 42). 

Resta patente concluir que o conto Maria, trata-se da 

representação do que é ser mulher, pobre, negra, no 

contexto social, a narradora constrói um elo entre o 

passado e o presente, a vida e a morte, a continuidade e a 

mudança, haja vista que a há nas entrelinhas dessa 

narrativa, um caráter de denúncia baseado na experiência 

que acompanhamos, e esses questionamentos que se 

sobressaem, ante as mazelas, diante da desigualdade social 

e racial, a violência imposta ao povo afro-brasileiro são 

muito bem representados por Evaristo, e Montello 

reconhece: 

 

A grande saga do negro brasileiro, nas 

suas lutas, nos seus dramas e na sua 

tragédia [...] O resgate de uma velha 

dívida – a dívida contraída para com a 

raça negra, em nosso país e que merecia, 

de nossa literatura, o seu canto em 

prosa, a sua verdade, a sua denúncia. 

(MONTELLO, 1985. p. 169). 

 

Tratamos então, da escrita, como já salientado, de 

uma autora que se apresenta a partir de um lugar contra 
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hegemônico, e segue condensando um mundo subjetivo 

autoral de um lugar que por muito tempo foi negado à 

mulher, e por mais tempo ainda à mulher negra, mas que 

agora, na literatura afro-brasileira e contemporânea, ganha 

força e faz do espaço literário, um espaço de resistência e 

de ressignificação, haja vista, que essa literatura nos 

permite saber dos anseios, das preocupações e do medo de 

Maria, coisa que outrora saberíamos com distanciamento 

pois o cânone não dá espaço para essa apresentação.  
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o preconceito racial exacerbado que utiliza da cor da pele 

como definidor caráter|, e se apresentam como 

componentes integrantes na construção estrutural da 

diegese do conto Maria, ultrapassa a barreira ficcional e 

revelam a realidade social que se apresenta todos os dias 

nos noticiários e telejornais. Situações parecidas senão 

idênticas, envolvendo as pessoas afro-brasileiras, que 

moram em subúrbios das cidades grandes onde a 

criminalidade é maior, situações que acabam 

desembocando em um mesmo fim trágico ao que 

presenciamos nessa narrativa.  
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Adriana Maria Lucena da Silva
4
 

 

 

Resumo: A presente análise busca observar alguns elementos 

estéticos a partir da leitura do conto “Gertrudes e seu 

homem”, da escritora brasileira Augusta Faro, enfatizando 

questões como o belo, a representatividade feminina, 

intertextualidade, tempo e espaço como sendo elementos 

relevantes do conto para a construção discursiva, e a 

respeito de como essas unidades aparecem caracterizando o 

conto como uma unidade narrativa. Nesta perspectiva de 

trazer fragmentos do texto, observamos a partir do discurso 

literário particularidades que suscitam o perfil feminino 

traçado durante a narrativa, formulando uma análise 

subjetiva e teórica no que diz respeito aos elementos 

constitutivos do conto.  

                                                 
3 FARO, Augusta. Gertrudes e seu homem. In: RUFFATO, Luiz (Org). 25 mulheres 
que estão fazendo a nova literatura brasileira. 2ª ed. São Paulo: Record. 2004. p. 
125-133. 
4 Formada em Letras pela universidade Federal de Rondônia Campus-Vilhena. 
Matriculada como aluna especial nas disciplinas; LITERATURA INFANTIL/JUVENIL: 
HISTÓRIA, FORMAS E PERSPECTIVAS, no mestrado acadêmico da Universidade 
Estadual do Mato Grosso UNEMAT Campus-Tangará da Serra MT. 
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Este trabalho tem como proposta analisar por meio da 

estética literária, de que forma o belo e a identidade 

feminina são representadas no conto “Gertrudes e seu 

homem” (2004). Procuramos ainda refletir sobre a 

construção da personagem feminina, trazendo uma 

abordagem sob os elementos que compõe a narrativa. A 

análise procura observar, de que forma a autora construiu 

essa personagem feminina, e de como esta transita pelo 

papel de gênero e procura solucionar o caráter conflituoso 

da sua condição existencial. Tomamos com suporte teórico 

os estudos das teorias literárias. 

 

Palavras-chave: Representatividade feminina; Belo; 

Intertextualidade; Augusta Faro. 

 

 

Representavidade feminina na literatura 

 

A literatura feminina brasileira contém temas 

variados, entre eles a questão da condição da identidade 

feminina. Partindo desse pressuposto destacamos a obra 

contemporânea de Augusta Faro. Apesar de a escritora ter 

iniciado na poesia e na literatura infanto-juvenil, é evidente 

que seus contos reunidos em  A Friagem (1998) e em Boca 

Benta de paixão (2007), “repercutiu no campo literário ao 

ponto de expandir as fronteiras regionais e ser reconhecida 

por uma parcela da crítica como uma das linhas de força 

da literatura de autoria feminina contemporânea” (BRITO; 

ANJOS, 2014, p.7).  

O conto escolhido para essa análise, intitula-se 

“Gertrudes e seu homem”, e foi publicado na antologia 25 
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Mulheres que estão fazendo a literatura hoje (2004) de 

Luís Ruffato. Em “Gertrudes e seu homem” vemos que o 

discurso feminino se constrói na relação conturbada que a 

protagonista tem com as mulheres de sua pequena cidade. 

Como costureira, Gertrudes recebe muitas clientes em casa 

e vai, aos poucos, construindo uma imagem de mulher 

sensual muito amada pelo marido. Tal configuração 

desperta nas clientes a curiosidade de conhecer o tal 

marido, o homem amado, amante. A primeira referência 

que temos sobre a influência desse amor idealizado sobre 

Gertrudes e as outras mulheres da cidade é uma alusão à 

sensualidade e ao prazer. 

Assim é Gertrudes, encantada pela vida, pelas cores 

e o grande responsável por essa alegria de viver é seu 

marido Romão. Partimos do princípio de que esse texto 

nos permite revelar a construção da identidade feminina, 

pelo viés das imagens, símbolos e valores representados na 

narrativa ficcional. 

Neste conto temos um narrador e observador em 

terceira pessoa e que tem um papel fundamental no 

decorrer da narrativa, uma vez que o mesmo é responsável 

pelo foco narrativo que afeta toda a trama. Aguiar e silva 

1998 afirma que o texto narrativo necessita da mediação 

do narrador, visto que é o narrador que apresenta as 

características dos personagens além de apresentar as 

outras vozes que existes no texto. 

  Assim sendo, vemos que o narrador apresenta no 

primeiro parágrafo a personagem principal como um ser 

amargurado, sorriso de penumbra e com um olhar de 

profunda solidão. Dessa forma o leitor fica numa 

expectativa de uma história triste e uma condição feminina 
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repleta de decepções e sofrimentos. Porém, o que segue é 

o relato da mudança de Gertrudes para uma cidadezinha 

na qual ela monta seu ateliê de costura e passa a construir 

uma imagem de mulher vaidosa, mergulhada na grandeza 

do amor de seu homem. Contudo, o narrador alerta o 

leitor que “as amarguras de Gertrudes iam atrás dela”, 

embora apenas narrador e leitor saibam da solidão e da 

presença triste por trás da mulher amante e amada.  

A presença de Gertrudes na cidade, está associada a 

imagem do marido Romão: “todo mundo, que 

frequentava o ateliê de costura, sempre ouvia as estórias de 

Romão, esse nome sempre envolto em onírico mistério 

ruidoso, palpável e, sobretudo, impenetrável” (p.128). A 

personagem descreve a relação entre os dois é como o 

mais perfeito: são amantes, companheiros, atenciosos um 

para com o outro. Todavia, a presença de Romão é 

apontada por um certo mistério e erotismo, que o 

narrador faz questão de frisar: “sempre um presente 

acompanhava o retorno daquele rapaz, escalavrado de 

vítrea aura impermeável, e que sufocava o ambiente com 

um perfume de macho saudável, vigoroso e quase satisfeito 

plenamente”.  

No que diz respeito ao espaço, segundo Massaud 

Moisés (2007), [...] uma narrativa pode passar na cidade 

ou no campo [...] “No conto, a circunstância conta pouco, 

[...] quer o enredo se desenrola na cidade, quer no 

perímetro rural, o que facilmente se explica pelo fato de a 

tônica recair sobre o sujeito da ação, não sobre a 

paisagem. 

O conto analisado, se passa numa cidadezinha que o 

narrador não diz o nome, o ateliê de Gertrudes e o quarto 
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do casal, são esses os espaços onde se desenrola toda a 

trama. Sendo assim, vemos em primeiro plano o ateliê 

“Gertrudes montou seu “ateliê de costura” (como escreveu 

na placa rústica e simpática do portãozinho) e trouxe 

tecidos de cores primorosas e sem semelhança com outras 

cores de uso acostumado”, e em segundo plano o quarto 

do casal “Após mais de ano de tanto martírio, meia dúzia 

de aventureiras insalubres e desalmadas planejaram invadir 

o quarto do cavalheiro para vê-lo dormindo e em pelo, 

pele, suores e suspiros”. 

O tempo da narrativa se dá de duas maneiras, tanto 

o tempo cronológico, referente a sucessão dos 

acontecimentos, dias, meses, estações do ano etc, como 

também o tempo psicológico que é caracterizado pela 

experiência subjetiva da personagem (NUNES 1995) afirma 

que: [...] o tempo psicólogo se compõe de momentos 

imprecisos, que se aproximam ou tendem a fundir-se, o 

passado indistinto do presente, abrangendo, ao sabor de 

sentimentos e lembranças, “intervalos heterogêneos 

incomparáveis”. No conto da Faro, vemos o tempo 

psicológico no trecho a seguir: “A curiosidade de vê-lo era 

atiçada, fora de toda compreensão, quanto mais casos 

Gertrudes cantava de Romão. De como o conhecera, do 

dia do casamento, do filho que lhe morreu na barriga, 

porque um jacaré imenso apareceu rolando no limpo 

chão”. 

 Percebemos que a representação do feminino está 

centrada na vida familiar de Gertrudes. Apontada como 

sendo uma mulher prendada e possuía um talento para 

plantar, cozinhar, rendar, bordar e arrumar, ou seja, 

atividades relativas ao lar. As atitudes de Gertrudes 
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procuravam sempre recriar um ambiente familiar de 

perfeita harmonia. O relacionamento do casal está descrito 

como uma relação de sujeição, uma vez que há uma 

subordinação da personagem feminina diante da masculina 

que o narrador apresenta em dois momentos: no primeiro 

momento e de maneira branda, a desigualdade se 

manifesta nos papéis sociais em que os dois ocupam.  

Romão era caixeiro viajante e não tinha porto, 

condição que ressalta o lugar do homem na vida pública e 

da mulher na vida privada. Gertrudes era costureira, tinha 

um atelier em casa e se dedicava em cumprir o seu papel 

de rainha do lar “e Gertrudes fazia bolo e broa, peta e 

biscoitos, rocamboles com frutas cristalizadas, tão 

perfumadas, e abarrotava de quitutes o guarda-comidas”. 

Sendo assim, a figura de Romão se impõe na narrativa 

como uma figura dominadora, que transforma sua 

virilidade física em virilidade simbólica. A imagem que 

Gertrudes constrói de Romão é alicerçado na necessidade 

de o homem se mostrar forte, soberano e competitivo, 

mas ao mesmo tempo, precisa corresponder ao padrão 

romântico, idealizado pela mulher: “revelava as noites de 

amor com aquele potro de legítima gentileza e incansável 

ternura” legitimando seu papel nas figuras do marido e do 

amante.  

O ideal masculino em Romão pode ser visto com 

maior clareza quando o narrador descreve a mortalha que 

Gertrudes bordou em noites de espera pelo marido: (…) 

inteiramente de vidrilhos cor de água, cor de espuma, em 

desenhos e arabescos geometricamente riscados e que, 

olhadas de longe, imitavam uma biga com sete cavalos e 
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um cavaleiro, como aquelas antigas que corriam nos 

primórdios dos tempos cristãos, na cidade de Roma.  

Romão é apresentado na narrativa como 

personagem que se destaca por sua beleza, força física, 

astúcia e ousadia, é portador de uma bela imagem.  Ele 

traz consigo a figura do cavaleiro calcado nos modelos 

tradicionais e dos predicativos da personalidade do 

homem, qual seja, machista, viril e heterossexual, ou seja, 

um homem bem mais próximo dos modelos do cavaleiro 

medieval, do guerreiro oitocentista e dos grandes soldados, 

ao passo que agrega também os novos modelos de 

masculinidade pautados na ternura, compreensão, 

companheirismo; “ama o lar, mas a profissão o consome”.  

O conto de Augusta Faro apresenta traços marcantes 

de intertextualidade com a mitologia grega clássica. Visto 

que o conceito de beleza que está representado por 

Gertrudes e Romão, nos remete, aos personagens dos 

mitos Grego de Pigmalião e Galateia
5
 por meio da 

idealização do ser amado e pelo signo da Beleza 

representado pelo mito de Narciso.   

A história lendária de Pigmalião e sua obra-

prima Galateia foi contada pelo poeta romano Ovídio e 

tem origem na ilha de Chipre, onde Pigmalião era o rei e 

também um habilidoso escultor. Ele passava horas de seu 

dia dedicado à sua arte, e não era casado, já que a má 

fama das mulheres da região tinha lhe dado um certo 

desencanto pelo sexo feminino. 

Determinado a não se unir a nenhuma mulher, esculpiu 

para si uma estátua de uma donzela belíssima, dotada de 

                                                 
5 Disponível em: https://mitologiagrega.net.br/pigmaleao-e-galateia/ 
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diversos atributos que o encantaram quando terminou a 

obra, determinando assim que ela era sua melhor obra, a 

mais bela e mais perfeita, a ponto de apaixonar-se por 

ela. À estátua, deu o nome de Galateia. Pigmalião estava 

totalmente envolvido pela estátua, dando-lhes presentes, 

colocando anéis em seus dedos, colares, joias, belas roupas, 

para aquela que agora tornara-se sua esposa adorada, 

como a chamava. Assim, como também a cercava de 

carinhos, beijos, carícias, embora não se conformasse que 

aquela beleza fosse apenas de marfim e o fato de ser uma 

imagem sem vida entristecia cada vez mais o artista. 

A deusa Afrodite, então, comovida com o amor de 

Pigmalião, não encontrando na terra mulher 

semelhante à Galateia, concede vida à estátua. Um dia, 

quando toca a estátua e a beija, Pigmalião percebe que 

agora ela tem vida, seus dedos tocavam uma pele macia e 

quente, e seus lábios beijavam lábios vivos. Quando a 

estátua, agora uma mulher de verdade, sente os beijos do 

amado, fica ruborizada, abre os olhos e vê diante de si um 

homem que a ama e imediatamente passa a amá-lo em 

correspondência. 
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Além disso, ao decorrer da narrativa vemos que 

Gertrudes não apenas ama seu marido, mas o adora como 

um Deus. O que remete ao mito de Narciso
6
 visto que a 

beleza de Romão idealizada por Gertrudes faz com que ela 

não encontre beleza em mais ninguém. 

Narciso era filho do deus-rio Cephisus e da ninfa 

Liriope, e era um jovem de extrema beleza. Porém, à 

despeito da cobiça que despertava nas ninfas e donzelas, 

Narciso preferia viver só, pois não havia encontrado 

                                                 
6 Disponível em: http://www.fafich.ufmg.br/~labfil/mito_filosofia_arquivos/narciso.pdf  

http://www.fafich.ufmg.br/~labfil/mito_filosofia_arquivos/narciso.pdf
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ninguém que julgasse merecedora do seu amor. E foi 

justamente este desprezo que devotava às jovens a sua 

perdição. Certo dia Narciso debruçou sobre a fonte para 

banhar-se e viu, surpreso, uma bela figura que o olhava de 

dentro da fonte. "Com certeza é algum espírito das águas 

que habita esta fonte. E como é belo!", disse, admirando os 

olhos brilhantes, os cabelos anelados como os de Apolo, o 

rosto oval e o pescoço de marfim do ser. 

 

 

 

 Apaixonou-se pelo aspecto saudável e pela beleza 

daquele ser que, de dentro da fonte, retribuía o seu olhar. 

Não podia mais se conter. Baixou o rosto para beijar o ser, 

e enfiou os braços na fonte para abraça-lo. Porém, ao 

contato de seus braços com a água da fonte, o ser sumiu 

para voltar depois de alguns instantes, tão belo quanto 

antes. Porque me desprezas, bela criatura? E por que foges 
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ao meu contato? Meu rosto não deve causar-te repulsa, 

pois as ninfas me amam, e tu mesmo não me olhas com 

indiferença. Quando sorrio, também tu sorris, e responde 

com acenos aos meus acenos. Mas quando estendo os 

braços, fazes o mesmo para então sumires ao meu contato.  

Suas lágrimas caíram na água, turvando a imagem. 

E, ao vê-la partir, Narciso exclamou: - Fica, peço-te, fica! Se 

não posso tocar-te, deixe-me pelo menos admirar-te. Assim 

Narciso ficou por dias a admirar sua própria imagem na 

fonte, esquecido de alimento e de água, seu corpo 

definhando. As cores e o vigor deixaram seu corpo, e 

quando ele gritava "Ai, ai", Eco respondia com as mesmas 

palavras. Assim o jovem morreu. 

Como vemos em Kant o conceito de beleza é 

subjetivo não importando a nós ou a qualquer outro, e sim 

a quem contempla o objeto. A grande questão aqui é que 

o narrador desperta o interesse desse objeto na cidade 

toda, conduzindo toda a cidade a uma curiosidade em ver 

o tal homem belo. Dessa forma o juízo sobre a beleza de 

Romão já não era apenas da personagem Gertrudes, mas 

durante a narrativa, vemos que outras personagens 

também desempenharam um juízo estético sobre o 

personagem.  

Diferentemente é Gertrudes, a personagem é 

construída sobre os arquétipos de uma suposta natureza 

feminina, pautada em fragilidades, submissão, 

sentimentalismos, emoções e sensibilidades exacerbadas, 

movida pela paixão. Apesar disso, Gertrudes também 

reúne outros aspectos que tem a ver com a variação de 

identidades femininas que compõe a sociedade 

contemporânea BRAIT enfatiza que: 
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A apresentação da personagem por um 

narrador que está fora da história é um 

recurso muito antigo e muito eficaz, 

dependendo da habilidade do escritor 

que o maneja. Num certo sentido, é um 

artifício primeiro, uma manifestação 

quase espontânea da tentativa de criar 

uma história que deve ganhar a 

credibilidade do leitor[...] (BRAIT, 1987, 

p.55). 

 

Gertrudes é a responsável por proporcionar uma 

intranquilidade no espírito dos homens de todas as idades 

e um contentamento sibilante no espírito das mulheres, ao 

apresentar tecidos de cores primorosas, além de narrar as 

noites apaixonadas junto ao seu homem: “a sociedade 

amou rapidamente aquela mulher, que dizia com a boca 

benta da paixão: “meu marido chegou de viagem tarde da 

noite, agora dorme” 

Interessante é perceber que mesmo após várias 

descrições do estado de paixão que arrebatava Gertrudes, 

da sua felicidade em deixar a casa arrumada à espera do 

marido que sempre estava de volta, temos no texto a 

recorrência do narrador em marcar as amarguras de 

Gertrudes: “Ninguém nunca conseguira explicar o porquê 

da desatinada amargura que emanava sempre e 

constantemente da costureira Gertrudes, estando o nobre 

amo e senhor presente ou estando em suas obscuras 

ausências de ambulante”.  

O conflito vivido entre o desejo do ideal e o 

fracasso de não o ter alcançado, leva a personagem a 
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construir uma realidade sobre si mesma e sobre sua vida, 

em busca de uma adequação social.  No conto, o universo 

feminino, representado além de Gertrudes, pelas moças e 

mulheres da cidade, é estruturado na idealização da figura 

de Romão, o homem que possui uma esposa dedicada, 

realizada e feliz: “a agitação interior das meninas 

costumava provocar câimbras nos pensamentos delas, as 

coitadas, ouvintes das confidências pesadas de tão reais”. 

Ao longo da história da humanidade, a figura da mulher 

sempre esteve associada aos cuidados da casa e da família, 

herança de uma sociedade patriarcal, tornando-a inferior 

na hierarquia familiar e muitas vezes sacrificava sua própria 

identidade. Gertrudes assim é representada feliz e perdida 

na idealização dessa felicidade.  

A sensualidade de Gertrudes coloca-a como um 

sujeito que exprime e realiza suas vontades, colocando-se 

em uma posição contrária à feminilidade ideal, onde as 

mulheres são apenas objetos contemplados pelo olhar 

masculino. Na medida em que não aceita se submeter, a 

mulher está automaticamente ferindo este princípio, o que 

a exclui, mas não a livra dos efeitos dos mecanismos de 

dominação. Gertrudes, símbolo de várias identidades, 

representa a ideologia do patriarcado que leva as mulheres 

a crerem no homem enquanto imprescindível para sua 

felicidade, herança da tradição cultural ocidental que 

impossibilitava a mulher de construir uma vida própria, 

centrada nos seus próprios desejos e propósitos.  

Podemos observar que Gertrudes conquista um 

espaço na cidade em que vive pela figura de Romão. Ela é 

conhecida pelas estórias que conta de marido. É respeitada 

por ser sua esposa. A imagem construída perpassa 
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fragmentações e identidades múltiplas. A esposa é a mulher 

feliz, a que se dedica ao lar e aos cuidados para com o 

homem amado, é também ao mesmo tempo, aquela que 

exerce a sua sexualidade nas noites quentes de amor com o 

marido; todo esse universo feminino acaba por encantar as 

outras mulheres da cidade, que na ânsia de preencherem 

seus espaços vazios, se alimentam da imagem de Gertrudes, 

de suas histórias e da imagem daquele homem, sonhado, 

idealizado e desejado por todas.  

O relacionamento do casal passa a ser o assunto da 

cidade e a curiosidade das mulheres em conhecer aquele 

homem alimenta a rotina da pacata cidadezinha. O clímax 

da narrativa se dá no momento em que passados mais de 

um ano, as mulheres decidem invadir a casa no momento 

da ausência de Gertrudes e se deparam com o corpo de 

Romão coberto por um lençol de linho branco “o 

resfolegar da serpente interior das fêmeas mugia solene 

naquela manhã calorenta e pasmada até a raiz das 

nuvens”. A ânsia dessas mulheres em constatar a virilidade 

de Romão as leva a uma triste constatação: Romão não 

existe, é apenas um boneco autômato, fruto do desejo de 

Gertrudes em ter o seu homem, o seu “deus grego”.  

 

Considerações finais 

 

A partir dos pressupostos analisados no texto de 

Faro, entendemos que o conto Gertrudes e seu homem, 

representa uma crítica à construção da identidade feminina 

limitada pela condição patriarcal masculina dominante. 

Percebemos que o narrador não nos apresenta o tempo 

em que os fatos acontecem, contudo, o fato de Gertrudes 
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tocar pianola, um tipo de piano antigo que teve 

repercussão até década de 20, leva o leitor a entender que 

a trama se passa neste período. Como é sabido, durante 

esse período principalmente no Brasil, a opressão e a 

desigualdade entre homens e mulheres eram explícitas.  

A personagem Gertrudes é caracterizada como uma 

mulher oprimida pela sociedade machista, provavelmente 

por ser uma mulher sozinha e submetida aos valores 

relativos ao casamento e à família, representados na 

idealização de Romão. O sentimento de paz, amor e 

perfeição se perde na figura do boneco. O Romão 

representado pelo boneco configura a impossibilidade da 

libertação feminina e a falta de uma identidade própria. 

Assim sendo, as amarguras de Gertrudes são caracterizadas 

pela a condição de opressão vivida pela mulher, quer seja 

física, psíquica, ideológica, econômica ou política. Dessa 

forma, vemos que o narrador aborda nas amarguras de 

Gertrudes questões a respeito da opressão feminina diante 

do homem. Era tão natural a submissão e opressão da 

mulher que mesmo diante da morte a personagem 

Gertrudes não atinge a sua liberdade. 
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Ana Claúdia dos Santos
7
 

 

 

Introdução 

 

No presente ensaio, busco apresentar a Educação 

Escolar Indígena e o entrecruzamento interdisciplinar do 

ensino das disciplinas de arte, língua portuguesa e língua 

materna como forma de fortalecimento e rememoração da 

cultura e estética Rikbaktsa tanto no nível verbal como 

visual, uma vez que o ensino exige uma didática 

diferenciada de conteúdo a ser abordado em sala de aula 

na educação escolar indígena.  

Abordar o assunto „educação escolar indígena‟ em 

contextos atuais aparenta ser repetitivo, mas ao 

                                                 
7 Mestre em Letras pela Unemat Sinop. A discussão levantada nesse ensaio é parte 
de experiência no campo da docência em uma Escola Indígena da etnia Rikbaktsa 
no município de Juara – MT. O público envolvido são alunos do primeiro, segundo e 
terceiro ano do ensino médio entrelaçado as disciplinas envolvidas e ministradas no 
ano letivo 2019 e 2020, Arte, Língua Portuguesa e Língua Materna.  
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vivenciarmos percebemos que sempre há algo novo a ser 

aprendido, apresentado e discutido. É perceptível que a 

educação escolar indígena seja diferenciada do ensino 

escolar da cidade no que diz respeito a um ensino 

constituído de características específicas, visto que se 

contorna para a valorização e garantia dos usos, costumes 

e tradições culturais dos povos originários. Conforme 

afirma o cacique Francisco, respeitosamente chamado por 

„cacique Chico‟, da Aldeia Pé de Mutum, Ti Japuína 

localizado na cidade de Juara, na abertura do ano letivo 

2019, “Os professores têm que entender que aqui na escola 

da aldeia não se ensina como se ensina na escola da 

cidade, aqui o ensino é diferente, o ritmo é diferente”. 

(Chico, 2019). 

Em outras palavras, o contexto escolar da educação 

indígena se contorna para a valorização dos costumes e 

cultura, cabe ao docente que está inserido nesse ambiente 

diferenciado pesquisar e moldar suas aulas, dado que uma 

parte significativa dos estudantes adolescentes apagara aos 

poucos, de maneira silenciosa e dolorosa, a tradição de seu 

povo ao imergir integralmente em culturas não indígenas. 

Muitos desses estudantes adolescentes desconhecem mitos, 

cantos e rituais de seu povo, não se interessam em dar 

continuidade nos afazeres e costumes de seu povo, como 

plantar, caçar, cuidar das tarefas domésticas, não sabe fazer 

arte, justamente por manter-se distante dos anciãos, pais 

ou avós que são os detentores dos saberes e dos 

ensinamentos cultural e optam pelo distanciamento e 

manifestam-se desinteresse em rituais do seu povo.   

Diante disso, incumbe ao docente estudar uma 

forma de ensinar as disciplinas e suas respectivas 
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habilidades e competências impostas e exigidas na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) aliada ao Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, voltado ao 

contexto em que o estudante está inserido e que dialogue 

com a cultura indígena, vê-se que não é um trabalho fácil.  

Uma parte significativa dos livros didáticos enviados 

as escolas instaladas na cidade não chega às escolas 

indígenas, e quando chega, não faz parte do contexto 

vivenciado pelo estudante. Por isso, o papel do professor 

da escola indígena, basicamente, é de um eterno 

pesquisador e produtor de material diferenciado para que 

seus estudantes consigam assimilar o conteúdo estudado do 

contexto cultural e assim valorizar seus costumes.  

A disciplina de arte é trabalhada textos de literatura 

mato-grossense e textos de autoria indígena como forma 

de valorização da cultura da nossa região e cultura 

indígena como uma maneira de interação desses textos 

atuais caso eles prestem vestibulares. Além disso, a 

literatura de autoria indígena vem ganhando espaço 

notável e é pertinente eles terem esse contato como forma 

de se encontrar em suas identidades ameríndias. Também é 

trabalhada „Artes visuais‟ como forma de explorar e 

reconhecer elementos constitutivos como ponto, linha, cor, 

forma, textura, todos voltados à pintura corporal dos clãs 

do povo Rikbaktsa e ao contexto que o estudante está 

inserido. 

É pertinente destacar que a leitura das imagens se 

volta para uma abordagem mais analítica a partir da 

terminologia de Aumont (1993, p. 52), que é o estímulo 

do sistema visual aliado à estrutura cerebral detentora de 

células particularizadas e com a astúcia voltada aos 
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detalhes como; “[...] das bordas, das linhas, dos 

movimentos direcionados [...]”. Uma busca visual por 

tessituras que se escondem em detalhes. Compete então 

explorá-los através da atenção e informação, pois 

dificilmente uma imagem é ingênua. 

São trabalhadas e exploradas músicas como canto 

de rituais tanto em língua portuguesa ou língua materna. 

Também, as poesias ganham destaque nas disciplinas e suas 

produções como forma de manifestação do contexto atual 

de pandemia, suas aflições, medos e esperanças.  

Na disciplina de língua portuguesa é trabalhada 

linguagem padrão e não padrão de forma suavizada e com 

exemplos no contexto do estudante, verbos, gramática 

nada que seja maçante e todos voltado ao contexto do 

estudante. Também são trabalhados mitos e produção de 

mitos em língua materna e língua portuguesa pelos 

estudantes com ajuda do professor indígena de língua 

materna, professor Eriberto. Inclusive, algumas produções 

participaram de um concurso literário promovido pela 

Revista Pixé de Literatura em 2019. Também são 

produzidos textos curtos, como charges em Língua 

Portuguesa e Língua Materna, ambos com a finalidade de 

ensinar, valorizar e rememorar a cultura do povo pelos 

próprios estudantes que ainda tem certa resistência de 

aceitabilidade indígena em sua identidade.  

Diante disso, ao entrecruzarmos essas disciplinas e 

debruçarmos o olhar de forma caleidoscópica podem 

perceber a estética indígena produzida e criada em cada 

uma das disciplinas tanto em nível visual como em nível 

verbal.  
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Abaixo segue um dos textos participativos do 

Concurso Literário Pixé 2019, o texto foi reescrito a partir 

de leituras atuais e produzido pelo estudante Lucas Apuin 

Rikbakta do ensino médio com inserção de frases na língua 

materna. Nota-se a estética da escrita ao utilizar a língua 

materna em algumas frases. Tivemos auxílio do ancião e 

professor Eriberto. Posteriormente, o professor Eriberto 

manifestou uma grande satisfação em nos ter ajudado, 

segundo ele o texto era muito bonito e ajuda o estudante 

a manter a cultura viva ao se trabalhar com a escrita da 

língua do seu povo.  
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Ao ler esse mito percebem-se uma valorização 

estética da língua materna inserida em algumas frases e que 

de certo modo apresenta ao leitor a cultura indígena 

Rikbaktsa em respeitar o tempo certo de colher os frutos 

para comê-los. Em outro dizer, o ensinamento dos 

costumes é apresentado tanto na estética da língua 

materna como na língua portuguesa.  

Destaca-se um parêntese a respeito da estética 

direcionado a arte indígena, é pertinente ressaltar que 

antigamente a arte indígena era vista com foco apenas nos 

artesanatos de uso funcional tais como cocar, capacete de 

penas, colares, brincos e pulseiras de sementes, cestos, 

canoas, flechas entre outros. Mas com o decorrer do 

tempo e o aparecimento de teóricos e estudiosos dos 

padrões artísticos, percebeu-se que as diversificas produção 

dos povos indígenas vai além dos artesanatos, são 

construções expressivas de diferentes formas, técnicas e 

padrões que carregam em suas tessituras a sensibilidade de 

suas manifestações estéticas de seu respectivo povo. O 

estudante Lucas, do texto “A dona das frutas – Huiha 

Tsihitsata, 2019), cria essa estética quando ele faz uma 

releitura do mito do seu povo e insere a língua materna 

para enriquecer o texto e causar um impacto positivo ao 

leitor externo que tiver a honra de ler o texto e ter o 

contato com algumas palavras e frases na língua dos 

Rikbaktsa.  

Assim, quando se aprofunda ainda mais o olhar 

minuciosamente sobre os trabalhos dos estudantes do 

ensino médio tanto na disciplina de língua portuguesa 

quanto na disciplina de arte, depara-se com uma fortuna 

estética em que os mesmos carregam em suas imaginações, 
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suas criações ganha espaço, autoria e autonomia sempre 

entrelaçado a cultura de seu povo como forma de 

valorização.  

As figuras abaixo fazem parte de aulas ministradas 

no decorrer do ano de 2019 em que foi realizada um 

porta-objeto de bambu retirado da aldeia, os estudantes 

cortaram cada gomo, deixou-os secar, as lixou, e em 

seguida as artes foram criadas livremente sem intervenção 

do professor. Em outro dizer, essa liberdade de criação é 

essencial para que as almas manifestem suas 

particularidades de expressão, salienta Adorno (2017). 

 

Imagem 1 – Grafismos, linhas, cores               Imagem 2 – 

Texturas, formas e cores. 

     

Fonte: Produção de porta utensílios, de bambu, 2019. Alunos terceiro ano 

do ensino médio 
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Nas imagens 1 e 2 é notável que alguns portas-

objeto os estudantes utilizaram o grafismo para a pintura, 

ou seja, a estética do seu povo mais uma vez é escolhido 

de forma inconsciente pelo próprio criador.  

Na figura 2, no sexto porta-objeto, o trabalho de 

zigue-zague em quem o estudante grafita o objeto, é 

utilizado na produção de peneira artesanal no seu povo, 

ou seja, ele recordou do trabalho de produção da peneira 

artesanal e o insere na porta-objeto em forma de pintura, 

mais uma vez, a estética indígena ganhando espaço em 

outros objetos, outras releituras.  

Fonte: Produção de porta utensílios, de bambu, 2019.   Alunos 

segundo ano do ensino médio 
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A imagem 3 traz o estudante do primeiro ano do 

ensino médio que buscava dar forma para sua ideia, 

conforme destaca  Hegel (1999). O estudante ainda 

ansiava em busca da forma, enquanto pensava na forma, 

ele preenchia o espaço vazio do barbante com sementes, 

posteriormente a ideia ganhou forma, e delimitou-se para 

um lindo colar de semente de açaí. 

Já na figura 4 apresenta um objeto também 

produzido pelos indígenas. A arte plumária, além de cocar, 

capatece de pena, e outros objetos plumárias, os 

estudantes também produziram filtro dos sonhos.  

  

 

Imagem 3 – Artesanato com sementes, formas e pontos 
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Fonte: Produção arte plumaria, 2019. Alunos do primeiro ano do 

ensino médio. 

Ainda sobre a imagem 3, o estudante ao fazer essa 

arte, ele interage com as artes visuais, texturas e pontos, 

pois a semente de açaí tem formato redondo semelhante 

ao ponto. 

Na produção do filtro dos sonhos na imagem 4, o 

estudante foi o total responsável por criar sua arte, ele 
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quem escolhia qual peça colocar, qual e quantas sementes 

acrescentar para embelezar seu trabalho, assim, a estética 

autônoma e de autoria mais uma vez está explicito do 

trabalho dos estudantes. 

Conforme descrito acima, a disciplina de arte como 

forma de interação cultural e estética indígena, foi 

realizado o trabalho de „Artes visuais‟ com os estudantes, 

foi apresentado exemplos e explorado seus conhecimentos 

do seu contexto vivenciado conforme veremos abaixo nas 

imagens 5, 6 e 7. 

 

     

Imagem 5 – Figura Ilustrativa – Subgrupo laranjinha do mato  
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Imagem 6 – Linhas – Oca 

Fonte: figura pág. 30 Dissertação Vanilda dos Reis, Os guardiões do 

vale do juruena: Rikbaktsa, 2018. 

 

Fonte: Desenho estudante primeiro ano, peixe, rio, natureza, 2020 

 

Na figura 5, foi retirada da dissertação de mestrado 

em estudos literários defendida por Vanilda dos Reis em 



 

 
[ 73 ] 

2018, cujo título é Guardiões do Vale do Juruena: 

Rikbaktsa, defendido pelo Programa de Pós-graduação em 

Estudos Literários (PPGEL), da Universidade do Estado de 

Mato Grosso, campus de Tangará da Serra. Nele a 

pesquisadora e professora estuda as narrativas orais do 

povo Rikbaktsa e insere as figuras dos subgrupos do povo, 

um riquíssimo trabalho que eu deveria apresentar aos 

estudantes dessa mesma etnia.  

Logo que figuras foram inseridas na temática de 

artes visuais, os estudantes deveriam criar artes de acordo 

com os elementos constitutivos como as linhas e os pontos.  

A figura 5, eu apresentei aos estudantes exemplos da 

estética do seu povo em que a pintura corporal é 

constituída de linhas, ora com preenchimento mais 

expressivo e outros mais discretos, assim, ele pode assimilar 

o estudo com sua vivencia contextual. Posteriormente, a 

atividade direcionava para a criação de uma arte que 

agregasse „linhas‟.  

A imagem 6 apresenta uma oca desenhada apenas 

com linhas, produzido por um estudante do terceiro 

ensino médio. Já a imagem 7 foi produzida por um 

estudante do primeiro ano do ensino médio. Diante disso, 

nas duas imagens é visível ver a estética indígena 

vivenciada pelos estudantes acrescidas em suas criações. 

Quando os estudantes criam essas imagens ligadas ao 

contexto deles, não se trata de uma imagem abstrata, pelo 

contrário, ela acaba por influenciar a resposta, ou seja, 

uma maneira de simbolizar e demarcar o momento de 

composição da imagem artística que partiu de uma 

realidade histórica, um determinado tempo e espaço 

Dondi (2003).  
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Em uma segunda atividade, os estudantes foram 

provocados a produzir uma arte que agregasse a arte visual 

constituída de ponto conforme se vê abaixo. 

A imagem 8, figura ilustrativa do subgrupo macaco 

quatá, também foi retirado da dissertação da professora e 

pesquisadora Reis (2018), cuja intencionalidade foi 

apresentar aos estudantes o diálogo do contexto escolar 

entrelaçado ao contexto deles, e o diálogo da disciplina da 

arte com a estética do povo originário. 

       

Imagem 8 – Figura Ilustrativa – 

Subgrupo macaco quatá 

  Imagem 9 – Árvore pontilhada 

            

   

Fonte: figura pág. 30 Dissertação 

Vanilda dos Reis, Os guardiões do 

vale do juruena: Rikbaktsa, 2018. 

Fonte: Árvore pontilhada, 

estudante primeiro, 2020 

 

 

A figura ilustrativa 8 foi inserida como exemplo para 

que o estudante pudesse enxergar a arte visual, em 
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particular o elemento constitutivo „ponto‟ inserida em seu 

contexto cultural desde antigamente. 

Em seguida, o estudante produziu uma arte no qual 

nos deparamos diariamente em nossos contextos, a figura 

da árvore produza por vários pontos. 

Destaca-se a arte musical como manifestação cultural e 

carregada de estética de um grupo em particular. A música, 

o canto, também foi apresentada aos alunos dentro do 

contexto vivenciado. Foi uma forma de saber se os 

estudantes (des) conhecem determinados rituais, cantos, 

objetos utilizados como suporte no momento do canto. 

Para a nossa surpresa, infelizmente, muitos alunos não 

conhecem cantos e seus respectivos rituais em que o canto 

está inserido.   

Na imagem 10, um estudante do primeiro ano do ensino 

médio demonstrou conhecimento no assunto, salientou 

que o canto faz parte da cultura dele, e que o canto 

nomeado „alimentação‟, faz parte do ritual da alimentação 

do seu povo, como forma de ter uma plantação e colheita 

farta. O estudante ainda consegue escrever em língua 

materna o trecho do canto conforme descrito abaixo.  

 

Imagem 10 – Canto ritual da alimentação povo Rikbaktsa 

 

Fonte: estudante do primeiro ano, 2020 
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A língua materna é ensinada nas primeiras falas 

quando a criança começa a balbuciar, mas a língua que 

predomina é a língua portuguesa. Apenas os mais sábios 

como anciões e pajés dominam a língua materna 

Rikbaktsa. 

Nas séries iniciais e finais do ensino fundamental os 

estudantes aprendem algumas palavras em língua materna, 

tais como nome de animais, pai, mãe, casa, caçar, plantar 

entre outras, ensinado pelo próprio professor indígena dos 

mesmos. 

No ensino médio os estudantes dão continuidade 

nesta aprendizagem cujo professor é o ancião Eriberto. Eles 

aprendem palavras curtas, às vezes frases. No entanto, o 

contato com os cantos e rituais é ensinado a partir de 

participações em momentos demarcados temporalmente 

pelos indígenas.  

Os cantos são relacionados a alguma temática que 

eles desejam evocar ou agradecer, é acompanhada de 

artefatos específicos para aquele ritual. O canto da 

alimentação, por exemplo, tem como ferramenta e 

artefato o objeto flauta grossa e flauta fina. Todo o canto é 

celebrado em língua materna.  

Diante do exposto acima, percebe-se o diálogo 

estético com as disciplinas de arte, língua portuguesa e 

língua materna. A abordagem utilizada para se trabalhar 

com os estudantes é expositiva e menos maçante, e 

principalmente com a finalidade de aumentar o contato 

com a cultura e recordá-la, fazer com que o estudante 

enxergue a fortuna estética que seu povo carrega. Mas para 

que o estudante enxergue, é necessário que o professor seja 

engajado e leve esse modo de ensinar aliadas as culturas e 
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vivencias do povo indígena, deste modo, despertará o 

interesse do estudante em ter contato novamente com sua 

cultura ou o mesmo rememorara e ainda compartilhará de 

outros assuntos riquíssimos.  

Assim, com a interdisciplinaridade pude enxergar 

que em cada disciplina trabalhada com sua metodologia 

específica, houve um diálogo entre si, em cada disciplina 

desenvolveu-se sua própria arte abarcada de uma estética 

singular, expressionista e individual. Nesse sentido, é 

perceptível que os estudantes desejam criar suas artes com 

suas diferenças e especificidades nas manifestações, 

ambicionam fazer uma releitura dos mitos do seu povo ou 

inserir seus grafismos em outros objetos além do corpo. E 

dentro desse contexto de fazer o novo ou adaptá-lo para 

determinado grupo ou para o mundo, faz com que esses 

estudantes sejam desafiados a se manifestar e criar 

produções diferentes e exclusivas que foram apresentadas 

acima. Uma admirável fortuna de possibilidades de 

representações que passamos a perceber e a valorizar a 

partir desse olhar mais atento. 

A educação aliada à estética no qual é apresentado 

neste ensaio traz a relevância de expor que mesmo diante 

do ensino da língua portuguesa, da arte e da língua 

materna ou em outras disciplinas é possível inserir a estética 

indígena de respectivo povo no momento de planejar e 

ensinar basta que o professor seja engajado e preocupado 

com o que deseja que seus estudantes aprendam. Pois nos 

trabalhamos acima se percebe a sensibilidade criativa dos 

mesmos em produzir suas artes e transmitir seu 

conhecimento e abarcá-los de estética.  
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Nesse sentido, as artes criadas pelos estudantes do 

ensino médio como forma de ascensão e reminiscência 

cultural, são artes livres, pois uma vez criados torna-se 

livres e com poder o suficiente para ser formas 

comunicativas, visto que são humanizados.  
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DA FORMAÇÃO À PRODUÇÃO TEATRAL DE 
JORGE ANDRADE 

 

Gustavo Queiroz Rodrigues
8
 

 

 

Introdução 

 

Aluísio Jorge de Andrade Franco, conhecido apenas 

por Jorge Andrade. foi um grande dramaturgo brasileiro, 

um dos precursores do moderno teatro Brasileiro na 

década de 50 ao lado de nomes como Nelson Rodrigues e 

Ariano Suassuna. Autor de mais de 10 peças de teatro, 

reconhecido e premiado no Brasil e internacionalmente, 

também escreveu romances e foi autor de telenovelas que 

o alçaram ao grande público.  

O presente ensaio se propõe a analisar alguns 

pontos dos percursos da carreira dramatúrgica e das obras 

de Jorge Andrade, especialmente quanto à fatores que 

podem ter contribuído para a sua formação como 

dramaturgo, tais como algumas de suas experiências de 

vida, fatos históricos e obras de outros autores. 

Jorge Andrade primeiro estudou Direito, depois 

queria ser ator, mas se tonou dramaturgo após receber um 

conselho de Cacilda Becker em 1951, depois de ter assistido 

no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) a peça O Anjo de 

Pedra de Teneessee Williams, o dramaturgo ficou fascinado 

com a interpretação de atriz, procurando-a para 

conversarem posteriormente, ouvindo e seguindo o 

                                                 
8 Mestrando em Estudos Literários pelo PPGEL- UNEMAT 2020. 
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conselho desta para se matricular na Escola de Arte 

Dramática da Universidade de São Paulo (EAD) 

(AZEVEDO, MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. p. 140).  

Jorge Andrade prestou a prova, passou e ingressou 

na EAD, descobrindo imediatamente sua vocação, pois em 

pouco meses ainda naquele ano finalizou sua primeira peça 

O Telescópio, vencendo o prêmio Fábio Prado, em que 

concorria com nomes de peso como o de Augusto Boal, e 

ainda antes de terminar a faculdade escreveu A Moratória, 

considerada por muitos a sua obra prima. 

A atriz Cacilda Becker, como já foi dito, foi uma das 

primeiras inspirações de Jorge Andrade no teatro, como 

asseverou o dramaturgo no texto Monstros Sagrados em 

1958, escrito após assistir à peça Pega-Fogo protagonizada 

pela referida atriz, narrou ter presenciado o nascimento de 

um “monstro sagrado”, que seriam aqueles cujas 

interpretações seriam memoráveis, atingindo a suprema 

realização interpretativa, o ápice como ator. Afirmou Jorge 

Andrade que “quando terminou o espetáculo, houve um 

minuto de silêncio em que todos os presentes 

entreolharam-se, como se perguntassem se era realmente 

verdade o que acabaram de assistir” (AZEVEDO, 

MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. p. 20). 

No mesmo texto, após citar tantas outras 

interpretações memoráveis de Cacilda Becker no teatro, 

inclusive sua interpretação de Antígona em Antígone, Jorge 

Andrade parabeniza Cacilda Becker por sua nova 

companhia teatral inaugurada à época, desejando que “as 

aspirações da esplêndida atriz de Pega-Fogo se tornem 

magnificas realidades para o teatro brasileiro”, bem como 

que os artistas recebam “uma parcela do que costumam 
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dar ao público – compreensão da vida e estímulo na 

solução dos conflitos de cada um” (AZEVEDO, MARTINS, 

NEVES, VIANA, 2012. p. 21). 

Outra grande influência para a dramaturgia de Jorge 

Andrade foi o teatro americano, mais especificamente o 

teatro moderno estadunidense. Em que pese as diferenças 

de origem, tanto o teatro moderno brasileiro quanto o 

estadunidense buscaram retratar a realidade de seu país, 

distanciando-se da realidade da época que consistia em 

representar ou adaptar clássicos da literatura e do teatro 

(COSTA, 2001). 

No Brasil, conforme ressalta Faria (2013, p. 117) o 

moderno teatro surgiu nas décadas de 40 e 50 e possuí 

como expoentes Jorge Andrade, Nelson Rodrigues e 

Ariano Suassuna, todos estes, apesar das diferenças 

estéticas, passaram a se preocupar com a imagem 

capturada do Brasil, buscaram representar Brasis “ao 

mesmo tempo iguais e diferentes entre si”. Prado (2009, p. 

61) assevera que “foram surgindo peças que o nosso teatro 

brasileiro reclamava para completar a sua maturidade”, 

bem como que de modo geral as peças possuíam “em 

comum a militância teatral a posição nacionalista”. 

Nelson Rodrigues retratou o Rio de Janeiro, com 

seus crimes, desejos, vidas secretas, a realidade, moral e o 

imaginário do carioca (FARIA 2013, p. 118-119) Ariano 

Suassuna retratou o Nordeste, o nordestino, sua cultura e 

universo (PRADO, 2009, p. 61), e Jorge Andrade registrou 

“o desbravamento do Brasil pelos Bandeirantes, as lutas 

políticas dos séculos XVIII e XIX e destino dos descendentes 

dos descendentes dos protagonistas daqueles conflitos no 

século XX” (FARIA 2013, p. 130), tratou de ciclos de 
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produções brasileiras, do início, auge e fim da extração do 

ouro em Minas Gerais, dos grandes Barões de Café de São 

Paulo e da aristocracia rural, ao qual está ligado por 

ascendência, da chegada dos imigrantes e da indústria 

(ROSENFELD, 2012). 

Do teatro estadunidense é possível notar ainda 

outras influências maiores em suas obras, Jorge Andrade 

assume que sofreu forte influência das obras de Arthur 

Miller e Eugene O‟Neill, é possível ainda traçar paralelos 

com o realismo russo de Anton Tchékhov (AZEVEDO, 

MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. p. 155): 

Considero a Longa Jornada de O‟Neill, a obra teatral do 

século. Arthur Miller sempre me incentivou com seu Teatro 

e Tchékhov é quem admiro acima de tudo. Sem me julgar 

com o mesmo valor literário, acho que faço o que ele fez 

com a Rússia: registro a morte de um Brasil que não tem 

mais razão de ser.  

Vale dizer que após sagrar-se um grande 

dramaturgo, recebendo os principais prêmios do Brasil em 

1955 por sua peça A Moratória, Jorge Andrade foi 

convidado pelo Governo estadunidense para uma estadia 

de 4 meses naquele país, nesse período teve a 

oportunidade de conhecer pessoalmente Arthur Miller, 

conversaram muito sobre teatro, sendo que ao final do 

encontro recebeu um precioso conselho de Miller: “Volte 

para o seu país e procure descobrir porque os homens são 

o que são e não o que gostariam de ser, e escreva sobre a 

diferença” (AZEVEDO, MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. p. 

27), conselho que Jorge Andrade buscou seguir.  

Alguns meses antes de escrever a peça A Moratória 

Jorge Andrade relata que foi ao teatro assistir A Morte do 
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Caixeiro Viajante, peça de Arthur Miller,  relatando que 

sentiu uma enorme angústia, que a obra lhe provocou o 

mesmo sentimento que teve na infância ao ver seu avô 

chorando e sendo contido ao saber que perderia sua 

fazenda por causa da queda da bolsa de 1929, que teve a 

mesma sensação de derrota, que nunca se esqueceu 

daquela sensação que viveu e que foi representada na da 

peça que assistiu (AZEVEDO, MARTINS, NEVES, VIANA, 

2012. p. 166). É salutar também mencionar que como 

grande admirador das obras de Miller, Jorge Andrade além 

de conhecer sua obra, escreveu sobre ela, sendo uma 

destas a crítica As feiticeiras de Arthur Miller em 1957 

(AZEVEDO, MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. p. 15-16): 

E o homem livre lutou, sofreu e morreu – pensou que 

tivesse exterminado as bailarinas sinistras. De repente, elas 

surgem ne ensolarada Itália, falam dos balcões e cobrem o 

céu azul com nuvens cinzas. Logo depois sobem para a 

Alemanha; tocam castanholas na martirizada Ibéria; vestem 

bombachas nos pampas e erguem, com o suor de 

humildes, estátuas a supostas santas; furam poços de 

petróleo e afogam povos na água negra; vestem-se com 

roupas colegiais e apedrejam negros em portas das 

universidades; ressurgem na Europa Central e destroem 

Budapeste; passam bailando com o vento e expulsam 

homens de Portugal; apresentam-se como senhoras 

respeitáveis e proíbem peças no Brasil. Nesta dança 

macabra, eternamente vivas e odientas como erínias 

enfurecidas, ameaçam com intolerância os que ainda estão 

dispostos a viver simplesmente como homens que pensam. 

Mas, é esta a grande ameaça: pensar! É este o crime 

imperdoável: pensar e criar! 
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O próprio Jorge Andrade viria a sofrer censura em 

suas peças inúmeras vezes, fato que continuo a acontecer 

mesmo após o sucesso de audiência da adaptação de sua 

obra para telenovela Os Ossos do Barão pela Rede Globo, 

teve a adaptação de Pedreira das Almas para telenovela 

completamente censurada e vetada pela ditadura em 1975 

já com mais de 30 episódios gravados, perdendo todo o 

seu trabalho (AZEVEDO, MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. 

p. 65). 

É evidente que possuindo uma formação acadêmica 

formal e de alto nível na EAD-USP Jorge Andrade teve 

contato diversos tipos de aportes teóricos e práticos de 

Artes Cênicas, passando dos clássicos aos teóricos de seu 

tempo.  

Jorge Andrade relata por exemplo que leu quase 

tudo de Nietzsche, que aprendeu na faculdade sobre o 

“despedaçamento de Dionísio”, na sua obra A Origem da 

Tragédia e que por ela pôde perceber, ao analisar suas 

obras distantes do processo criativo, como cada parte sua 

estava presa em um determinado pedaço, que é um 

processo de desnudamento, “uma dança dos sete véus” 

(AZEVEDO, MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. p. 183). 

Como dramaturgo Jorge Andrade também teve 

contato com as tragédias gregas clássicas, afinal o teatro 

tem origem nesta civilização pois conforme ele reconhece  

não há originalidade depois dos gregos. Todo mundo sofre 

influência de alguém. Os temas são apenas retomados e 

vistos pela ótica do tempo de cada um. Assim, não me 

julgo original e sei que sigo caminhos já trilhados 

(AZEVEDO, MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. p. 155). 
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Como o teatro possui sua gênese nos gregos é 

evidente que suas peças tenham sido lidas, assistidas e 

conhecidas pelos dramaturgos ao longo da história, as 

tragédias gregas especialmente permearam as obras de 

diversos dramaturgos, em Jorge Andrade não foi diferente, 

sendo que em sua produção é possível notar maiores 

aproximações com Antígona de Sófocles em Pedreira das 

Almas de Jorge Andrade. 

Pedreira das Almas é a obra de Jorge Andrade que 

mais se aproxima da estrutura de uma tragédia grega 

clássica, existem poucas personagens, o cenário é único, os 

eventos da peça correm em curto lapso temporal, a ação 

se divide em dois temas: a partida para o planalto e a luta 

contra as forças imperiais, a linguagem é mais poética, 

remete ao épico, as tensões ocorrem entre “figuras  de 

grandeza”, havendo um conflito irreconciliável entre 

deveres morais e cívicos, além de nas versões iniciais da 

peça haver inclusive os coros que foram sendo mitigados 

com o tempo (AZEVEDO, 2014, p 88). 

Nesse sentido também defende ROSENFELD (2012, 

p. 102): 

Debruçado sobre a realidade paulista e brasileira e seus 

aspectos históricos, sociais, morais e religiosos, o autor 

tende, na recriação e interpretação deste mundo, a 

variadas formas de realismo, desde o psicológico até o 

poético (pondo de lado uma peça de rigor quase clássico 

como Pedreira das Almas)  

Quanto à produção teatral Jorge Andrade produziu 

ao longo de quase 20 anos dez peças teatrais, que 

guardavam entre si estreitas ligações. Na década de 70 o 

dramaturgo fez pequenas alterações para unificar esse 
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conjunto de peças como uma saga, para que formassem 

uma só história, dividida em 10 partes, unidas por ciclos. 

Deu o nome à obra unificante de Marta, a Árvore e o 

Relógio, organizando as peças fora da ordem cronológica 

em que foram escritas, mas pelo período histórico que 

representavam, da seguinte maneira (ANDRADE, 2008): As 

Confrarias (escrita em 1968, representa o Séc. XVIII, 

meados de 1792), Pedreira das Almas (escrita em 1957, 

representa o Séc. XIX, meados de 1842), A Moratória 

(escrita em 1954, representa os anos de 1929 e 1932), O 

Telescópio (escrita em 1951, representa o pós 1930), 

Vereda da Salvação (reescrita diversas vezes entre 1957 e 

1963), A Escada (1960), Os Ossos do Barão 1962, Senhora 

na Boca do Lixo (1963), Rasto Atrás (escrita em 1966, 

representa os anos de 1922 e 1965), O Sumidouro (escrita 

em 1969 e representa o Séc. XVII).  

Sobre a importância do teatro de Jorge Andrade 

destaca FARIA (2013, p. 130) que: 

 O “ciclo” nome que deu ao conjunto, é uma das mais 

sólidas construções dramatúrgicas surgidas no Brasil, no 

século XX. Nenhum outro autor, nem mesmo Nelson 

Rodrigues, foi possuído por essa ambição grandiosa de 

entender o homem brasileiro no contexto social, não a 

partir de seu cotidiano, de seu presente, mas de suas raízes, 

do caminho que traçou ao longo das décadas. 

E, ainda, MAGALDI (1997, p. 302) arremata 

afirmando que “Poucos autores, entre nós, empenharam-se 

como Jorge Andrade na construção de um verdadeiro 

monumento dramático”, bem como completa dizendo que 

“Nenhuma outra obra, em nossa dramaturgia, construiu 
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tão laboriosamente a sua unidade” (MAGALDI, 1998, p. 

52-53). 

Esse título Marta, a Árvore e o Relógio é 

polissêmico, mas dentre os seus possíveis significados alguns 

deles estão ligados ao fato de aparecerem em todas as 10 

peças como narra Jorge Andrade: 

Marta, como eu disse, é um personagem que aparece nas 

dez peças, é essa consciência da história e do coletivo, 

como você fala, é aquela que transforma as personagens. 

O relógio...esses são símbolos que estão realmente em 

todas as peças, mas que eu descobri no momento em que 

eu fiz o livro do ciclo. O relógio mostra bem...não, a 

árvore...Marta...A árvore...A árvore mostra bem, ele 

aparece muito nas dez peças. Quando não aparece como 

árvore mesmo, simbolizando alguma coisa, por exemplo a 

árvore n‟As Confrarias aonde Sebastião fica enforcado, 

apodrece até os ossos caírem na terra, tem em todas as 

peças. É a árvore, por exemplo, em que o Fernão Dias 

agoniza embaixo dela. E é também a árvore genealógica, é 

a árvore de todas aquelas personagens, de todo aquele 

mundo, formando um mundo que se completa através do 

tempo e do espaço. E o relógio, no sentido de que quando 

entrei naquela sala e vi aquela Pietá Fazendeira, de uma 

certa maneira parece que o tempo parou. Parou para a 

pessoa, o tempo parou para esta gente, no sentido de que 

você percebe, revendo o ciclo, que o relógio volta para a 

casa do Vicente, que é o intelectual que escreve a obra, 

volta n‟O Sumidouro, na última peça. (AZEVEDO, 

MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. p. 86). 
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Marta, por exemplo, é uma personagem recorrente, 

está presente direta ou indiretamente em todas as peças 

consoante Jorge Andrade relata: 

Eu percebi, então, que Marta aparecia em todas as peças, 

não numa posição de observadora, mas de personagem 

que transformava os outros. Se n‟As Confrarias é a 

personagem principal e destrói as confrarias que acabam 

com o homem, ela aparece em Pedreira das Almas e leva 

os homens a uma revolução, passa n‟A Moratória, e é a 

professora de costura de Lucília, que leva Lucília a costurar, 

ela é referida sempre com uma pessoa que tem uma 

posição que modifica alguma coisa importante. 

(AZEVEDO, MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. p. 80). 

As diversas Martas de Jorge Andrade são 

personagens de ação, que provocam transformações em 

seu meio, essas personagens femininas importantes vêm 

desde os gregos, com a presença em diversas tragédias 

clássicas, Antígona, Medéia etc, mas vêm também de 

Brecht com seu teatro político, engajado: 

Do ponto de vista estrutural, essas são algumas das 

características brechtinianas e épicas que aproximam Jorge 

Andrade dessa estética. Do ponto de vista temático, 

separadamente, há também muitas aproximações possíveis 

(como se verá com mais detalhe quando da análise de cada 

peça). Por ora, vamos citar algumas. O tipo de 

personagem feminina de Brecht se repete de certa forma 

nas “Martas” de Jorge. Também se percebe a recorrência 

de cenas de julgamentos em trabalhos do brasileiro. E a 

importância dada aos temas históricos é outra ligação entre 

os dois autores. (AZEVEDO, 2014, p. 40). 
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Outra inspiração para o teatro de Jorge Andrade é a 

história, de tal modo que os críticos mais maliciosos 

julgavam “passadista” ou “saudosista”, enquanto alguns 

tratavam Jorge Andrade como “o nosso poeta do ontem”, 

outros o nomeavam pejorativamente de “poeta de 

ontem”, como se sua obra fosse ultrapassada ou tratando 

do passado não tivesse serventia alguma ao presente ou 

futuro. Sobre este valor de sua obra ressaltou Anatol 

Rosenfeld em duas ocasiões: 

 

A obra de Jorge Andrade associa o valor 

dramático intrínseco o de uma 

atualidade duradoura, em virtude da 

devassa crítica do passado, tanto mais 

aguda – por vezes mesmo cruel até a 

autoflagelação por provir de quem, pela 

origem, pertence à classe dos senhores 

rurais, expoentes representativos deste 

passado. O fato de que laços afetivos o 

ligam a esse mundo de ontem valoriza 

tanto mais a superação, e enriquece 

imensamente a obra. (AZEVEDO, 

MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. p. 51) 

 

Embora as peças resolvam de preferência o passado, 

seria erro dizer que sejam devotadas ao passado ou que o 

exalem ou manifestem saudade dele. Foi dito de Jorge 

Andrade que é “o nosso grande poeta do ontem”. Isso 

certamente não significa que seja poeta de ontem. O poeta 

do ontem pode ser perfeitamente o poeta de hoje. A 

atitude do saudosismo sem dúvida está presente em muitos 
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personagens. Na medida em que estes são focalizados com 

profunda simpatia humana – mormente nas peças 

biograficamente mais antigas – não se pode negar a 

presença de uma visão afetiva e afetuosa de um mundo 

ido a que o autor, apesar de tudo, se sente ligado 

(ROSENFELD, 2012. p. 103). 

Jorge Andrade cresceu em uma fazenda na época 

dos Barões do Café, era uma criança apaixonada por 

história, que deixava de brincar ao ar livre do campo para 

mergulhar nos livros, ficando impressionado com todos 

aqueles acontecimentos, descobrindo que seus 

antepassados viveram ou poderiam ter participado de tais 

fatos, transportou esses ciclos de produção para a sua obra, 

retratando esses períodos e marcos históricos em suas obras 

(AZEVEDO, MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. p. 41): 

Eu diria que o trabalho obedece duas linhas-mestras: 

uma que parte de Pedreira das Almas, determinada pelo 

fim do ciclo do ouro e vai terminar em A Moratória, que 

anuncia o fim do ciclo do café e o começo da máquina. A 

outra de O Sumidouro – começo da formação das elites 

paulistas, essencialmente agrárias – vai terminar em A 

Escada, que por sua vez anuncia a ascensão do imigrante, 

em Os Ossos do Barão – começo de formação de uma 

nova elite essencialmente industrial, pois a ascensão do 

emigrante coincide com o início do ciclo da máquina. O 

Próprio movimento determina a intenção do trabalho, 

pois ele parte das sesmarias e das bandeiras e vai terminar 

no sítio, nas repartições públicas, nas seções dos Bancos ou 

nas Fábricas. 

Essas linhas aparentemente desligadas entrelaçam em 

algumas falas em todo o conjunto, ou em rememorações 
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de família, citações de fatos e, principalmente, na menção 

constante de três acontecimentos capitais: a crise de 1929, 

a revolução de 1930 e a ascensão do emigrante. 

Portanto Jorge Andrade buscou retratar em suas 

peças uma memória do paulista, desde o bandeirante, 

passando pela exploração das minas, o plantio de café, a 

migração do campo para a cidade, a vinda do imigrante, 

até o surgimento das industrias, ele representou em suas 

peças esses períodos difíceis de transição, em que o novo 

sempre vem e vai substituindo aos poucos o que existia, 

bem isso também já foi chamado de autor ou repórter da 

decadência (AZEVEDO, MARTINS, NEVES, VIANA, 2012. 

p. 61). 

  

Considerações finais  

 

 A partir do presente ensaio é possível ter uma 

compreensão, ainda que inicial, da obra teatral de Jorge 

Andrade e identificar algumas de suas características 

comuns, tais como as aproximações com tragédias gregas 

clássicas, especialmente nas obras de Sófocles, com o teatro 

moderno estadunidense Arthur Miller r Eugene O‟Neill, e 

ainda a vontade de retratar períodos e fato históricos, bem 

como sociedade decantes como o Russo Anton Tchékhov, 

e por derradeiro elementos do teatro político ou engajado 

de Bertolt Brecht, denunciando mazelas e injustiças sociais. 

Ademais, principalmente pela fortuna crítica 

especializada é perceptível a grandeza da obra unificada 

Marta, a Árvore e o Relógio, composta por 10 peças que 

foram escritas em períodos distintos, mas que podem ser 

compreendidas como uma única só obra dividida em 10 
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partes, que se encenadas na ordem proposta fazem sentido 

e compõe uma obra maior, não havendo na dramaturgia 

brasileira outra produção como esta. 

Lamentavelmente Jorge Andrade, apesar de ter feito 

telenovelas, não goza de reconhecimento do grande 

público como seus pares, Ariano Suassuna e Nelson 

Rodrigues, que tiveram outras adaptações para o TV e 

cinema, devendo sua obra voltar a permear o imaginário 

popular com o reconhecimento devido., sendo que ainda 

há muito campo para desenvolver a pesquisa, estudo e 

divulgação para reestabelecer seu devido reconhecimento, 

seja na área acadêmica, de entretenimento ou arte. 

 

Referências: 

 

ANDRADE, J. Marta, a Árvore e o Relógio. São Paulo: 

Perspectiva. 2008. 

 

AZEVEDO, E. R; MARTINS, F.; NEVES, L. O.; VIANA, 

F.(orgs.). Jorge Andrade - 90 anos (re)leituras: Volume I: a 

voz de Jorge. São Paulo: Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão Universitária, Teatro da Universidade de São 

Paulo, Fapesp. 2012. 

 

AZEVEDO, E. R. Recursos Estilísticos na Dramaturgia de 

Jorge Andrade. São Paulo: editora da Universidade de São 

Paulo. 2014. 

 

COSTA, I. C. Panorama do rio vermelho: ensaios sobre o 

teatro americano moderno. São Paulo: Nankin, 2001. 



 

 
[ 95 ] 

FARIA, J. R.. História do Teatro Brasileiro – Volume 2: do 

modernismo às tendências contemporâneas. São Paulo: 

Perspectiva. 2013. 

 

MAGALDI, S. Panorama do Teatro Brasileiro. São Paulo: 

Perspectiva. 1998. 

 

_____________. Moderna Dramaturgia Brasileira. São 

Paulo: Global Editora. 1997. 

 

PRADO, D. A. O Teatro Brasileiro Moderno. São Paulo: 

Perspectiva. 2009. 

 

RAHAL, C. A. Jorge Andrade: um dramaturgo no espaço-

tempo. São Paulo: Perspectiva. 2015. 

 

ROSENFELD, A. O Mito e o Herói no Moderno Teatro 

Brasileiro. São Paulo: Perspectiva. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
[ 96 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
[ 97 ] 

DE GUTENBERGS À CONCEPÇÃO DE LIVRO NA 
ATUALIDADE: APONTAMENTOS SOBRE A 

(IN)ESTÉTICA DO LIVRO DE ARTISTA 
 

José Flávio da Paz
9 

 

 

Introdução 

 

O livro: suas origens e seus conceitos. A 

modernidade trouxe transformações que mudaram a forma 

de ler, ver e pensar o mundo, o conceito de livro como 

suporte das memórias humanas também sofreu adaptações 

e deu origens a outras formas de expressões artísticas. O 

livro de artista é um bom exemplo disso. Seria livro ou 

seria um objeto de arte? Um diário? Um livro para colorir, 

recortar e colar? É realmente um livro ou a ideia de um 

livro? Produzido para a massa ou para um pequeno e 

seleto grupo social? São inúmeras as indagações, como 

muitas e infinitas são as respostas. O objeto deste ensaio e 

refletir sobre a história do livro a partir da imprensa de 

Gutenbergs, passando pelo reconhecimento do livro como 

objeto de registo das memórias, histórias e lembranças, 

mas destacando o grande desfalque ocorrido com a 

chegada das tecnologias da informação e da comunicação 

até compreendamos que o conceito de livro não cabe 

                                                 
9 Doutorando em Estudos Literários-PPGEL, Universidade do estado de Mato 
Grosso-UNEAMT. Professor do Magistério Superior na Universidade Federal de 
Rondônia-UNIR. Comendador da Câmara Brasileira de Cultura - Academia de 
Ciências e Artes. jfpaz@unir.br.  

mailto:jfpaz@unir.br
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apenas na obra impressa, mas nas dinâmicas atuais que o 

livro de artista começou a produzir e provocar pós-

ditadura, no século passado. A metodologia adotada é a 

social-dialógica e analítica em obras de livro-objetos e 

teóricos que refletem sobre a importância do livro, sua 

história e as suas funções sociais. Espera-se, portanto, 

contribuir no processo de disseminação de valores e 

sentidos do livro de artista na atualidade. 

  

A escrita e o livro: brevíssima história e importância na 

história da humanidade 

  

A escrita, o processo de contagem e a arte impressa 

têm suas origens ainda na pré-história ocasião que o 

homem começou a se preocupar com os registros diversos 

utilizando-se de pedras, da argila e outros recursos vegetais 

e animais, sendo estes os primeiros suportes utilizados, 

objetivando esclarecimentos as gerações futuras, pelo 

menos é nisto que acreditam os pesquisadores. 

Inicialmente, um texto pictográfico nos foi 

apresentado, ocasião que a escrita se utilizava apenas das 

imagens para comunicar: 

 

(...) não representava a linguagem verbal. 

Representava antes objetos, figuras e 

ideias, independentemente da lógica 

temporal do discurso. (...) Os pictogramas 

não tinham uma relação motivada com a 

linguagem fonética. Eles eram esboços da 

realidade, permitindo reconhecer o que 

está representado. (Maduro, 2020) 
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Depois, surgiu à escrita ideográfica que, como o 

nome sugere, sustentado na representação da ideia por 

meio de imagens e símbolos, ou seja, um sistema de 

registro escrito que nos foi apresentado por meio “de 

ideogramas como símbolos gráficos ou desenhos (signos 

pictóricos), formando caracteres separados e representando 

objetos, ideias ou palavras completas, associados aos sons 

com tais objetos ou ideias são nomeados no respectivo 

idioma.” (LUCAS et al, 2017, p. 3). 

E em seguida, as escritas alfabéticas e fonológicas 

como as temos, na atualidade, obviamente melhorada e 

aperfeiçoada séculos após séculos por culturas e civilizações 

inumeráveis. Pesquisas apontam a sociedade fenícia como 

os inventores desse sistema, que maneira reduzida 

apresentara os caracteres representativos do 

  

(...) som consonantal, característica das 

línguas semíticas encontrada hoje na 

escrita árabe e hebraica. Em seguida, os 

gregos adaptaram o sistema de escrita 

fenícia agregando as vogais e criando 

assim a escrita alfabética. (...) 

Posteriormente, a escrita grega foi 

adaptada pelos romanos, constituindo-se 

o sistema alfabético greco-romano, que 

deu origem ao nosso alfabeto. Esse 

sistema representa o menor inventário 

de símbolos que permite a maior 

possibilidade combinatória de caracteres, 

isto é, representação dos sons da fala em 

unidades menores que a sílaba. 

(MERCADO, 2020, p. 2)  
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Arte, suporte e linguagem 

 

 Como todo produto ou serviço resultante de um 

esforço físico ou intelectual, a escrita passou a se constituir 

em misto resultante da arte de escrever e de se apresentar 

ao mundo, em especial e, inicialmente uma ação manual 

que se utilizara de carvão, o fruto do urucuzeiro, entre 

outras da família das bixáceas, além de vários recursos que 

pudessem registrar, por meio da escrita, sendo atualmente, 

com caneta, lápis, gizes, mas sempre com as mãos.  

 Todavia, o cenário mudaria com a chegada das 

tecnologias da informação e da comunicação que 

“facilitariam” a reprodução e, portanto, a socialização dos 

saberes, da informação e do conhecimento. 

 De certo modo, as escritas manuais, como a 

tínhamos, perdeu em estilo e subjetividade, uma vez que 

estudiosas afirmam  cada pessoa tem uma maneira única, 

particular e diferente, não sendo possível encontrar dois 

seres humanos com as mesmas perspectivas de escrita entre 

si.   

 Logo, 

 

A escrita seja ela qual for sempre foi uma 

maneira de representar a memória 

coletiva, religiosa, mágica, científica, 

política, artística e cultural. A invenção 

do livro, e, sobretudo da imprensa são 

grandes marcos da história da 

humanidade, depois, e claro da própria 

invenção da escrita. Esta foi passando do 

domínio de poucas pessoas para o do 

público em geral e seu consumo é mais 
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significativo na forma de leitura do que 

na produção de textos. Os jornais e 

revistas são hoje tão comuns quanto à 

comida. Para a maioria das pessoas, além 

de aprender a andar e a falar, é comum 

aprender a ler e a escrever (CAGLIARI, 

1989, p. 112). 

 

 Desse modo, o livro, enquanto arte impressa, surgiu 

para o registro das nossas memórias, abrigar ideias 

possibilitando (re)visitar e sequenciar o estado da arte que 

tal fenômeno ou situação se encontra e como podemos 

projetá-la e aperfeiçoá-la positiva e/ou negativamente; 

apreender, socializar e transcender o conhecimento que 

também é sinônimo de poder em uma sociedade capitalista 

como a que vivemos, além de ampliar a imaginação e 

conduzir a um pensamento crítico e criativo. 

 Pode-se afirmar que, no Ocidente, em especial, após 

o desenvolvimento da imprensa aconteceu a maior 

revolução que se possa imaginar. E não poderia se 

diferente se considerarmos que a imprensa de Gutenbergs 

(1439) surgiu em meio a grandes revoluções, sendo objeto 

de desejo de muitos, mas de custo altíssimo e acessível 

apenas pela elite da época. Sua confecção envolvia outros 

profissionais, como joalheiros, mecânicos, químicos e 

outros, não bastando somente produzir um livro pelo 

livro, era preciso acrescentar mais valores que o próprio 

conteúdo, tornando-o, em muitas ocasiões, inclusive na 

atualidade, um instrumento artístico. 

 Desse período renascentista (era de Gutenbergs) até 

o fim do século XIX quase nada de novo acontece à 

história e ao modo de se confeccionar um livro, seja no seu 
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formato, forma de coloração, letras, técnicas de produção, 

designers gráficos, enfim, nada.   

 Este cenário mudaria radicalmente, como dito 

anteriormente, na primeira metado do século XX, a partir 

do momento que o Electronic Numerical Integrator And 

Computer -ENIAC, o primeiro computador do mundo foi 

mostrado ao mundo em 14 de fevereiro de 1946 e com o 

surgimentos de profissionais como o design gráfico, 

antecedidos pelos tipógrafos, letristas e retocadores, 

também denominados de “artistas comerciais”,  oriundos 

das exigências da  Revolução Industrial. 

 Todavia, acredita-se que existam equívocos nesta 

história, pois, para o designer gráfico norte-americano, 

professor, historiador e autor de livros sobre o tema, Philip 

Baxter Meggs,  “… a crítica de design e a (investigação da) 

sua história já existe desde o século XVI”. O que significa 

dizer que,  

 

Desde a pré-história, as pessoas têm 

procurado maneiras de representar 

visualmente ideias e conceitos, guardar 

conhecimento graficamente, e dar 

ordem e clareza à informação. Ao longo 

dos anos essas necessidades têm sido 

supridas por escribas, impressores e 

artistas. Não foi até 1922, quando o 

célebre Designer de livros William 

Addison Dwiggins cunhou o termo 

"Designer gráfico" para descrever as 

actividades de um indivíduo que traz 

ordem estrutural e forma à comunicação 

impressa, que uma profissão emergente 
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recebeu um nome apropriado. No 

entanto, o Designer gráfico 

contemporâneo é herdeiro de uma 

ancestralidade célebre. (SKAZIS, 2020) 

 

 Frente ao exposto, o livro no seu formato inicial e 

seguido por mais de cinco séculos a forma física e 

engessado deu origem a outros formatos, incluindo os e-

books, em especial, nas últimas décadas do século XX aos 

dias atuais e, dentre estes, aliados aos movimentos 

artístico-literários e da promoção da leitura e da escrita, 

bem como do incentivo à leitura e as artes pós-ditadura 

militar – 01 de abril de 1964 a 15 de março de 1985, o 

conceito e a missão do livro impresso parece ter chegado 

ao fim. 

Sobre este assunto, os escritores Umberto Eco e 

Jean-Claude Carrière, no livro/entrevista, intitulado 

“Todos os livros que não lemos” refletem e respondem 

quando indagados sobre as possíveis causa do (não) 

desaparecimento do livro impresso na sociedade e a sua 

importância na memória e nas outras artes literárias ou 

não. 

 Ubiratan Brasil, entrevistando Umberto Eco, em 13 

de março de 2010, para o Jornal Estadão, na apresentação 

do entrevistado afirma que “(...) o livro é uma invenção 

consolidada, a ponto de as revoluções tecnológicas, 

anunciadas ou temidas, não terem como detê-las.”. Na 

sequência pergunta: “O livro não está condenado, como 

apregoam os adoradores das novas tecnologias?” Tendo 

como resposta de Eco: 
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(...) O livro, para mim, é como uma 

colher, um machado, uma tesoura, esse 

tipo de objeto que, uma vez inventado, 

não muda jamais. Continua o mesmo e é 

difícil de ser substituído. O livro ainda é 

o meio mais fácil de transportar 

informação. Os eletrônicos chegaram, 

mas percebemos que sua vida útil não 

passa de dez anos. Afinal, ciência 

significa fazer novas experiências. Assim, 

quem poderia afirmar, anos atrás, que 

não teríamos hoje computadores capazes 

de ler os antigos disquetes? E que, ao 

contrário, temos livros que sobrevivem 

há mais de cinco séculos? Conversei 

recentemente com o diretor da 

Biblioteca Nacional de Paris, que me 

disse ter escaneado praticamente todo o 

seu acervo, mas manteve o original em 

papel, como medida de segurança. 

(BRASIL, 2010). 

 

 Assim, podemos afirmar que o livro cumpriu e ainda 

cumpre a sua missão, delegando aos novos tempos, 

cenários e técnicas a possibilidade de se ver, tatear, 

imaginar e criar livros, independentemente do seu formato 

e fins. 

 

O livro como arte e o livro de artista 

 

 Nesse contexto e frente à repressão vivida pelo 

movimento ditatorial militar porque passava o Brasil na 

segunda metade do século passado e sustentado nas 
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teóricas artístico-literário no início do século XX, surge um 

movimento denominado de Livro de Artista, que tinha 

como base o formato livro, mas era e, ainda o é, 

confeccionado por artistas envolvidos com aa artes verbi-

visuais. 

 

Durante esse período inicial da produção 

de livros pelos artistas, o objetivo era 

subverter o sistema do mercado de arte 

imposto pelos museus e galerias, 

permitindo que o trabalho artístico 

atingisse um público mais amplo com 

valores acessíveis. O que possibilitou esse 

alcance foi a opção de utilizar materiais 

de baixo custo e de equipamentos 

tecnológicos acessíveis, como a 

reprodução eletrofotográfica ou 

xerográfica (quando se referindo à 

empresa Xerox), que permitia a 

fotocópia de documentos em papel 

comum. 

A arte, mais do que nunca, na 

contemporaneidade tem se mostrado 

como uma forma de revolução e de 

resistência a qualquer sistema em 

desacordo com a liberdade de expressão. 

Em sua exposição Raízes (2018-2019) 

ocorrida na Oca do Parque Ibirapuera, 

em São Paulo, o artista chinês Ai Wei 

Wei exibe a frase adesivada na parede: 

Tudo é arte. Tudo é política. 

(ROSENBERGER, 2020, p. 334) 
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 Na concepção do inglês, historiador de arte e 

bibliotecário-chefe da Andrew W. Mellon da Frick Art 

Reference Library, de Nova York, Stephen Bury: 

 

Livros de artista são livros ou objetos em 

forma de livro; sobre os quais, na 

aparência, final o artista tem um grande 

controle. O livro é entendido nele 

mesmo como uma obra de arte. 

Estes não são livros com reproduções de 

obras de artistas, ou apenas um texto 

ilustrado por um artista. 

Na prática, esta definição quebra-se 

quando o artista a desafia, puxando o 

formato livro em direções inesperadas. 

(BURY, 1995) 

 

 Nesse sentido, o formato livro é reinventado, 

dando ênfase ao artístico do objeto livro de artista. A 

intenção obviamente não é a substituição, mas encontrar 

um suporte para o armazenamento da arte, visto que há 

interesse (ou não) na manutenção do formato livro, 

embora se reveja o seu designer a cada nova edição que, 

dado o seu caráter, muitas vezes acabam por ser produzido 

apenas um exemplar. 

 Logo, o livro de artista como produto da arte está 

classificado como uma prática contemporânea, portanto 

vanguardista e inovador, em especial por apresentar 

expressões e traços livres, também, por dialogar e transitar 

com/no formato livro tradicional. 

 E, como toda subjetividade das artes unindo-se ao 

poder criativo do seu autor ou da sua autora, o livro de 
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artista narra histórias e constrói lembranças e memórias, 

utilizando-se dos mais diversos recursos vegetais, minerais e 

animais, como no caso do Livro de Carne (1979) de Arthur 

Barrio, artista plástico luso-brasileiro que vive no Rio de 

Janeiro desde 1955, cujas concepções de arte perpassam 

pela arte interativa e conceptual, performance, et cetera. 

 Em síntese, a  

 

leitura deste livro é feita a partir do 

corte/ação da faca do açougueiro na carne 

com o consequente seccionamento das 

fibras;/fissuras, etc., etc., – assim como as 

diferentes tonalidades e colorações. Para 

terminar é necessário não esquecer das 

temperaturas, do contato sensorial (dos 

dedos), dos problemas sociais etc. e etc 

................................................. Boa 

leitura ......................... (BARRIO in: 

CANONGIA (org.), 2002, p. 56) 

 

 O livro de artista tem muito mais a ver com a 

expressão do artista que com a preocupação entre o dizer 

e o não dito. Nas palavras de Marcia Ronsenberger: 

“Gosto de pensar no livro como uma plataforma de 

experimentação artístico-sensorial sem limites, que dialoga 

com o corpo do artista e abre uma infinitude de 

possibilidades dialógicas com sua poética.” 

(ROSENBERGER in: PAZ, 2020. p. 63) 

 Na produção do livro de artista, o autor ou a 

autora, constitui um verdadeiro faz-tudo. Assume-se as 

funções poeta, escritor, editor, ilustrador, encadernador, 

distribuidor, vendedor e muitas outras inerentes aos 
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percursos de editoração e comercialização da obra, 

pensamento decorrente dos movimentos artísticos e 

literários das décadas de 50, 60 e 70 do século passado 

que vendo as artes e a cultura para poucos privilegiados, 

abraçaram as causas de acesso ao universo artístico por 

todos, indistintamente das classes que pertencessem. 

Em suma, como defendeu o poeta visual concretista 

e artista mexicano, Ulises Carrión, referência mundial para 

os estudiosos e artistas do livro de artista, autor da obra “A 

nova arte de fazer livros”, que afirma, em paráfrase: o 

escritor escreve textos e o artista faz livros. 

Nesse sentido, compete mais uma vez ao leitor 

interpretar e atribuir sentido as leituras e as produções de 

livros de artistas, derrubando posicionamentos estéticos, 

caracterizando-se muito mais pelo conceito/movimento, 

uma vez que o artista quer subverter as intenções das artes 

clássicas, pois ela está muito além dos espaços e galerias, 

além das curadorias.  

Assim, faz opção pelo contato direto com o público, 

afinal, a arte só faz sentido se houver um apreciador, neste 

caso, um leitor que terá a oportunidade de manusear o 

livro-objeto e folheará menos, além de não mais se 

prender as palavras ou mesmo as figuras, pois no livro de 

artista não há apenas esses elementos. 
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 Introdução 

 

A arte é uma maneira que o ser humano possui de 

expressar suas emoções, sua história e sua cultura por 

meio de alguns valores estéticos como beleza, harmonia, 

equilíbrio. Pode ser representada através de diversas 

formas, em especial na música, na escultura, na pintura, 

no cinema, na dança, entre outras. 

Nesse sentido, o desenvolvimento do estudo 

possui a intenção de apresentar a arte dentro de outra 

arte proporcionando a aquisição de novas percepções 

diante do cotidiano de uma população que vive em uma 

ilha identificada como Alegria. Trata-se de uma narrativa 

de um médico-personagem que apresenta o seu cotidiano 

em uma pequena cidade que se vê atingida por um 

fenômeno inexplicável: a mortandade de peixes em 

                                                 
10 Possui graduação em Letras - Português e Inglês pela Universidade do Estado de 
Mato Grosso (1997). Atualmente (2012) é tutora presencial da Unip (Universidade 
Paulista). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Letras. Graduou em 
Pedagogia na modalidade ead pela Universidade Luterana do Brasil em 2010. Iniciou 
mestrado, como aluna regular, em Estudos Literários pelo programa PPGEL na 
Universidade do Estado de Mato Grosso - Turma 20/21. 
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grande escala e, na sequência, por uma série de suicídios 

dos moradores sem uma explicação aparente. 

O objetivo do ensaio está em compreender uma 

maneira diferenciada de como a arte pode ser 

apresentada e ou vista dentro de outra arte, a beleza da 

junção de duas e até mais formas de expressar o belo 

através de uma análise do romance de Eduardo Mahon, 

Alegria (2018) sob a ótica de Rodrigo Duarte (2017) 

entre outros autores. 

Desse modo, compreende-se ser de fundamental 

relevância a realização de trabalhos que reflitam sobre o 

contexto da beleza percebida dentro das situações mais 

inusitadas do cotidiano. Sendo assim, entende-se a 

importância em investigar vislumbres de expressão da 

arte e do belo, por meio de uma análise e discussão para 

identificar como ela pode se apresentar em suas diversas 

formas.  

 

A expressividade da beleza e da arte no cotidiano 

 

O desenvolvimento do ensaio baseou-se no livro 

Alegria de Eduardo Mahon (2018). Trata-se de uma 

narrativa que acontece em uma cidade fictícia por nome 

de Alegria, sem ser mencionado o estado da mesma. O 

personagem narrador é um médico que não apresenta 

um nome e que vai morar em Alegria depois de ser 

contratado com um bom salário pela prefeitura da 

cidade. 

A pequena cidade é apresentada da seguinte 

maneira:  
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É que Alegria se constitui numa ilha, 

curiosamente fincada no meio do maior 

rio da região. Descobri isso ao olhar um 

mapa maior. Pelos dados do 

recenseamento mais utilizado, o 

município contava com dezoito mil 

habitantes, um posto de saúde, quatro 

escolas públicas, além da Prefeitura, 

Câmara com sete vereadores, Chefatura 

de Polícia e Igreja (MAHON, 2018, p. 

11). 

 

Percebe-se aqui uma pequena cidade bem 

estruturada, sua localização não foi definida, mas os 

aspectos principais foram identificados. A população é 

dividida em Carcamanos (imigrantes) e os pescadores 

(caboclos), resultado de uma mistura do povo nativo. A 

trama do livro é desenvolvida após a chegada do médico 

e, na sequência, se vê atingida por um mal que leva a 

mortandade de peixes culminando com o suicídio pouco 

a pouco dos moradores motivados pela pungência do 

medo, angústia e desesperança. 

 Pode-se dizer que a arte encontra-se em pequenos 

detalhes na cidade visto que a mesma se divide entre as 

pessoas que não se misturam pois se concentram ao 

norte, onde ficam os casarões com suas gramas verdes; 

no centro,  se localiza o comércio e as autarquias, no 

oeste fica a mina e, a leste, ficam os casebres à beira das 

bordas do rio que costuma engolir parte das construções 

devido a deslizamentos; finalizando, ao sul fica o porto 

caracterizado por uma ponte convexa em forma de arco-

íris de pedra calcária.  
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A beleza está na maneira como cada parte da 

pequena ilha é apresentada, suas particularidades e 

detalhes quanto a localização e até mesmo a situação 

financeira dos moradores da ilha ficam claros com a 

apresentação do personagem narrador.  

O estopim da narrativa acontece quando ocorre o 

aparecimento de uma montanha de peixes mortos. 

  

A região que servia de porto para o 

embarque e desembarque das balsas foi 

contemplada por aquela cena inédita: 

no rio, flutuavam tantos peixes que 

pareciam pavimentá-lo de escamas 

brilhantes, refletindo o sol da manhã 

para aumentar o calor do dia. Eram 

tantos corpos que não se via água. A 

maioria ainda estava viva, afogando-se 

no ar, sem qualquer razão aparente. 

Assim começou o estranho fenômeno 

em Alegria (MAHON, 2018, p. 16).  

 

Mesmo sendo uma passagem triste na qual 

apresenta um caso de mortandade de peixes sem causas 

aparentes, é possível perceber a desenvoltura ao narrar a 

situação, o rio pavimentado de escamas brilhantes que 

refletiam o sol da manhã, ainda se torna uma imagem 

bonita se não fosse ao menos estarrecedora visto que a 

pesca era um meio de sobrevivência da população mais 

humilde da cidade, ou seja, dos ribeirinhos. 

A maneira encontrada para se livrarem dos animais 

mortos acabou causando outro aspecto interessante, 
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O céu empalideceu nos dias seguintes 

com o misto de poeira e fumaça que 

subia das fogueiras onde se cremavam 

as carcaças. Tudo ficou pior em Pedra 

Branca. A fuligem concentrou-se 

estranhamente no morro e de lá não 

saiu, cobrindo o cume branco de uma 

sombra negra, desde então (MAHON, 

2018, p. 17). 

 

Uma mistura de fumaça e fuligem mudam o 

aspecto natural do local promovendo outro tipo de 

espetáculo da natureza causando um contraste entre o 

branco do morro e o negro da fumaça. São pontos tristes 

da narrativa, mas, demonstram algumas peculiaridades 

do que acontecem no cotidiano de qualquer grande ou 

pequena cidade, ilha entre outros. 

Em maio aconteceu o primeiro suicídio na cidade. 

A lavadeira Maria do Rosário tomou uma média de 3 

copos de hipoclorito de sódio. O féretro da lavadeira 

seguiu o roteiro do centro da cidade. Aqui, o narrador 

faz a comparação do cemitério local com outros 

conhecidos por ele, o que apresenta alguns detalhes 

como: 

 

Há cemitérios que visitei onde há arte 

nas esculturas dos túmulos e jazigos 

mais pomposos. Em Alegria, tudo era 

muito austero: assim como todo o 

centro da cidade, o cemitério era 

calçado de pedra, a mesma que cobria 

as covas. O aspecto geral de paz estava 
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muito adequado. A grama média e bem 

verde coloria o que seria um mosaico 

monocromático (MAHON, 2018, p. 

48).  

 

Essas são características comuns a cemitérios de 

qualquer lugar, mas demonstra o conhecimento do 

narrador de outros lugares como também a 

particularidade do local ser calçado de pedras e gramas, 

que promovem um aspecto bonito e diferente por 

apresentarem juntos um mosaico, detalhes que fazem 

toda a diferença. 

A beleza no senso comum deve ser entendida 

como um conceito que normalmente muda de pessoa 

para pessoa. Nesse sentido, torna-se complexo conceituar 

o que seja belo visto que, para muitos, o belo costuma 

ser tudo aquilo que possui uma beleza exterior, podendo 

ser uma pessoa ou coisas variadas, como por exemplo, 

animais, rios, cidades, montanhas entre outros. 

          Mahon (2018, p. 55) evidencia que a beleza pode 

ser encontrada nas mais diversas situações, como a 

seguinte, por exemplo: 

 

Há tantas classificações na Medicina 

que chego a me perder. Depois da 

detida observação do que se passava 

em Alegria, tenho para mim que 

existem dois tipos de pessoas, além do 

que informam os volumosos manuais: 

pessoas ferrosas, de natureza resistente 

e pouco flexível. São aquelas que 

melhor enfrentam as tragédias humanas 
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e desastres naturais. E há pessoas 

calcárias, como as daquela ilha, de 

temperamento frágil e quebradiço. A 

personalidade do alegrense é porosa e 

vaga. Antes mesmo que a crise se 

agravasse, as pessoas começaram a se 

agitar à procura de consolação, perdão, 

confissão – sem-número de serviços 

oferecidos pela Igreja. 

 

De acordo com Hume, a extrema diversidade de 

ideias que existe no mundo leva a uma falsa evidência 

sobre o belo, pois faz pensar que este é variável quando, 

na verdade, o gosto é que é mutável, uma vez que ele 

nasce da moral que varia conforme o momento. Sendo 

assim, “é natural que se procure encontrar um padrão de 

gosto, uma regra capaz de conciliar as diversas opiniões 

dos homens, um consenso estabelecido que faça com que 

uma opinião seja aprovada ou considerada” (HUME 

apud DUARTE, 2017, p. 94). Assim entende-se, que a 

beleza pode ser expressa até mesmo em um momento 

tido como de dor, de perda. 

Seguindo ainda a linha de pensamento de Hume, é 

possível fazer uma distinção entre a beleza e o gosto. Ele 

afirma que a faculdade do gosto é uma avaliação 

subjetiva do objeto ou uma maneira de representação 

que não atinge o belo ou o sublime. Sendo assim,  

 

para distinguir se algo é belo ou não, 

referimos a representação, não pelo 

entendimento ao objeto em vista do 

conhecimento, mas pela faculdade da 
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imaginação (talvez ligada ao 

entendimento) ao sujeito e ao seu 

sentimento de prazer ou desprazer. O 

juízo do gosto não é, pois, nenhum juízo 

de conhecimento, por conseguinte, não 

é lógico, e sim estético, pelo que se 

entende aquilo cujo fundamento de 

determinação não pode ser senão 

subjetivo (KANT, apud DUARTE, 2017, 

p. 118).  

 

Contudo, não há a pretensão de se fazer um estudo 

sobre o gosto e sua distinção com o belo, possivelmente 

pode-se afirmar que tanto em Hume quanto em Kant, o 

belo é semelhante ao de uma categoria que escapa às 

morais e às representações conceituais subjetivas de juízo. 

Entende-se assim, que nem sempre o que é tido como belo 

em sua essência o é na realidade, como pode ser visto nas 

discussões realizada pelo senso comum, que buscam definir 

esteticamente algo belo como parâmetro para definir, 

devido as transformações do indivíduo surge a necessidade 

de precisão em se dizer o que é belo. 

Como apresentado na história de Alegria onde 

primeiramente apresenta uma ilha singela, com uma vida 

pitoresca com moradores simples que é atingida por 

catástrofe natural (a morte sem explicação dos peixes) e, 

logo em seguida começa uma sequência de suicídios. “Era 

questão de tempo. Eu imaginava – ou sentia – que as 

mortes não iriam acabar naquelas três. Suicídio é como 

bocejo. Quando alguém começa, a tendência é se 

espalhar” (MAHON, 2018, p. 59).  
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Dessa maneira, “a essência da obra de arte não 

reside nem na sua criação pelo artista nem no ato de 

contemplá-la, e sim na sua origem, no ser mesmo que se 

desvela na obra, que assoma em sua organização sensível, 

ôntica [...]” (NUNES, 2000, p. 111). 

Pode-se entender então, que a arte é apresentada 

como cena, e ela se torna verdadeira a partir de sua beleza, 

ou seja, sua estética, a aparência do conteúdo como um 

todo. Nesse contexto, é possível afirmar que a 

compreensão do que é belo é sensível e o ser que se 

expressa nas realidades sensíveis percebidas acaba por 

manter uma relação de reciprocidade.  

Na perspectiva de Nunes (2000) não se consegue 

descrever o belo em sua totalidade pelas palavras, mas são 

aproximativas pois o belo é vivência das realidades 

sensíveis.  Como Mahon (2018, p. 68) descreve quando 

fala que “viver junto é amarrar-se num nó tão cego que, a 

certa altura, não se sabe mais a quem pertence o quê”, ou 

seja, uma realidade que pode ser traduzida nas palavras, 

mas que ao mesmo tempo pode ser desvelada e, tal 

realidade se vela de novo. Torna-se possível, desse modo, 

entender que o belo se desenvolve na linguagem poética e 

que ela se traduz relacionada com a vida, com o indivíduo, 

com as coisas e, com tudo que se faz presente próximo as 

pessoas. 

O belo também pode ser representado pelo trágico, 

como apresentado em Alegria que passa por situações 

inusitadas diante de tantos suicídios, 

 

Enquanto eram trazidos os corpos para o 

posto de saúde, eu descobria algumas 
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causas interessantes para o suicídio. Essa 

falta crônica de vontade de viver tem 

vários aspectos interessantes, Garcia. 

Pode ser carência de ferro, de melanina 

ou mesmo de lítio. Perceba que o caso 

não é apenas para psicólogos, mas para 

químicos (MAHON, 2018, p. 71).  

 

Portanto, pode-se dizer que a experiência comum 

da beleza é a que está reunida no conceito popular do 

belo, do que se conclui comumente. A problemática está 

no conceito comum do belo como todos os conceitos 

abstratos na linguagem mais comum, não sendo 

suficientemente clara já que se fala do belo e da beleza de 

diversas formas e em muitos sentidos, sem a devida 

atenção que se necessita. 

Enfim, a arte remete a, pelo menos, dois conceitos 

básicos onde um é mais restrito, pois trata da mesma como 

uma “obra” circunscrita na história da arte feita por artistas 

e na maioria das vezes localizada em instituições artísticas. 

O outro já é mais amplo, pois concebe a arte como o 

conjunto de atos criadores ou inovadores presentes em 

qualquer cultura humana. “É que o médico vai se 

acostumando com a morte em volta que não se dá conta 

de estar no meio de um filme de terror. Quem olha de 

fora, flagra no nosocômio um inferno, enquanto o médico 

vê certa beleza no jardim de finados” (MAHON, 2018, p. 

74). Sendo demonstrada pelas maneiras mais diversas 

possíveis pode-se dizer que existe sim beleza na morte, 

mesmo que em situações tão drásticas. 

 Evidentemente, pode-se apontar diversos conceitos 

sobre o dom, a beleza, mas a partir desses dois conceitos 
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que são uma divisão básica, surgem outras concepções que 

poderiam ser especificadas. 

 

Considerações finais 

 

A realização do estudo possibilitou identificar que 

o conceito de arte é dinâmico podendo variar conforme 

o momento histórico e a cultura no qual está inserido. Na 

medida em que o ser humano se modifica, a arte 

acompanha essa transformação, ou seja, o que era 

considerado arte há um século, normalmente ainda é 

considerado arte atualmente, mas a arte dos dias de hoje, 

dificilmente seria assim concebida há séculos atrás. 

Entende-se que a arte é um modo de expressar os 

sentimentos, conhecer culturas e ampliar o olhar crítico do 

indivíduo, ela abre portas para o caminho da imaginação, 

caminho esse onde o impossível não existe. Trabalhar a 

arte proporciona improvisar, transformar, imaginar, criar e 

recriar. 

Desse modo, temos no romance Alegria uma 

narração sob a ótica de um personagem-narrador na qual 

apresenta situações inusitadas vivenciadas em uma pequena 

ilha onde após a mortandade de milhares peixes, começa a 

ocorrer uma série de suicídios. O médico passa atuar 

também como investigador tentando buscar uma 

explicação viável para uma ocorrência em massa de 

suicídios. A trama termina quando o mesmo também se vê 

vítima desse ato, estando internado já pela segunda vez em 

decorrência de tentativa de suicídio.  

Nessa perspectiva, a arte, como objeto de estudo, 

enfoca a construção do conhecimento e contribui na 
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formação do sujeito, tornando-o um ser crítico uma vez 

que a arte são manifestações criativas dos seres humanos 

em interação com o mundo em que vivem e se apresenta 

em  diversas linguagens, como: as visuais, onde encontram-

se as pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, entre 

outras, a música, a dança e o teatro, sendo que todas 

permitem infinitas leituras em função das relações que seus 

elementos sugerem. 

Portanto, é possível afirmar que a arte não está 

diretamente ligada somente ao que é belo e feliz, mas sim 

também a tragédia, morte e situações críticas, como a 

apresentada pelo autor Eduardo Mahon em “Alegria”. 
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AS VERTENTES DO “DUPLO” EXPOSTAS NAS 
LITERATURAS 

 

Mayara Landim de Oliveira
11
 

 

 

Resumo: Este presente ensaio pretende demonstrar que as 

literaturas, e as artes de modo geral, das clássicas até as 

contemporâneas nos apresentam diversas personagens: 

diferentes, exóticas, vaidosas, românticas, assustadoras, 

enfim. Personagens de mundos diferentes, mas com uma 

mesma sistemática, a dualidade, o duplo. Vamos expor 

personagens de literaturas clássicas que nos remetem ao 

entendimento de dualidades e também ter o amparo 

teórico de Freud, dos argentinos Kalina e Kavadloff, entre 

outros. 

 

Palavras-Chave: Duplo, Dualidades, Personagens, 

Literatura. 

 

 

Introdução 

 

A configuração do duplo está presente nas artes 

desde tempos imemoriais, temos personagens caricaturados 

nas literaturas, no cinema, nos teatros, entre outros. 

                                                 
11 Acadêmica do programa de pós-graduação de estudos literários da Unemat. 
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Segundo as autoras Kalina e Kavadloff (1991), os 

primeiros usos do termo de duplicidade vieram do autor 

Thomas Hayde, em meados de 1700, Hayde empregou o 

conceito de duplo para designar sobre a doutrina religiosa 

da época que admitia a coexistência dos princípios do bem 

e do mal, ambos conceitos eternos e metafísicos. 

 Conhece-se como dualismo, em Platão (1989, 

p.103) que seria uma doutrina que admitiria os primeiros 

princípios ou entidades irredutíveis, como a noção do bem 

e da matéria. A dualidade é um fenômeno que por meio 

do dualismo se manifesta, opondo-se ao princípio logico 

de não-contradição, que postula que algo não pode, 

simultaneamente, ser ou não ser. 

A dualidade, então, seria assim a expressão de 

simultaneidade de forças que divergem. Ou seja, como se o 

dualismo se manifestasse dentro de um circuito em que 

duas forças opostas dividiriam o mesmo segmento 

temporal e ao mesmo tempo sendo idênticas. Pois, quando 

se há uma redução de uma das forças, digamos assim, há a 

destruição de ambas. Uma não existe sem a outra, 

causando estranhamento e semelhança ao mesmo tempo.  

Pretendemos citar neste ensaio algumas obras 

literárias e cinematográficas que exploram com maestria 

esse conceito de duplicidade, o duplo. Comecemos com a 

criatura assustadora de Frankenstein, de Mary Shelley 

(1818) a personagem passa por várias transgressões, desafia 

a lei natural da humanidade, sendo criada através de 

experimentos científicos e não por sexo.  

Um ser criado através da profanação de cadáveres. 

Até se revoltar com sua imagem e sua negação perante ao 

social e tentar destruir seu criador, renegar sua própria 
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imagem. Não se reconhecer como homem e nem como 

monstro. Percebe-se que a sensação de não-pertencimento 

é a principal marca sentimental da criatura que é o 

Frankenstein, criatura essa grotesca.  

O grotesco é uma categoria estética que remonta 

desde os primórdios artísticos, e tem recebido, ao longo de 

sua história, diferentes conceitos e significações. Wolfgang 

Kayser (1986), na obra denominada exatamente “O 

Grotesco”, de 1957, faz um estudo cronológico da 

presença desta categoria artística, enfocando-o desde o 

final do século XV até as primeiras décadas do século XX, 

onde o autor apresenta uma forte presença desse termo no 

período artístico denominado Surrealismo. 

A partir do que discutimos até agora, percebe-se que 

o tema da duplicidade é bastante remota, desde tempos 

antigos, e em cada época, a noção do duplo no ser altera-

se, seja pelo contexto, por perspectivas mais amplas, mas 

vai modificando-se. 

O retrato do Eu em diversas facetas, sósias, irmãos 

gêmeos, retratos, imagem refletidas em espelhos, rios, 

entre outras. Tem uma passagem bíblica que discorre sobre 

a história de Esaú e Jacó, tem na antiguidade a peça 

Anfitrião, de Plauto, ambas apresentam esse conceito de 

duplo, respectivamente: o foco dos irmão gêmeos e do 

sósia. O interessante dessas narrativas que é perceptível que 

o duplo apenas substitui, de forma momentânea, o 

protagonista e que esse logo retorna ao seu estado anterior 

no final da historias, ou seja, não se põe em discussão a 

personalidade do indivíduo que passa pela duplicação. 

Logo, podemos dizer que a semelhança física entre os 

personagens serve apenas para desapossar a identidade do 
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outro, não ocorrendo assim a divisão interna do Eu, a 

personagem mantem sua personalidade como um unidade 

sua. 

Segundo pesquisas foi Otto Rank quem, em 1841, 

intitulou um ensaio chamado: Der Doppel Gänger (O 

duplo) e acabou por introduzir este conceito na literatura 

psicanalítica, depois revista por Freud, que também 

abordou este tema, em seu ensaio denominado “O 

estranho” (1919). O foco dos escritos e estudos de Freud é 

esse sentimento causado pela estranheza ou pelo súbito 

reconhecimento, onde a imaginação e a realidade se 

fundem confundindo o ser, provocando terror e temor. 

Freud usa o termo “familiar”.  

Freud cita o conto “O homem de areia”, de 

Hoffman, para demonstrar esse antagonismo. Freud reflete 

que algumas alterações no ego, podem ser percebidas 

como estranhas, e causar confronto no interior do ser em 

questão. O estranho é, portanto, experimentado como 

algo secretamente familiar Freud discorre: 

 

[...] renovar sua exigência e, como o 

caminho lhe permanece fechado, pelo 

que podemos chamar de cicatriz da 

repressão, alhures, em algum ponto 

fraco, ele abre para si outro caminho, 

sem a aquiescência do ego, mas 

também sem sua compreensão”. 

(FREUD, 1919 p. 142) 

 

O que Freud nos remete é o processo da 

deformação sofrida pelo ser quando se modifica em 

relação à sua imagem original. Deformação gera graves 
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consequências, tais como neuroses e até psicose. Na obra 

“Clube da Luta” de Chuck Palahniuk (1996), o personagem 

chega ao confronto consigo mesmo de forma elevada e 

autodestrutiva causado pela sensação de não se 

reconhecer, de estranhar a sociedade ao seu redor, de não 

se identificar, criando um alter ego de forma inconsciente.  

Freud (1919) chamou-a “cisão do ego”, em seus 

estudos, que é quando ocorre um fenômeno da dissociação 

que surge com o nascimento do ego e que o projeta para 

fora, por meio de uma relação polarizada do ser com ele 

mesmo, para exemplo podemos citar o mito de Narciso 

que tem a sua formação de reconhecimento através de sua 

imagem refletiva o levando a um tormento de admirar sua 

própria imagem compulsivamente até isso causar sua 

morte. Em “O retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde 

(1890), temos a paixão obsessiva do indivíduo pelo seu 

retrato. 

O ego é acima de tudo uma experiência corporal, é 

portanto predominantemente experimentada e vivenciada 

através do corpo, o que é perigoso, pois eleva as 

experiências do indivíduo ao mais intenso prazer até a mais 

terrível frustração. Pode-se ter vivencias surreais e 

prazerosas ou catastróficas, com as quais o ego opera e 

dissocia dentro de uma experiência de bem ou de mal. O 

antagonismo torna-se, assim, o traço distintivo desses dois 

tipos de vivência, fazendo deste mundo polarizado um 

mundo bivalente. 

O duplo quando passa pelo processo de “duplo 

antagônico” é percebido como antagonista do ego, 

gerando paranoias patológicas, ou seja o ser idealiza algo 

internamente, mas sua visão de fora é intrínseca em sua 
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condição de indivíduo. Podendo gerar oposição social e 

conflituosas com todos ao seu redor. Freud (1919) discorre 

sobre outras patologias, mas uma que vale a pena citar é a 

histeria, muito presente em personagens literários, que é 

quando se associa o mal ao corpo e o bem à mente, 

segundo o psicanalista. 

A problemática do duplo tem que aparecer como 

uma luta, conforme os romances nos narram, é porque 

existe uma renúncia e uma crítica a noção do sujeito sobre 

si mesmo. E na modernidade, a ideia de sujeito é 

definitivamente consolidada. 

Podemos citar e discorrer sobre diversas obras que 

apresentar a dualidade, o duplo, e em determinadas 

vertentes. “Don Juan” de Lord Byron (1819) que nos 

trouxe um personagem ícone de sedução e carregado com 

a marca do duplo em sua busca pelo outro, não satisfeitos, 

sempre procurando no outro a sua salvação amorosa. “O 

duplo” de Fiódor Dostoiévski (1846), nos instituiu as 

diversas facetas de estranhamento que um ser humano 

vivencia quando discorre ou quando pensa a partir de um 

outro ser. A personagem de Dostoiévski chega ao limite de 

dizer: “Esse não sou eu e pronto”. Renegando a si mesmo. 

Nesse romance a personagem não se situa, não 

consegue se apropriar de seus pensamentos e de sua 

linguagem para criar sentidos criativos, ele eleva tudo de 

forma literal, perdendo-se dentro de si a capacidade de 

evoluir sua própria identidade. 

Outro personagem que nos remete a questão das 

vertentes do duplo, é na obra “1984” de George Orwell 

(1949), a personagem de Winston vive em um universo 

despótico em que suas lembranças são apagadas por uma 
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realidade nova e criada para domar os pensamentos da 

população, há momentos em que ele não se percebe como 

ser, como indivíduo, apenas segue um campo de signos 

impostos, perdendo a noção total de quem se é, ou para 

que serve sua vida. Seguindo sem objetivos, de forma 

robótica, praticamente, e dominado por questionamentos 

de pertencimentos.  

O autor Nicole Brabo explica e comenta que o 

verbete: duplo, no Dicionário de mitos literário, apresenta 

um contexto trágico que a duplicidade sustenta: “o 

desdobramento, conhecimento, é sinônimo da perda de 

uma inocência que permitia ao homem formar um todo 

indivisível com a sua natureza. A consciência humana, com 

a sua capacidade de desdobramento, pode tornar-se uma 

fonte de terror” (1998, p. 270)   

Nas literaturas as rupturas identitárias das 

personagens nos são comuns, os sujeitos em conflitos com 

o mundo racional, os rompimentos e a eterna busca da 

felicidade absoluta. Nas palavras de Todorov “produz-se 

um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis 

deste [...] mundo familiar” (1975, p. 30). Assim, a 

representação do duplo produz uma vertente no equilíbrio 

racionalista, visto que a cena do ser duplicado representa o 

Eu que se mostra como uma negação do seu Eu, ou seja, 

um “nãoEu”. 

Na obra literária “O Retrato”, de Nicolai Gogol 

(1835) também temos a representação figurada do duplo, 

a narrativa nos encanta com a perspicácia do poder que 

um quadro com a figura de uns olhos muito vívidos 

atormenta o pintor, que acredita que os olhos o 

acompanham e são uma duplicidade de si mesmo, 
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subvertendo seus valores e o levando à loucura. O duplo 

nesse romance representa a imitação, traz à tona as 

características dos tormentos da alma do jovem pintor, 

provocando horror na personagem principal da narrativa. 

O medo, o terror, pavor e a morte são as sementes 

que fazem nascer o duplo. Na contemporaneidade, como 

reflete Walter Benjamin, em “O narrador” (1993), a morte 

perde sua força pedagógica devido ao declínio da ideia de 

eternidade, e de exemplo passa a ser temida e execrada. 

Esse medo gera o já citado, “estranhamento” que Freud 

discorre em seus estudos.  

Na literatura as narrativas abrangem muitos aspectos 

da alma humana, as personagens são complexas, 

passionais, cheias de desejos, divididas entre suas 

subjetividades, representadas através de seu interior, as 

influências do mundo externo que possuem regras, as 

expectativas, o desejo de mudanças, esperanças, enfim. O 

confronto entre essas esferas é um grande ponto para o 

encontro entre duplos, pois se dissociam de suas realidades, 

põem em xeque suas reflexões internas, e questionam a 

própria existência do ser humano. 

Discorremos das literaturas internacionais e clássicas, 

mas não podemos deixar de nos referir à literatura 

brasileira, em que o tema do duplo também se faz 

recorrente, a obra Esaú e Jacó, de Machado de Assis 

(1959), é um dos primeiros romances a trazer à tona o 

tema da dualidade, fazendo claramente referências bíblicas 

já no título da obra. Nesse romance os irmãos são 

diferentes, mas possuem a aparência e a origem em 

comum, gerando questões conflituosas. 
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Também temos, ainda na literatura brasileira, a obra 

“Dois Romances”, de Nico Horta (1958), “A menina 

morta”, de Cornélio Penna (1954), e “Dois Irmãos”, de 

Milton Hatoum (2000). A temática do duplo é extensa nos 

romances dos escritores realistas, de tendências subjetivas e 

psicológicas, a introspecção da geração modernista, como 

reflete Afrânio Coutinho (1976), a vertente subjetiva e/ou 

psicológica é de forma acentuada e impregnada de estética, 

uma herança clara do Simbolismo e do Impressionismo. 

Períodos de criação artísticas esses que 

desenvolveram-se a partir de indagações sobre o interior 

dos indivíduos, tendências narrativas sobre discorrer em 

torno dos problemas da alma, do destino, da consciência 

humana. As questões identitárias são postas em xeque, as 

personalidades são consideradas mutáveis, o ser é colocado 

em face de si mesmo, e claro, há a comparação das reações 

de indivíduos perante outros que podem diferir de seus 

ideais. 

Podemos concluir que o indivíduo a ser analisado 

mesmo com suas estranhezas mais profundas, com seus 

problemas que a mente humana cria, suas neuroses suas 

somatizações internas, problemas sociais, problemas com o 

externo, seus anseios, desejos, desamores, inquietações 

religiosas, dores na alma, problemáticas com sua aparência 

estética, ansiedades, medos, conflitos, questionamentos 

sobre ser e pertencer, enfim, em tudo que nossa 

consciência e espírito reconhece como mazela, é até uma 

questão humana de estar vivo. O duplo vence pela 

insanidade que marca uma morte simbólica do controle 

pela vida, já mergulhada nas profundezas de suas dores. 
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Mesmo com toda essas problemáticas somos 

moldados por uma motivação de explorar fontes de 

subjetividades constantes, a necessidade de lutar pela vida 

nos fornece movimento, até pelo menos o extremo do 

duplo, ou da perda de sua identidade destruir tudo que te 

fazia deseja viver. É possível a autodestruição, mas também 

é possível o renascimento e a libertação.  

O universo literário é um palco que produz diversas 

e amplas reflexões, nela podemos encontrar humanidade e 

o que nos faz sermos humanos e também aquilo que nos 

distancia totalmente disso, é por meio da metáfora que a 

linguagem literária nos faz questionar sobre a vida e sobre 

a morte. 

E assim a literatura e a vida nos inquieta, nos afeta 

de alguma forma, sempre há um elemento estranho e esse 

elemento está relacionando também com o familiar, com 

aquilo que já nos é conhecido, como diz Freud. 
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A ESTÉTICA DO ESTRANHAMENTO COGNITIVO 
NA UTOPIA SIVQILA, TOO GOOD TO BE TRUE 

DE THOMAS LUPTON 
 

Norma Gisele de Mattos
12
 

 

 

Resumo: Este ensaio é resultado de reflexões advindas da 

disciplina Relações Estéticas entre Literatura e outras Artes, 

cursada no Programa de Pós Graduação em Estudos 

Literários da Unemat, Campus de Tangará da Serra, 

ministrada pelo Professor Doutor Alexandre Botton.  O 

texto versa sobre a recepção estética das utopias literárias 

com destaque para o viés do estranhamento cognitivo, 

proposto pelo teórico Darko Suvin (1979) em 

Metamorfoses da Ficção Científica, na utopia Sivqila, too 

good to be true (1580), de Thomas Lupton comparando 

com a estética da República de Platão e a Utopia (1516) de 

Thomas More. A reflexão tem como fundamentação 

basilar a recepção estética das utopias, partindo da ideia de 

perfeição de Platão em relação ao belo e ao sublime, 

passando por Thomas More, que cunhou o termo utopia 

como gênero literário e chegando à utopia Sivqila, too 

good to be true, discutindo o estranhamento cognitivo na 

obra, que é parte principal da tese de doutoramento, em 

fase final de elaboração.  Este ensaio não tem a pretensão 
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de colocar o estranhamento cognitivo como única forma 

de recepção estética de utopias, nem somente da utopia 

em questão, mas, propor mais um olhar possível na 

estética das utopias, que representam um horizonte de 

esperança em relação à uma sociedade mais justa e 

igualitária. Os resultados apontam a necessidade de 

enxergarmos para além do efeito estético primeiro de 

perfeição, lançando luz sobre a hipótese de um lugar outro 

e estranho, a utopia como arquétipo ficcional e ponto de 

partida de mudanças para o mundo real. 

 

Palavras-chave: Utopias; Estranhamento Cognitivo; 

Recepção Estética. 

 

Introdução 

 

A escolha pelo tema do presente ensaio deu-se em 

função da correlação da importância da Recepção Estética 

nas utopias, área de estudo específica de minha tese de 

doutorado. A princípio, ao pensar em utopia a primeira 

ideia que nos vem à mente é a de idealização e perfeição 

tão presente na estética utópica a partir de Platão e sua 

concepção de belo e sublime. O belo para Platão é „não 

pode ser um simples atributo do objeto que o possa 

assinalar à realidade‟, está ligado ao mundo inteligível, o 

mundo das ideias e não ao mundo sensível. Para Platão 

“existe um belo em si que orna todas as coisas e as faz 

parecer belas quando essa forma a ela é acrescentada”. É a 

teoria das ideias, no  mundo inteligível de Platão que se 

contrapõe ao mundo sensível, onde para ele o belo não 

existe. A arte e o poeta, não tem lugar na cidade ideal. 
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Entretanto, a abordagem estética que faço aqui é a 

de estranhamento cognitivo do estudioso croata Darko 

Suvin (1979). O mencionado autor, em sua obra intitulada 

Metamorfoses da Ficção Científica, discute o 

estranhamento cognitivo advindo da construção ficcional, 

no sentido de refletir acerca da sociedade humana, 

inspirando os oprimidos a reagir e resistir. As realidades 

alternativas presentes nas utopias, contrapõem e 

contradizem o status quo posto. O estranhamento levaria a 

uma não conformação, não aceitação e não acomodação. 

A abordagem do estranhamento cognitivo é crítica, parte 

do estranhamento a um dado objeto ou realidade para 

uma reflexão aguçada, profunda e densa. Ao olharmos 

para algo que nos é estranho, reagimos e tal reação nos 

leva a comparar e contrastar o que nos é familiar, comum, 

ordinário e até normal com algo que nos provoca 

diferentes sensações. Uma vez que tais sensações são 

provocadas, cumpre-se a função do estranhamento. 

Não seria exagero afirmar que a função primeira da 

ficção seria a do estranhamento. Um objeto ou um lugar 

descrito de forma ordinária não provoca nada, não produz 

nenhuma sensação, não cumpre nenhum papel. A arte que 

provoca, instiga, nos tira do lugar de conforto é a que fica. 

Aquilo que não causa nada, é nada. 

Dentre os teóricos que se dedicaram ao 

aprofundamento de conceitos de belo e sublime, vale 

destacar Aristóteles, São Tomás de Aquino, Nietzsche, 

Hegel, Kant, Schopenhauer, Benjamin, Heidegger, Adorno 

entre outros e suas colaborações, 

O caminho percorrido para construir a argumentação 

acerca da estética do estranhamento cognitivo está assim 
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dividido: um breve passeio pela construção da Estética 

como filosofia da arte, a utopia literária enquanto gênero e 

suas características, a estética de recepção platônica nas 

utopias, o estranhamento cognitivo de Suvin em Sivqila, 

too good to be true as considerações finais. 

 

Um breve passeio pela construção da estética como 

filosofia da arte: o belo e o sublime 

 

 Para Platão o belo é a perfeição, não existe no 

mundo sensível, somente no mundo inteligível, o belo está 

em si mesmo, harmonizando com o todo. O belo nos 

conduz ao suprassensível. Não acreditava na imitação 

como forma de arte, criticou Homero porque os deuses 

imitavam o comportamento humano. Defendia que a 

tragédia deveria ser substituída pela narrativa pura. Platão 

era um crítico feroz da poesia homérica, que para ele não 

tinha valor educativo, pois tornava os guerreiros temerosos 

e demasiado emocionais. Platão advogava a ideia de que a 

poesia, em especial a imitativa destruía o bem mais valioso 

do homem, a racionalidade. Para ele a arte deveria se 

sujeitar à filosofia, poupava a dança e a música por crer 

que tais formas de arte disciplinam nossos corpos. A arte 

tem valor pedagógico na cidade ideal. 

 Aristóteles por sua vez critica a teoria das ideias de 

Platão e defende a imitação, por acreditar que os seres 

humanos foram talhados e aprendem pela imitação. 

Aristóteles não submete a arte à autoridade do político e 

do filósofo como deseja Platão e não exclui da cidade os 

artistas inconvenientes. Devolve a arte ao seu status de 

nobreza, não considerando a arte como degradação. Ao 
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contrário de Platão, não cria no mundo transcendente e 

sim no imanente, no sensível. A tragédia e epopeia para 

ele tinham caráter elevado. A mimese ou imitação para ele 

serviam como forma de alcançar a catarse. O belo é 

sentido e vivenciado na visão aristotélica. 

 São Tomás de Aquino defendia a ideia de belo que 

vem de Deus. Entretanto, foi o primeiro a defender a 

autonomia da arte, dizendo que as coisas eram belas em si 

mesmas. 

 Kant achava que gosto se discute e o juízo do gosto 

não explica porquê. O belo é finalidade sem fim, relativo à 

contemplação. O sublime se dá diante da potência infinita 

do Cosmo, provocando uma espécie de assombro. 

 Hegel acredita na arte como manifestação de uma 

ideia, de dentro para fora, uma ideia que busca 

exteriorizar-se, fruto da criação do espírito humano. Para 

ele o belo não estava ligado ao natural, às coisas da 

natureza. 

 Nietzsche via o belo como impulso vulcânico da 

criação, resultado de uma pulsão, muito mais dionisíaca do 

que apolínea, sem barreiras e limites. Para ele a arte se 

vincula à verdade e a ilusão às ideias, na contramão da 

concepção platônica. 

Schopenhauer considera a arte, na metafísica do 

belo, como um alívio para o sofrimento, pois constitui 

uma forma privilegiada de conhecimento, o conhecimento 

das ideias, para além da razão. defende que o belo 

consiste, pelo lado objetivo, das ideias eternas de Platão, 

os arquétipos dos fenômenos relativos e fugazes do 

princípio de razão suficiente e a "objetividade mais 



 

 
[ 140 ] 

adequada possível da coisa em si", e pelo subjetivo, no 

puro sujeito do conhecimento destituído de Vontade. 

Heidegger defende que o belo está em algo que 

revela o mundo, que desvela, que tira o véu. 

Adorno e Benjamin criticam a arte em massa, 

massificada e a indústria cultural, que tiram da arte seu 

caráter único e nobre. 

Em suma, o mosaico de diferentes concepções e 

teorias acerca do belo e sublime tecem o presente ensaio, 

enriquecendo a reflexão crítica da recepção estética das 

utopias e em especial de Sivqila, too good to be true. 

 

A utopia enquanto gênero literário e sua recepção estética 

 

O gênero literário utopia, cunhado por Thomas 

More em sua obra homônima Utopia de 1516, dá nome ao 

que pretensamente já existia, ao pensarmos em A 

República de Platão, assim como More apresenta uma 

realidade alternativa a um presente bastante insatisfatório. 

A utopia enquanto gênero tem uma estética própria que 

imediatamente nos remete à ideia de perfeição. O 

“fermento platônico” presente nas utopias está na 

idealização de uma sociedade outra, em que a perfeição e 

a simetria organizacional imperam. A ideia de justiça é 

construída numa relação de sujeição da arte à filosofia. 

Para Platão “somente o filósofo sabe o que é bom para a 

cidade ideal, só ele sabe discernir entre o justo e o injusto”, 

A ficção científica enquanto gênero abarca a utopia 

e distopia, por representarem construções de sociedade em 

alhures ou nenhures, o não lugar, o lugar que não existe, 
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um lugar outro que não o real, um mundo inventado, 

invenção humana. 

O efeito do estranhamento de um mundo outro, 

estranho a nós, diferente de tudo que vivemos em nosso 

mundo, uma projeção com efeito pedagógico, que nos 

dota com uma vontade vigorosa de mudança, e segundo 

Patrick Parrinder (2001, p. 4), “começamos a ver nossas 

próprias condições de vida a partir de uma nova e 

potencialmente revolucionária perspectiva”, causando uma 

espécie de catarse mimética que repele e atrai, aterroriza e 

seduz, aproxima e afasta. É o tal mundo outro que nos 

impulsiona a querer um mundo melhor, mais justo e 

igualitário.  

O estranhamento nos faz desejar, nos move e nos 

impulsiona a querer mais, querer diferente.  

A palavra utopia vem do grego u, que significa não e topos 

lugar, trazendo consigo a ideia de um não lugar, de um 

lugar que não existe. O nome do gênero utopia carrega em 

si um forte apelo de ficção científica, um mundo do „talvez 

possível, talvez exequível”, uma possibilidade que se 

vislumbra no horizonte. 

A relação explícita entre a Utopia de More e a 

República de Platão é advinda da conhecida admiração de 

More por Platão no que concerne às ideias sobre a 

verdade, a sabedoria e a dialética. More constrói uma 

estreita ligação com a filosofia política grega. A Utopia de 

More traz em sua primeira parte o título “sobre a melhor 

constituição de uma república” o discurso sobre a república 

ideal, oriundo da República e as Leis de Platão e retomado 

na Política de Aristóteles e, posteriormente, em outras 

obras. Todavia, a república ideal em Platão e Aristóteles é 
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construída de forma argumentativa, enquanto na Utopia 

ela se constrói através no relato fictício das viagens de 

Hitlodeu, o interlocutor da personagem Thomas More no 

livro. 

Entretanto, a ideal de perfeição que permeia as 

obras utópicas desde Platão não é a única estética de 

recepção do gênero. O tal outro lugar, ou não lugar 

representado nas construções utópicas pode ser visto pelo 

viés do estranhamente cognitivo, na visão do estudioso 

Darko Suvin, que explora a concepção de estranho, do 

novo desconhecido. 

 

A estética da utopia Sivqila, too good to be true: o 

estranhamento cognitivo do não lugar 

 

O país utópico de Mauqsun, da utopia Sivqila, too 

good to be true, é um construto social, no qual tudo é 

perfeito, simétrico, funciona como um relógio. Os 

palíndromos Sivqila, cidadão de Anglia (uma clara alusão à 

Inglaterra da época) e Omen (cidadão do país utópico), 

constroem uma argumentação dialógica, na qual o relato 

de Omen causa estranhamento a Sivqila, que várias vezes 

pontua que tudo aquilo relatado em relação à utopia é 

bom demais para ser verdade. Por outro lado, Omen 

acredita que o que Sivqila descreve também é ruim demais 

para ser mentira. Mundos antagônicos tecidos 

dialogicamente que nos fazem questionar nosso próprio 

mundo. 

O estranhamento cognitivo proposto por Suvin 

(1979) em sua obra intitulada Metamorfoses da Ficção 

Científica está no encorajamento causado pelo 
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estranhamento advindo da construção ficcional, no sentido 

de refletir acerca da sociedade humana, inspirando os 

oprimidos a reagir e resistir. As realidades alternativas 

presentes nas utopias contrapõem e contradizem o status 

quo posto. O estranhamento levaria a uma não 

conformação, não aceitação e não acomodação.  

Olhar para um presente insatisfatório e enxergar a 

utopia, que aparece no horizonte, pode representar a força 

motriz, essencial à luta por um mundo não tão desigual. A 

acomodação anda de mãos dadas com o pessimismo e a 

impotência. Como dizia o poeta inglês William Blake, em 

seu Matrimônio entre o Céu e o Inferno, “a prudência é 

uma velha feia e rica cortejada pela impotência”. Nesse 

sentido, a estética do estranhamento propicia um olhar 

crítico-reflexivo para além do teor ideal e perfeito das 

utopias. Assim como outros gêneros literários, a utopia tem 

denso teor pedagógico e educativo. Olhar para o futuro e 

enxergar possibilidades. 

As utopias geram uma expectativa de perfeição, 

estreitamente ligada ao conceito de belo de Platão e as 

críticas em relação às falhas apontadas no construto 

utópico, sendo a mais recorrente a falta de liberdade. 

Como achar que um mundo privado de liberdade seria 

perfeito? A resposta é relativamente simples, é uma 

sociedade perfeita se comparada com a que serviu como 

inspiração. A Utopia de More (1516) traz uma sociedade 

pretensamente perfeita, apesar do próprio More afirmar 

que ela seria mais “o que ele deseja do que espera”. Ela é 

perfeita se comparada à Inglaterra da época, onde um 

clero ocioso e uma monarquia corrupta e esbanjadora 

oprimia as classes mais baixas, deixando-lhes viver de 
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migalhas. De que serve a liberdade quando não se tem o 

que comer nem saúde e condições básicas? Outra falha 

seria a falta de criatividade, na utopia nada se cria, tudo se 

copia. 

Para o filósofo Immanuel Kant, a liberdade, a justiça 

e a igualdade são ideias centrais e deveriam ser 

inseparáveis. Para ele, o exercício de liberdade individual 

deve ser compatível com a liberdade dos demais, em um 

princípio igualitário. Então há perfeição e beleza sem 

liberdade individual? A igualdade sem liberdade é justa e 

bela? 

Perfeição, beleza e justiça são conceitos complexos e 

raros na essência de coabitarem o mesmo espaço sendo ele 

fictício ou não. Para Kant, o belo e o sublime estão 

entrelaçados à complacência e o juízo dos sentidos, tanto o 

belo quanto o sublime são aprazíveis aos sentidos. E nesse 

sentido Kant pontua que “Beleza é a forma 

da conformidade a fins de um objeto, na medida em que 

ela é percebida nele sem representação de um fim.” (1995, 

p. 82). A contemplação do objeto pelo sujeito e a 

percepção de que este é belo só se faz possível se pelos 

sentidos, a percepção e a complacência, através da 

harmonia manifestadas no objeto. 

Em A República de Platão, a sociedade ideal é 

descrita por Sócrates e acontece a partir de um 

questionamento feito por Thrasumakhos sobre o que é 

justiça e o que ela representa. A argumentação como em 

Sivqila, too good to be true é construída em forma de 

diálogos, forma bastante utilizada na época. No século 

XVI, os diálogos eram uma forma culta, erudita e um jogo 

intelectual prazeroso utilizado pelos poetas e escritores. 
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Havia uma eloquência sedutora neles. More não escreveu 

Utopia para a sociedade da época, mas, para os 

intelectuais da época, como um exercício de 

intelectualidade e erudição. Ele apresentava uma sociedade 

igualitária, perfeita em simetria e funcionamento, mas, 

completamente desprovida de liberdade e criatividade. 

More, como homem das leis, erudito, com visão política e 

religiosa, sabia bem o que escreveu e descreveu. Uma 

provocação de um mundo outro, alternativa desejável a 

Inglaterra corrompido pelos vícios e maus costumes. 

Nas utopias, um dos ramos da ficção científica, a 

beleza e o sublime do lugar utópico aparecem de forma 

grandiosa e atraente. É um mundo outro, estranho, 

diferente, sublime que rivaliza com um mundo infeliz e 

desgastado do presente do interlocutor. No caso de 

Sivqila, too good to be true, o diálogo entre os 

palíndromos é tecido abordando os costumes e modos do 

país utópico, a configuração igualitária do país e a 

importância das leis. 

O lugar outro, desconhecido, causa curiosidade e 

temor, admiração e desconfiança, sentimentos humanos de 

estranhamento.  Mesmo que o lugar outro não convença 

nem conquiste por completo, faz surgir uma vontade de 

mudança, um sentimento de subversão, revolução e 

esperança. 

O lugar utópico com suas características principais 

elencadas por Raymond Trousson, que são: 

 

 a) O Insularismo ou Isolamento- é a 

condição geográfica para manter a 
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sociedade utópica afastada da corrupção 

externa.  

b) A Autarquia- representada pela 

independência econômica absoluta, 

ligada ao desprezo dos utopianos pelo 

ouro e prata.  

c) A Estrutura Geométrica, Controle 

Perfeito e Total- que faz com que tudo 

na utopia funcione como um relógio e 

seja simétrico.  

d) A Defesa da Legislação e das 

Instituições- As leis fazem o povo bom e 

as instituições formam os costumes.  

e) O Dirigismo Absoluto- representado 

pelo intervencionismo radical do estado.  

f) O Coletivismo- a ausência de 

propriedade garante a igualdade dos 

cidadãos e elimina os conflitos advindos 

da pobreza e da inveja por exemplo. Há 

uma exaltação ao trabalho e uma 

repulsa ao parasitismo social.  

g) A Pedagogia- forma de controle da 

natureza primitiva, anárquica e 

individualista do ser humano. Estimula-se 

o apreço pela ordem e a regra e o 

indivíduo se comportam de acordo com 

a estrutura social.  

h) A Uniformidade Social- onde o 

cidadão é apenas parte de um todo, 

onde sua vontade se confunde com a do 

estado, não há espaço para oposições e 

dissensos. 
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Na utopia, não há lugar para o individual, o que 

importa é o coletivo. A ausência de liberdade e o controle 

total do Estado visam garantir o bem comum. O desprezo 

peça propriedade privada e pelo dinheiro garantem aos 

utopianos a isenção dos vícios decorrentes do capital. Em 

uma sociedade em que os requisitos básicos do bem viver 

são garantidos há pouco ou nenhum espaço para a 

insatisfação e consequente insurreição. 

 

Considerações finais 

 

A recepção estética das utopias, em geral nos remete a 

Platão, no viés da cidade ideal, entretanto, é possível 

estabelecer relações de recepção estética a partir de outras 

abordagens. A abordagem escolhida aqui, a do 

estranhamento cognitivo abre diversos questionamentos 

impossíveis de serem respondidos no espaço de um ensaio, 

mas, deixando uma provocação para futuros textos. 

As ideias ou concepções de belo, sublime, justo e 

igualitário se chocam quando colocados sob uma mesma 

perspectiva. Para alguns estudiosos o belo tem de ser justo, 

o sublime supera o belo no caráter dignidade, a utopia 

como arquétipo idealizado não responde a todas as 

demandas apesar de sua construção de um mundo 

alternativo e melhor que o que se apresenta no momento. 

Destarte, o viés do estranhamento cognitivo proposto 

por Suvin abre portas para uma reflexão acerca do mundo 

que desejamos em contraposição ao mundo que temos, 

que parece tão aquém do desejado. Pode ser o começo de 

uma revolução, que começa em nossas mentes e pode 

ganhar corpo no real. A utopia e seu mundo outro que nos 
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causa assombro e estranheza se mostra em sua 

integralidade como algo a ser almejado, querido e 

esperado. 
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UM MERGULHO NAS ETERNAS ÁGUAS DO 
INDIZÍVEL DO “CEMITÉRIO MARINHO”, DE 

PAUL VALÉRY 
 

Paulo Sérgio Borges David Mudeh
13
 

 

Introdução  

 

Publicado originalmente em 1933, O Cemitério 

Marinho consta entre os poemas mais emblemáticos do 

século passado. Suas imagens dialogam com grande parte 

das Letras Ocidentais e atraem o leitor a um denso 

mergulho em questões como religião, pensamento e arte. 

O autor de tamanho monumento verbal, Paul Valéry 

(1871-1945), foi, conforme ele próprio afirmava, um 

cultuador da inteligência e do esmero nas composições 

poéticas que estudou e escreveu, além de ter sido um dos 

grandes pensadores acerca de arte. 

A tradução selecionada para este ensaio foi 

publicada em 1974 por Jorge Wanderley e conserva a 

métrica e o esquema de rimas presentes na versão original 

do texto. Por este motivo, e outros vários, a experiência de 

leitura foi recriada para o leitor brasileiro, que pode fruir 

de procedimentos de composição dominados somente por 

exímios e conscientes poetas. Em relação à adoção de 

                                                 
13 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários (PPGEL) da 
UNEMAT DE Tangará da Serra – MT, sob a orientação do Prof. Dr. Isaac Newton 
Almeida Ramos; especialista em Literatura Inglesa pela Faculdade São Luís; 
Graduado em Letras Português-Inglês pela Unemat de Alto Araguaia – MT e 
professor da Rede Municipal de Ensino de Alto Araguaia. 
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formas fixas, Valéry (2018, p. 175-176) justifica que foi 

dessa maneira que os versos se fixaram em seu espírito e 

que a publicação foi bastante motivada pela insistência de 

um editor de uma revista.  

No tocante ao texto, as figuras se ligam e se 

encadeiam de um trecho ao outro e constroem uma 

grande teia de significados que se interligam em 

abundância e variedades inegáveis. São essas configurações 

que auxiliam o surgimento das emblemáticas imagens 

valéryanas, bastante consoantes à sua produção teórica e 

aos valores do movimento que o escritor integrou. Assim, 

as vinte e quatro estrofes possibilitam ao leitor a imersão 

nas águas do grande “cemitério” e a visita às essências dos 

tempos passados juntamente com o eu lírico, com o 

lembrete de que isso se dá na medida em que fôlego e 

visão permitem.   

 

Do cemitério o homem veio, ao cemitério ele voltará 

 

Em contato com o poema
14
, o leitor se depara com 

a menção a um “teto”, como se fosse uma referência a um 

local onde o eu-lírico está enquanto compartilha suas 

reflexões. A força desta cobertura, construída por mãos 

humanas, tal qual a obra em apreciação, afirma-se por 

intermédio das aliterações de fonemas oclusivos no início 

da primeira estrofe. O “andar”
15
 das “pombas”, aves cuja 

simbologia remete à renovação e à quietude (CHEVALIER, 

                                                 
14 Devido à extensão do poema em pauta, é aconselhável que o leitor o tenha ao 
alcance para facilitar a compreensão das reflexões apresentadas. 
15 As palavras retiradas do poema estarão entre aspas. 
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2019, p. 728), mostra que o ponto de observação 

escolhido é um local de repouso e serenidade. 

A pujança da articulação dos sons é atenuada pela 

parcial suavidade do vocábulo “freme”, que funciona 

como anúncio do que está prestes a ocorrer. A chegada do 

“meio-dia”, ápice solar, representa a altíssima elevação da 

consciência do poeta acerca da imagem poética do “mar”. 

A escolha da forma verbal intransitiva “freme” vem seguida 

de “tumbas”
16
 e “pinhos”

17
, correspondentes respectivos de 

morte e de renovação da vida. Tal oximoro equilibra as 

paixões e a racionalidade acerca das profundezas do 

Cemitério Marinho, bem como aponta a região de 

aproximação entre as ideias envolvidas, que são mais 

conectadas do que imediatamente aparentam. 

Na sequência, a seleção do particípio “abrasado” 

aponta o caráter de constante renovação que acomete a 

matéria afetada pelo fogo, figura masculina de energia e 

renascimento. A ligação entre este elemento e o mar é uma 

das muitas uniões de imagens opostas que ocorrem no 

texto, que neste caso é manifestada pela constituição de 

um ente masculino (o oceano) por “carnes”, femininas. 

Similarmente, a expressão o “mar” transparece uma 

satisfação da voz do poema ante seu objeto de 

contemplação e a sua constante condição de renovado. 

A ciclicidade conferida às águas salgadas possui 

elementos imagéticos capazes de desestereotipá-las no 

tocante ao lúgubre e obscuro que cercam a imagem de um 

sepulcrário. Tal fenômeno pode ser ligado ao fato da 

                                                 
16 Idem, p. 915 
17 Idem, p.718 
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palavra “mar” ser dotada de um fonema vocálico aberto e 

um fricativo glotal desvozeado, a saber, representados por 

suas duas últimas letras. A repetição de tal substantivo 

junto aos demais sons soprados no verso cria uma 

sonoridade (BOSI, 1977, p. 43-44) que pode ser percebida 

como ideia de calma e recomeço, em analogia ao som do 

vai e vem das ondas, junto ao sopro dos ventos.   

A apóstrofe pronunciada pelo eu-lírico em relação a 

uma “recompensa” é menção a um fruto de um trabalho 

de reflexão sobre sua própria visão. As águas marinhas, 

juntadas com os símbolos de início e fim na primeira 

estrofe, denotam um modo de conhecimento que opera 

pelo olhar. A percepção da visão poética torna-se um 

processo captado pelo que se pode chamar de “nervos 

ópticos poéticos”, que seriam capazes de auxiliar o leitor 

na captação das imagens poéticas. 

Na segunda estrofe, o vocábulo “labor” e seu 

complemento nominal “lampejos” demarcam um toque de 

artesanalidade iluminadora no poema, numa oposição à 

industrialização do momento histórico da publicação da 

obra em vista. Tal faceta marca a irrepetibilidade da 

abstração do fascínio captado pelas refinadas lentes do 

poeta, que percebe as ciclicidades universais. A oposição ao 

utilitário e histórico formada pelo apelo ao “mar” ressalta 

possibilidade de superação das amarras temporais a partir 

do verso, configurado no texto para trazer os mecanismos 

do indizível pelo canto ao grande Cemitério”.  

O movimento de vaivém das ondas e a mistura das 

águas com o ar, conforme o processo que ocorre mundo 

real, é o que faz surgir a imagem das efêmeras, porém 

constantes, espumas. A luz solar refletida nas bolhas, que 
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furtivamente se refazem, configura a possível referência a 

elas por via da expressão “plural diamante”, cujo elemento 

mineral remete à eternidade da matéria. A estabilidade 

obtida pela constância dos ciclos descritos é que se 

comunica com a ideia de paz que é concebida, isto é, 

trazida à existência por meio da compreensão.  

O oximoro na figura de um sol a procurar o abismo 

é construção em que se projeta temporária eliminação da 

escuridão e altera-se a percepção da passagem do tempo 

para o homem. A menção ao belo por via da perfeição de 

uma “obra-prima” é demarcação da necessidade do 

desvinculamento dos ritmos corriqueiros. A contemplação 

detida nas oposições e penumbras elaboradas no verso 

promove uma visão multiangular, paralela à utilizada em 

uma leitura de vieses ambos diacrônico e sincrônico. 

A divisão da estrofe em pauta pode ser feita em dois 

períodos gramaticais, de maneira que o segundo é 

marcado por um hipérbato que faz o último verso de seu 

conjunto conter as orações principais. A aplicação de 

iniciais maiúsculas em “Tempo” e “Sonho” tem o poder de 

evocar tais entidades em seus níveis divinos, quiçá com 

traços antropomórficos. A admissão de que o onírico é 

uma forma válida de conhecimento ocorre na forma de 

louvor ao poder que reside no lírico de representar e 

provocar as mentes dos leitores de todas as épocas, 

conforme pode ser lido em “[...] o Tempo cintila e o 

sonho é saber” (VALÉRY, 1985, p. 25).  

Após esse trecho, o poema apresenta a aproximação 

dos substantivos “tesouro” e “templo”, construção na qual 

que constrói um paradoxo entre o material e o sagrado. A 

aplicação de fonemas oclusivos nas iniciais de ambas as 
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palavras, tal e qual a aplicação das características a elas 

atribuídas demarcam a valoração delas sob a perspectiva 

do eu-lírico. Isto ocorre em sobreposição ao que há de 

passageiro na sociedade contemporânea frente ao eterno 

retorno das águas ao mar. 

A figura de “Minerva” torna ilustre a devoção do eu 

lírico pelo fenômeno artístico e pela tradição antiquíssima 

de emprestar a face marinha na literatura. A soberania 

conferida pela invocação a tal ente procura revelar suas 

incógnitas oníricas submergidas em suas águas, que na 

verdade são apenas a face dada ao conhecimento do 

observador, dado ele ser chamado de “olho”. O que fica 

aberto ao leitor é se tal grandiosidade é paralela a um 

caráter místico e que capacita a voz do poema a 

contemplar e compreender o que há dentro e fora dele. 

Classificar o “véu” poemático com o complemento 

nominal “de chama” sinaliza o devaneio ligado aos 

elementos, em detrimento da citação de objetos menos 

abrangentes nos versos de Valéry. A simbologia de tal 

substantivo, usado comumente para ocultar algo 

sacralizado, revela o potencial de renovação posicionado 

ao redor da representação poética do “mar”. O “silêncio”, 

chamado pela apóstrofe e nomeado de “edifício”, aponta 

a consciente lapidação da palavra para construir uma 

imagem que o poeta sabia que deveria trazer um ritmo 

marcante e denso, assim como um monólogo pessoal e 

universal (IDEM, 2018, p.178). 

No trecho “[...] Dourado cume de mil telhas, Teto!” 

(IDEM, p.27), a seleção da mencionada cor expressa a 

valoração dada àquele metafórico local, por razão da vista 

que ele propicia a seu observador. A inicial maiúscula em 
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“Teto” indica ser este um lugar diferenciado de qualquer 

outra cobertura e digno de ser transformado em um 

substantivo. Além disso, as “mil telhas” podem ser vistas 

como uma hipérbole que, frente às dimensões do céu, 

acaba por transparecer as reduzidas capacidades 

perceptivas do homem perante a realidade. 

Na estrofe seguinte, o apelo ao recurso paronímico 

em “Templo do Tempo” vem marcado pela aliteração 

desses dois substantivos, o que vai de encontro à ambígua 

discordância entre eles. A busca pelo divino e abstrato que 

se perpetua no primeiro, e o caráter limitador da 

permanência dos viventes em seus mundos, são forças que 

se reúnem em uma só. Por outro lado, a coexistência 

equilibrada entre recorrência tônica de sons oclusivos e a 

presença de fonemas fricativos em “expresso num suspiro”, 

atua como explanador do alcance da palavra poética sobre 

as tentativas de se exprimir o indizível da lírica. 

A intimidade expressa pelo eu-lírico ao dizer sobre o 

sentimento em relação ao seu refúgio vem acompanhada 

de uma elevação, a qual amplia os campos de visão de 

quem nela se encontra. O hipérbato do verso posterior 

declara entender o “Templo” ser o que melhor há a se 

oferecer aos deuses, oferenda feita de palavras e imagens, 

dado que o poeta é “[...] reconhecido por seus ídolos e 

por suas liberdades, que não são aqueles da maioria” 

(IDEM, 2018, p.177). Nesse intercurso simbolista, a 

“cintilação”, vocábulo feminino que carrega a delicadeza 

faltante ao seu sinônimo – “brilho” – é parte pulsante da 

imagem de tal edificação metafórica. 

O aposto construído no último verso da estrofe 

quarta implanta o “desdém”, que é plantado pela 
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“cintilação”, ato cujo resultado é dotar esta imagem da 

ambiguidade das virtudes e defeitos. O supracitado 

substantivo masculino é acompanhado por “soberbo”, que 

o adjetiva com a vaidade – por vezes – inerente àqueles 

que reluzem. Nestes moldes, a ideia de um “alto caminho” 

expressa a desatenção proposital do eu lírico em relação a 

tudo que o cerca, embora não o interesse, durante seus 

devaneios. 

A metáfora comparativa existente entre o “gozo” e 

o “fruto” mostra a eroticidade contida na satisfação de um 

desejo, em cuja natureza está o reacender de sua chama. A 

abundância ali referida remete à sensualidade e ao 

potencial energético gerador de vida a partir do consumo 

de sua polpa, que no mundo concreto serve para a 

alimentação do embrião contido nas sementes. Assim, a 

degustação desse alimento é apresentada como a solução 

para sua ausência e no poema torna agente de passageira 

satisfação, uma metáfora do ato sexual em busca exclusiva 

do prazer. 

A “boca”, responsável pela absorção do alimento 

supracitado, é a mesma que “sorve”, verbo que expressa 

lentidão e calma, propriedades da anima das palavras 

(BACHELARD, 2018, p.28). A expressão da 

momentaneidade da realidade da maneira o eu-lírico 

conhece é associável à transitividade do verbo, o qual 

precisa de complemento para expressar significado pleno. 

Isso é mais nítido em relação ao “futuro” dos “fumos” 

mencionado no texto, ideia transformada em algo de 

formato volúvel. 

Estes últimos, capazes de interferir nas sensações de 

quem o degusta apropriadamente, expressam no poema a 
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impossibilidade de se saber claramente do porvir, ainda 

que se observe os mares do alto do “Teto”. A abstração 

necessária para se achegar o máximo possível a esses 

conhecimentos é apresentada pelo escritor por meio da 

meditação quanto as ciclicidades da água, que sempre ao 

oceano retornam, algo que o homem jamais poderia 

presenciar em sua totalidade, pois sua vida é muito curta. 

No plano poemático, ocorre isso relativamente a todas as 

manifestações desse elemento, independente do nome que 

elas levam e da memorialidade que carregam. 

O “céu” representa, no texto, uma grandeza apta a 

emparelhar-se ao “mar”, visto que ambos são amplos e 

apenas superficial e limitadamente acessíveis a olhos nus. A 

altura de um remete à profundidade do outro, tal como as 

paredes impenetráveis das águas convidam os olhos ao 

desbravamento. Levantam-se também o mistério e o 

possível pavor ante a imensidão, tal e qual em relação às 

alturas inalcançáveis do celeste e seus astros. Nesse 

espelhamento, no qual as alturas figuram qual vida e as 

águas assumem a face do “cemitério”, aparece a enigmática 

menção ao cantar do firmamento.  

Nesse ínterim, a manipulação do ar necessária à 

execução da canção não tem o papel de zoomorfizar ou 

antropomorfizar o seu executor, o “céu”, cujo canto pode 

ser lido e ouvido qual uma proposta de encarnação do 

elemento ar. Tal dimensão divina é intérprete de uma alma 

inominada que o eu lírico está a consumir, um “fruto” 

provindo do universo imagético tratado nos versos. A 

música citada no poema, similarmente à arte em geral, é 

constituída por “margens” que se transformam em 

“rumores” capazes de desmistificar as crenças mitológicas, 
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em um movimento de libertação do imaginário que 

possibilita a construção de outras formas de consciência. 

A aproximação de “belo” e “vero” reforça o ideal 

estético desse de busca pela verdade na poesia por via da 

escolha das formas do poema, diálogo que realça a 

ausência de unidade estética no simbolismo (VALÉRY, 

2018, p.67), assim como a complexidade das imagens 

propostas pelo texto. A mudança do contemplador do 

oceano para uma forma transfigurada corrobora o 

supracitado, visto que no Cemitério, imensa amálgama 

poética que é um vislumbre de algo maior, o poeta chega 

a um ápice da procura de forma verdadeira.  

Tal fenômeno acontece em uma composição dotada 

de vinte e quatro sextetos (quantidade de blocos que 

remete à harmonia entre céu e terra
18
), distribuídas em 

cento e quarenta e quatro versos(símbolo da complexidade 

do universo e produto da multiplicação dos quatro pontos 

cardeais pelos três planos do mundo
19
), em uma sincronia 

numérica que une-se com a totalidade do Cemitério, 

adiante será explanada. Nesse entremeio, é por via do 

emprego do oblíquo “me” que o verbo age sobre o eu-

lírico, o qual se propõe como opositor e combatente do 

objetivismo reinante em seu tempo, pois procura por sua 

outridade, conceito que nomeia aquilo que consegue 

expulsar o leitor de si e, paradoxalmente, levá-lo a 

conhecer seu interior (PAZ, 2012, p. 129). 

                                                 
18 CHEVALIER, 2019, p.959. 
19 IDEM, 2019, p.348. 
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A antecipação do adjunto adverbial nos dois versos 

seguintes
20

 traz consigo o “orgulho” para perto dos ideais 

do verso anterior, um artifício sintático que aclara a 

consciência acerca da soberba que reveste as afirmações 

anteriores. O “impuro” de tal “lazer” transparece 

explicitamente no texto e pode ser associado àquilo que 

não é poético, ou seja, o viver cotidiano per si, conforme 

o movimento que o texto integra. É somente pelo 

estratagema empregado que o leitor pode acessar o ponto 

de vista de quem a ele se dirige e sua cosmologia poética, 

haja vista serem trazidas variadas manifestações dos quatro 

elementos no texto. 

No verso terceiro da estrofe em estudo, o aposto 

posicionado entre travessões demonstra imensa 

habitualidade no devanear poético, já que a voz do 

poema ainda possui bastante fôlego para prosseguir com 

seu mergulho metafórico. Também por razão desse estado 

de transfiguração poética é que acontece a entrega à 

verdade do universo do signo e às lentidões e polissemias 

deste. O reluzir do “espaço” sinaliza iluminação causada 

pelo conhecimento obtido na visita àquele sepulcrário, fato 

apreensível qual uma metaforização do reflexo da luz do 

sol, figura régia reveladora das cores do mundo 

(percebidos, por nós, sob as limitações dos cones e 

bastonetes dos olhos humanos), e consequente exaltação 

da clareza de consciência. 

É na sequência que se inicia o discurso do poeta 

sobre sua visita à desconhecida morada dos mortos. A 

                                                 
20 “[...] Depois de tanto orgulho, e estranho e impuro/ lazer [...]” (VALERY, 1984, 
p.29). 
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poetização do que será visto nas profundezas não é 

consoante às dantescas figuras semeadas no imaginário 

Ocidental acerca do pós-vida e seus possíveis terrores. O 

que se pinta é notadamente noturno, lento e rememora a 

regência da escuridão (BACHELARD, 2018, p.16) como ser 

feminino, o que faz frente ao espaço habitado pelo leitor, 

o “dia”, correspondente ao masculino. Para que tal trajeto 

ocorra, o eu-lírico adquire status semelhante ao da 

“sombra” e é retido nas lentidões e ritmos desse outro 

espaço, uma forma de outridade. 

A representação ensejada pelas “tochas do solstício” 

(CHEVALIER, 2019, p. 886) é a de purificação pela ação de 

fogo celeste em seus dias de ápice anual. Trazer o Sol ao 

poema nessa manifestação reforça a ideia de ciclicidade, 

pois a imagem se apoia em algo existente e não lhe 

adultera a consistência. Como é sabido, a luz do dia tem 

sua duração máxima durante o referido fenômeno 

astronômico, o que simboliza, no texto, a possibilidade 

que o fenômeno literário traz de ampliar o conhecimento 

do homem sobre si próprio e acerca da língua. Com o 

passar dos dias, os ciclos de translação e rotação fazem 

com que o planeta abandone aquela posição, cuja 

momentaneidade é metáfora do trabalho das amplas 

engrenagens da existência, nem sempre evidentes ao 

homem, embora sejam, às vezes, parcamente reveladas. 

A referência do observador das águas a uma “justiça 

perfeita” proveniente da “luz” é proposição da 

superioridade da arte e sua misticidade sobre o 

cientificismo reinante. A defesa da primeira, que é 

manifestação da espiritualidade e da procura por algo 

imaculado pelas mãos humanas, é tarefa da qual se 
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encarrega a “alma”. A manutenção de um modo de ver e 

discernir próprio do literário, bem como o diálogo com 

certos elementos rememorativos ao helênico é tentativa de 

rumar ao absoluto, embora os versos pouco considerem a 

pluralidade de visões aquém às do Ocidente. 

No verso seguinte, a conjugação verbal e o 

pronome oblíquo em “torno-te” transformam a “alma” em 

existência purificada pelo poético através do emprego da 

palavra. Esse ritual verbal depende da eficiência de sua 

realização, ou seja, da realização estética da experiência de 

retorno “alma” (no início da estrofe em análise) ao “mar”, 

local de sua poética origem e por isso seu depurador. Toda 

a existência trazida pelo poema de Valéry pode ser tida 

como materialização linguística de sua subjetividade, em 

um sedutor convite à religiosidade adoradora do poético, 

algo característico do simbolismo. 

Nesse viés, o emprego de “mas” introduz uma 

oposição ao que se relatou na estrofe em análise, e o 

ponto de exclamação reforça o alerta ali pretendido. A 

dualidade entre luz e sombra que se dá nesse trecho faz 

analogia à dicotomia entre bem e mal, em uma admissão 

da impossibilidade de somente um deles existir como tal. 

Esse tipo de relação demonstra-se condição inerente a tudo 

que se faz linguagem, inclusive ao próprio homem, ser 

significado a partir das características que possui, também 

daquelas das demais pessoas. 

Adiante, a oitava estrofe apresenta uma 

concentração mínima de verbos em seus seis versos, nos 

quais predominam os vocábulos nominais e paira a 

contemplação de um estado de coisas. Dessa maneira, a 

evocação de uma complexidade estrutural ocorre por meio 
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das diversas inversões sintáticas e da inserção de apostos 

nesse trecho. Por meio da leitura feita em ordem 

gramatical direta, é possível melhor organizar as ideias 

contidas ali, as quais carecem da sonoridade do trabalho 

poético para se realizarem, conforme foi feito na tradução 

do poema. 

Para que a audição poética capte a voz das nuances 

internas, o poeta aponta necessitar estar próximo às 

“fontes”, as quais carregam o poder de geração de vida e é 

asseguradora da fecundação das espécies (CHEVALIER, 

2019, p. 445). A imagem das águas nascentes remete 

também a um parto, do qual a terra superficial e as águas 

das profundezas fazem nascer a manifestação da 

inseparabilidade de opostos, do mesmo modo que leito e 

água formam um córrego. Semelhantemente, é necessário 

atenção ao paradoxo erigido pela aproximação entre 

“vácuo” e o “fato puro”, isto é, entre as ideias de 

inexistência e existência absoluta, esta última observada 

livre de prismas histórico-subjetivos, pois está junto às 

“fontes do poema”, um metafórico local que é inatingível 

para o homem e suas limitadas perspectivas da realidade. 

A “cisterna" é apresentada como uma reserva de 

mágoas ecoantes (dado ser adjetivada de „sonora‟) que, 

por rimar com “interna”, se liga à interioridade do eu 

lírico, algo ensejador da captação das muitas manifestações 

da água. Ao contrário da “fonte”, o referido depósito é 

passivo e seu conteúdo vem eivado de intempéries, 

conforme os seus adjuntos adnominais, que geram uma 

densa sinestesia de paladar, visão e audição. Reforçam tal 

efeito os sons fricativos em “vazio” e “som” no verso 
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seguinte, que carregam a ausência de expressão nesse plano 

poemático. 

A invocação do “mar”, chamado de “falso 

prisioneiro”, evoca uma visão semelhante a uma moldura 

devido ao posicionamento do lírico ao observá-lo. Isso 

transparece uma reflexão sobre a natureza da imagem 

poética sob a égide de essência imune à deterioração do 

tempo, seja por sua renovação de uma época a outra, ou 

pela extrapolação de seu conteúdo rumo ao palpável. 

Neste trecho, a escolha das “folhagens”, estruturas de 

menor duração em relação às árvores, denota a 

representação da efemeridade da intelectualidade de seu 

fruidor e das fases da vida do homem enquanto indivíduo. 

A gradação que segue a adjetivar a paisagem, 

técnica que abunda no poema, faz uma separação de águas 

por meio da delimitação causada pelo “golfo”, um 

acidente geográfico-poético que separa uma amostra das 

águas do Cemitério para o leitor. Isso é refletido pela 

inseparabilidade dos elementos em suas manifestações 

naturais, concordantemente às ciclicidades inerentes à 

imagem, a qual carece de referentes do mundo material 

para ser apreendida. Por esta razão, inescapavelmente as 

coníferas citadas habitarão essa imagem poética, embora 

somente por breve momento emoldurem as águas aos 

olhos do observador oportunamente posicionado, assim 

como é breve a existência humana frente à do mar. 

Tratar as águas marinhas pelo nome da mencionada 

formação geográfica pode ser interpretado como uma 

alusão ao fato de sua aparência ser a do continente a 

engolir uma porção do mar, em detrimento do fato de as 

proporções da superfície terrestre indicarem o oposto. Do 
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mesmo modo, a visão trazida pelo texto possui amplitude 

muito maior do que uma simples visão subjetiva, pois a 

arte é como um oceano capaz de universal e 

atemporalmente captar as intimidades de quem a frui. Em 

consonância, “ardentes" expressa a agitação de espírito e a 

energia purificadora do fogo pronta a manifestar-se por 

ocasião da contemplação do poético, um meio de buscar 

uma solitária e silenciosa redenção pelo verso. 

Nos versos seguintes, o polissíndeto que dá corpo às 

indagações nos versos quarto e quinto da nona estrofe 

carrega uma dualidade de alvos, conforme ocorre no 

paradoxo entre o “mar” e quem a ele canta. A questão 

sobre quem levaria o poeta ao fim de seu próprio corpo e 

a habitar as marinhas sepulturas – de forma a diluir sua 

existência nas águas – metaforiza a inevitabilidade da 

morte física. Em harmonia a tal conjuntura, os vocábulos 

“impele” e “compele” mantêm relação de sinonímia, assim 

como a “fronte” de certo modo casa-se ao “corpo”, em 

uma relação que indaga sobre a origem da finitude da vida 

e aquilo que faz cumprir esse fato.  

Na sequência, o pronome “me” retira o eu-lírico de 

sua posição de agente em sua existência já que é o passar 

do tempo quem o conduz forçosamente à morte. A 

convocação para os “ossos” da terra enuncia a inescapável 

condição de todo aquele que nasce, inclusive os adeptos 

do ofício do verso, e fazem o observador do “mar” se 

defrontar com o apagamento inevitável de sua existência e 

o muito provável esquecimento de suas palavras, como já 

ocorreu inumeráveis obras da literatura de culturas 

apagadas. Refletir sobre tais fatos é uma penetração no 

imemorial perpetrada pelo poema, situação análoga à de 
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quem observa um túmulo desconhecido e imagina que, no 

futuro, quem jamais conheceu sua face também verá seu 

sepulcro. 

No verso seguinte, paradoxalmente a toda 

escuridão pintada pelas imagens de morte, surge uma 

“centelha”, pequena brasa que ilumina e atrai para si o 

olhar do leitor. O calor contido nesse pequeno objeto do 

fogo remete a um potencial de renovação, restante após 

uma grande destruição e capaz de alastrar-se 

grandiosamente (CHEVALIER, 2019, p.440). A 

rememoração dos “ausentes” – entes queridos com ou sem 

parentesco – transforma o pessoal em universal, e a luz da 

pequena chama evoca o esclarecimento proveniente da 

consulta à memória coletiva. 

O caráter “fechado” e “sacro” construído em torno 

do local descrito pelo eu-lírico na décima estrofe é 

acompanhado por adjetivações que em muito aproximam 

a comum estrutura de um cemitério com uma poética visão 

do mar. Por seu turno, a escolha de chama-lo “terreno” 

configura uma construção que se assemelha a uma 

catacrese ou mesmo a uma referência pronominal que 

carrega sentidos de oposição entre os elementos terra e 

água. A isto acompanham as amigáveis oposições entre a 

morte no sepulcrário e a chegada da luz “matinal”, força 

renovadora e capaz de potencializar a compreensão de 

que, na natureza, os opostos caminham lado a lado. 

Nesse viés, a aproximação de “ouro” e “pedra” para 

a composição de um certo “lugar” remontam à parcial 

habilidade das águas de refletirem a luz e a das pedras em 

absorvê-la, relações que remontam à constante interação 

de sedimentos e seres vivos nas águas em geral. Essa 
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repetição diária e invariável vem acompanhada de 

“sombras” e “árvores”, palavras de imagética contrária aos 

dois que os precedem, preservada a ordem interna de cada 

par: luz/sombras e objeto não-vivo/ser vivo. Essa 

harmônica união entre o passageiro e o permanente 

comunica-se com a própria condição do poeta de não ser 

eterno e com a limitada revelação das profundidades 

aquáticas pelos raios solares. 

O “mármore” que treme é análogo à agitação das 

águas marinhas pelo sopro do vento, manifestação 

visualmente distinta da energia cinético-poética gerada 

pelo ofício da palavra na revelação de sua realidade. 

Harmonicamente, cabe rememorar que tal rocha é usada 

comumente na edificação de monumentos religiosos e 

lápides, conferindo-lhe força de um selo separador entre o 

concreto e o sobrenatural, que no Simbolismo é a própria 

Literatura. Assim, a oração principal dessa estrofe é a foz 

onde desemboca todo o fluxo metafórico da sextilha, na 

qual o sinal de ponto e vírgula cria uma explicação do que 

é vislumbrado no mar-cemitério. 

Na sequência, aparece o “cão”, cuja imagem 

costuma ser associada à ideia de morte, ao noturno e à 

passagem entre o plano da realidade concreta e o além
21
. 

Adjetivá-lo de “esplendente” causa uma oposição 

profunda, embora as palavras aplicadas tenham uso 

relativamente corriqueiro. É esse paradoxo que afasta os 

“adoradores” daquilo que o poema nomeia “sacro”, o que 

transforma o sol e sua luz em espécies de sentinelas do 

Cemitério Marinho. Tal ser é passível de analogia com o 

                                                 
21 Idem, 2019, p.176 
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Cérbero, pois ele promove a dificuldade de fitar as águas 

durante as altas horas do dia, dado o “esplendente 

reflexo” de nossa estrela diurna, habitante do escuro 

Universo que, com sua luz, ofusca o firmamento durante 

seu turno. 

Por sua vez, as “ovelhas misteriosas” são associáveis 

ao fazer poético, visto que a lida com as palavras é 

solitária, ao passo que os “pastores” mencionados podem 

ser tidos por vozes da imaginação que tentariam impedir 

seu trabalho, ou mesmo outros poetas em festa. Poderiam 

ser, inclusive, ecos dos discursos que desqualificam o 

exercício poético no mundo capitalista em detrimento de 

atividades práticas e geradoras de mercadorias e serviços. 

De todo modo, a analogia entre a escrita lírica (e seus 

cuidados com a palavra) e a organização e cura de 

ferimentos de ambos os tipos de “ovelhas” torna-se 

possível.  

Atribuir ao “rebanho” a cor branca tem como 

resultado a retomada da figura das lápides de mármore, de 

maneira a transmitir a ideia de tratar-se de habitantes do 

“cemitério”. A reunião das “tumbas” sob o coletivo já 

mencionado traz a oposição entre o brilho do minério que 

as compõe e a morte motivadora de suas construções. O 

adjetivo que modifica tais substantivos os imbui de calma e 

quietude própria do repouso e silêncio das águas 

profundas. 

No verso seguinte, é possível interpretar a voz do 

poema como expressão imperativa ou mesmo descrição do 

que ocorre, porque a conjugação verbal em “afasta” 

possibilita as duas leituras. Fica, assim, configurado o 

afastamento das “pombas”, que também são 
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acompanhantes da morte, das quais a prudência seria razão 

dos dizeres, muitas vezes vazios, nos momentos de perda 

de pessoas queridas, por exemplo. Os “sonhos” e os 

“anjos” são signos que se ligam, respectivamente, ao 

onírico e às imagens celestiais da já gasta estética barroca, 

em oposição à proposição da poesia ser o próprio sagrado, 

não um meio de o atingir. 

A chegada do “futuro” é mencionada com certa 

decepção em relação à espera por celeridade fundada nas 

tecnologias industriais. O afastamento da articulação das 

vogais tônicas em “aqui”
22

 e “futuro”
23

 traz ligação fônica 

entre a maneira e o conteúdo que se diz, já que um e 

outro são o mesmo (PAZ, 2012, p.22). As menções 

recorrentes a símbolos contemporâneos são um olhar que 

mira o destino da mortalidade, ao qual as tecnologias não 

fornecem rota de escape. Uma analogia possível a essa 

crítica é a rapidez dos riachos, que desembocam em rios - 

um pouco menos acelerados, devido às suas proporções – 

para serem conduzidos pelo relevo ao inevitável oceano.  

Segundo o pensamento burguês, o “futuro” haveria 

de ser um ápice de progresso e velocidade, ao passo que o 

poema nega tal compreensão afirma que ele é “preguiça”, 

ou seja, uma prenunciada rejeição da maquinalização do 

homem. O arranhar causado pela “secura” é apreensível 

como uma metáfora da concepção de que a vida sem 

poesia é fadada à incompletude. Referente ao “inseto”, 

que no texto é referência ao vindouro, ocorre o paradoxo 

                                                 
22 Grifo nosso. 
23 Grifo nosso. 
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de chamar de “puro” um indivíduo de uma ordem de seres 

comumente relacionados ao asqueroso.  

O poema traz o destino de toda a vida e de tudo 

que foi de alguma maneira significado pelo homem em 

uma metaforização de restos de combustão a subir pelo ar, 

afirmação de que nada escapará de ser findo. A doação 

dessas cinzas ao “ar” implica na integração delas ao 

inconsciente comum, detritos os quais formam a “severa 

essência”. Com definição desconhecida pelo poeta, sua 

construção fônica, rica em vogais e consoantes de 

características foneticamente muito semelhantes
24

,   reforça 

o mistério que a palavra “futuro” encarna. 

Nos dois versos seguintes, a postura de assumir que 

a vida é um conjunto de metas a serem alcançadas é 

acusada de ser fonte de amargura para o espírito. Isso não 

se dá por mecanismos estereotipados, dado o paradoxo 

sinestésico ocorrido entre “doce” e “amargura”. A menção 

ao aclaramento do espírito como concentração de razão 

vem com meios semelhantes ao ser aproximado da 

ebriedade, alteração de consciência e interpretações da 

existência. A substância perturbadora da mente é a 

“ausência”, mencionada antes por ser o resultado da 

satisfação de consumir do “fruto”, satisfazer as vontades. 

Nesse ínterim, é possível recordar o Eclesiastes e suas 

ideias sobre o sono inconsciente dos mortos, 

principalmente em relação à expressão “guardados na 

terra”
25

. O diálogo passa também pela não deterioração da 

                                                 
24 O fonema /s/ (fricativo, alveolar e surdo), faz par com /v/ (fricativo, linguodental, 
sonoro), assim como /e/, tem certa recorrência na expressão em vista. 
25 Eclesiastes 9:5: “Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem; 
para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles”. 
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imagem marcante por estar alocada num local não 

alcançado pelo tempo (BOSI, 1977, p.13). O bem-estar dos 

não-vivos referido pela voz do poema remete à 

estaticidade e inconsciência destes dentro das águas 

valéryanas. Como no mundo concreto, estas águas são 

uma grande foz dos fluxos poéticos, lugar que é um 

imensurável e caótico memorial de devaneios artísticos, 

chamados no texto de “mistérios” inacessíveis, 

“encerrados”. 

O “meio-dia”, sensação de ápice solar promovida 

pelo posicionamento do planeta, alude a uma busca 

antropocêntrica pelo conhecimento permanente, ao passo 

que a amplidão do “céu”, tal qual a do cosmos, ilustra a 

impossibilidade do cumprimento desse objetivo. A 

consciência da insuperabilidade de suas limitações leva o 

homem a ver que tudo pode se tornar mágoa, justamente 

porque chegará a um final, por ser cíclico. Embora as 

dimensões da existência nem sempre permitam tal clareza 

de consciência, essa imobilidade é real, no sentido de que 

as transições são certas e imparáveis. 

A visão do astro régio no horizonte - acima do mar 

- é um coroar diário do oceano, detentor de realeza por 

sua longevidade. O texto bíblico refere-se às águas como 

anteriores à formação da terra, desde o inominável 

próximas do divino: “E a terra era sem forma e vazia; e 

havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito de Deus se 

movia sobre a face das águas”
26

. Tal estrela remete também 

à ideia de uma Idade do Ouro, metal tradicionalmente 

associado ao grande desenvolvimento de civilizações. Tal 

                                                 
26 Gênesis 1:2. 
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perfeição é contrastante com os significados conferidos aos 

demais metais, tais quais a violência e o decaimento moral 

e espiritual (CHEVALIER, 2019, p. 608). 

Ao apontar-se como “secreta alteração”, o poeta 

sinaliza ser consciente de que sua compreensão e escrita 

possuem o poder de modificar a carga semântica das 

palavras, talvez mais do que os demais falantes da língua. É 

por essa razão que aplicar no mesmo verso os adjetivos 

“completa” e “perfeito” soa com certa ironia, visto ela não 

ser independente do artista da palavra para se realizar. 

Diante disso, a morte de leitores e versejadores é sentença 

de que - famosos ou não - eles e suas contemplações não-

verbalizadas habitarão as indizíveis regiões do Cemitério 

Marinho, local de descanso (talvez provisório) das imagens 

poéticas. 

Na décima quarta estrofe, as ideias anteriores são 

perceptíveis no tratamento da imagem qual peça preciosa, 

da qual somente o eu lírico pode cuidar, além de os 

pronomes “mim” e “eu” apontarem haver uma 

interdependência ali. Pensar os “remorsos” e “falhas” como 

imperfeição no “diamante” é considerar a multiplicidade 

de componentes da imagem e também marca a 

subjetividade do texto. Conjuntamente, a vaidade 

valéryiana ante à sua consciente imperfeição é admitir a 

limitação da leitura humana ante ao esplendor poético.  

A conjunção adversativa “mas” introduz uma ideia 

que silencia a soberba dos versos anteriores para apontar 

condições e existências tenebrosas que modificam a 

realidade poemática. O percurso do “povo errante” sob o 

firmamento de “mármore”, - minério formado por meio 

da fusão de rochas ígneas e metamórficas, em uma possível 
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conexão à simbólica purificação pelo fogo - traz uma 

representação pictórica da passagem ao além como parte 

do ciclo da vida, protagonizado pelo oceano, supremo 

terminal desses percursos. Conforme no plano concreto, é 

ali que são depositados os sedimentos das vidas acabadas e 

é determinado o envio de águas para o mundo terrestre, 

decisão influenciada pelo “sol” por meio da evaporação, 

em analogia às Ciências Naturais.  

A referência a um “povo errante”, sem residência ou 

região fixa, faz jus à figura do homem moderno, muitas 

vezes sem endereço certo em meio às muitas ideologias 

correntes, como um nômade. Em contraposição ao ideário 

da presente época, o texto traz as “raízes”, estruturas de 

fixação que aludem às tradições e signos do passado 

longínquo que o pensamento ocidental moderno procura 

cada vez mais superar. Estas não são tidas pelo “povo”, 

pois ele apenas transita entre elas e, por mais que uma 

cultura seja hegemônica ou mesmo existente na história, 

são passageiros e se encontram perdidos no mundo, dado 

o adjetivo que os acompanha.  

A imagem das “árvores”, resultantes da junção dos 

quatro elementos - que a alimentam constituem e 

sustentam
27

 - opõem-se sutil e intensamente ao 

“mármore”. Como no mundo concreto, tal minério não 

tem existência biológica, mas ao fim de longo tempo se 

decompõe e se torna sedimento. Pode ser estabelecida essa 

analogia, de maneira que vegetais e minerais se tornam 

inevitavelmente parte do Cemitério Marinho. As pessoas 

referidas no texto têm por residência post mortem esse 

                                                 
27 IDEM, 2019, p.84. 
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mesmo local, saibam e aceitem elas, ou não. Por isso elas 

têm “lentamente o teu partido aceito” (VALÉRY, 1984, 

p.37), uma inegável proposição de agregamento definitivo 

do leitor e seu universo às águas da imemorialidade. 

O poema segue a ressaltar o pensamento de que a 

história e tradições da espécie humana - e ela própria - 

estão fadados desaparecerem e serem esquecidas. Nessa 

leitura, em diferentes camadas das águas daquele “mar” se 

encontram histórias e mitos ancestrais passados de um 

povo ao outro, alguns deles com seus nomes apagados. A 

sistematicidade entre a profundidade e a antiguidade, tal 

como a não perturbação da ordem cósmica ficam 

marcados pela recorrência de fonemas fricativos no 

primeiro verso da décima quarta estrofe: “Eles se apagam 

numa ausência franca
28

”. 

Na mesma perspectiva, as vogais tônicas de rubro
29

 

e branca
30

 apresentam articulações fechada e aberta, 

arranjo em que se opõem obscuridade e claridade. A cor 

atribuída à “argila” e a tonalidade dada à “espécie” realiza 

outro embate semântico, dadas as cargas de proibição, 

sensualidade, telúrica e sensual ligadas à primeira e a 

pureza, transcendentalidade e inicialidade da segunda. Essa 

união de desejo e corpo vem sutilmente anunciada pelo 

hipérbato, que ressalta a anterioridade da pulsão de eros à 

existência do homem. 

O louvor à “vida” e à sua capacidade de recriação é 

mostrado na exclamação do verso seguinte, que ocorre de 

                                                 
28 Grifos nossos. 
29 Grifo nosso. 
30 Grifo nosso. Consideramos o fato de tratar-se de um dígrafo, por isso destacamos 
ambos os caracteres. 
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maneira suavemente funesta. O texto não advoga uma 

esperança por vida eterna para o corpo ou para alguma 

representação poética, mas destaca um sutil, embora 

grande, mecanismo de renovação e destruição. Em 

harmonia a essas imagens, o emprego das “flores”, órgãos 

sexuais majoritariamente hermafroditas, trazem para o 

verso a pulsão de renascimento, algo inerente à vida em 

suas inúmeras manifestações.  

A indagação nos versos seguintes contém a ironia do 

eu-lírico aplicada ao que cada geração chama de seu 

tempo, sua cultura e demais circunstâncias históricas 

defronte do fato que muito da mentalidade de uma época 

se modifica e se esvai juntamente com suas vidas e, mais 

lentamente, suas ideias. Em adição a isso, uma analogia 

pode ser feita com as transições de visões estéticas e os 

constantes diálogos e retornos de tendências, sempre com 

reformas agregadas. Daí se abstrai um movimento 

semelhante ao das correntes marinhas, em que as águas 

logo abaixo da superfície do metafórico “mar” literário e 

antropológico emergem e, quiçá, consigo trazem uma 

porção da poesia-sedimento das profundezas. 

Por sua vez, citar a “larva” é recordar uma força que 

se alimenta de morte para completar sua metamorfose, 

além de habitar os territórios simbólicos da morte e do 

descarte. O “pranto” é a materialização poética semelhante 

aos húmus formados pelos detritos do âmago humano, a 

partir dos quais se realiza o artesanato do “fiar”. Tal verbo 

ocorre sem um objeto direto e resulta num hermetismo 

quanto ao destino do pequeno ser citado. Pode-se 

apreender que, assim como na natureza, tal imagem é 
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constante e que cada ser humano e cada época produzem 

e resultam em matéria orgânico-poética. 

Em continuidade, a voz do poema intensifica suas 

referências a elementos poemáticos que se dissipam no 

esquecimento, em sincronia ao largo uso de consoantes 

oclusivas (vozeadas e desvozeadas) e vogais abertas. Essa 

exaltação tonal explicita o êxtase físico causado pelo 

recorrer a uma espécie de olho atemporal dos prazeres. É 

ele quem causa a evocação de sinestesias por via da 

rememoração das experiências eróticas humanas, todas 

impessoalmente projetadas como experiências universais 

masculinas, conforme encontra-se em “Os gritos das 

donzelas excitadas” (VALÉRY, 1984, p.39) 

O aparato estrutural que acompanha essas 

significações inclui uma anáfora formada por cinco 

ocorrências do artigo masculino, número ligado ao 

equilíbrio entre forças, a um estado intermediário e à 

representação do homem (os quatro membros e o tronco). 

A figura de gramatical acima e leitura dela feita são uma 

cola que liga os versos às várias imagens, constituídas 

principalmente de nomes e, por isso, responsáveis por 

certa rendição do observador a elas. O paralelismo 

sintático nos versos terceiro e quarto dessa estrofe é 

protagonizado por orações apositivas, nas quais “seio” e 

“sangue” carregam vitalidade poético-biológica. 

Confrontam a tais substantivos a “luz” e o “fogo”, donos 

de forças menos ligadas ao efêmero. 

Na estrofe décima sétima, o eu-lírico fala a uma 

existência de maior densidade abstrata do que a sua 

própria, que se pode apreender qual alguma ordem de 

engrenagem da vida. A “grande alma” é também a 
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personificação geral de uma essência englobante de toda a 

existência humana e posta à espera do “sonho”, uma 

reveladora da desilusão de uma modernidade histórica ou 

literária referir-se a períodos inevitavelmente transitórios. 

Sob esse prisma, a perseguição de sonhos e grandezas seria 

um ignorar da anunciada derrocada dos valores e pilares 

de tudo que possa a vir ser tesouro aos olhos humanos, já 

que tudo perece. 

Mencionar a perda das “cores das quimeras” é 

apontar que se margeia a derrocada na medida em que as 

tradições e arquétipos de sabedoria são desprezados pelo 

mundo industrial. Dentre a formação do corpo desses seres 

estão a cabeça de leão, o corpo de cabra e a cauda de 

dragão, animais que representam características bastante 

dúbias entre si, conforme Chevalier (2019, p. 763) explana. 

O primeiro deles é símbolo de majestade e remete à coroa 

solar, mas peca por seu orgulho e soberba, ligação com as 

maquinações destrutivas do homem. Reflexo de seus 

impulsos em certa medida cerceados pela mente, o 

segundo simboliza o gosto pela liberdade e a 

impulsividade, e o terceiro representa um guardião de 

tesouros ocultos e detentor do signo do poder da vida. 

Essa grande junção é figura da autodestruição do homem 

no cumprimento de suas vontades, que anulam uma à 

outra e implantam a confusão.  

Ao indagar se a “grande alma” cantará no futuro 

que a espera, o poema traz uma ironia com um certo tom 

profético acerca da extinção dos sentimentos e da própria 

poesia. Tal indagação pode ser tida por direcionada ao 

pós-morte, seja em relação a ele ser um sono, vigília ou 

predecessor de reencarnação. Todas as dúvidas 
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apresentadas ensejam o silêncio do poeta ante a essa 

“presença porosa”, diante da qual a compreensão e o 

sentimento de sagrado da espécie se diluem juntamente 

aos seus corpos. Uma viável chave para decifrar tal 

entidade seria considerá-la como a capacidade do “mar” 

em fazer seu todo líquido, isto é, linguagem, que nele 

adentre. 

Colorir a “imortalidade” com a cor “negra” é 

adjetivá-la de falta, ao mesmo tempo em que ela possui o 

“ouro”, ou seja, riqueza e abundância. A miséria existencial 

é quem cerca, conforme se lê, a “grande alma” e as suas 

glórias no decorrer da História. O homem ver a todos se 

esvaírem e saber que a nada pode se apegar traz esse 

aspecto horrível à vida eterna, que é presenciar o triunfo 

dos ciclos até o ponto de não conseguir mais se apegar 

coisa alguma e a ninguém. 

No verso seguinte, a “cilada pia” apresenta uma 

rima imperfeita interna com “mentira”, sutil ligação com o 

desmascaramento da ilusória e reconfortante ideia de que a 

imortalidade seria sinônimo de felicidade.  A referência a 

criaturas mitológicas - imagens cujas significações não 

foram completamente desnudadas pelo homem 

contemporâneo - se deve à noção de que o mundo não se 

resume ao racionalmente equacionável. Um diálogo com a 

cena de Hamlet a contemplar as caveiras no cemitério 

(SHAKESPEARE, 2000, p.160,161) ocorre nesse trecho por 

virtude do irônico “sorrir” das caveiras e da metaforização 

da derrota do tem duração limitada. A esse respeito, 

advém da necessidade de se liquefazerem órgãos e tecidos 

(e assumirem seus „novos‟ lugares nos ciclos da matéria) a 
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fim de haver o “oco” onde antes havia o órgão do 

pensamento.  

Na estrofe seguinte, os “profundos pais” são a 

antonomásia referente à ancestralidade que corresponde e 

supera o parentesco sanguíneo. Tal imagem retorna ao 

“povo errante” e figura qual a consciência de haver uma 

inominável rede de transmissões de experiências incluídas 

nos inconscientes dos múltiplos povos. É possível uma 

analogia à uma árvore, onde as sociedades atuais e seus 

pensamentos seriam galhos subalternos, provindos de 

outros, alguns direta e outros indiretamente ligados ao 

tronco. Essa esquematização resulta em outros paralelos, 

como a fixação no substrato terrestre por meio das raízes 

como uma maneira de apego ao chão – signo de tradição –

, juntamente à procura pelas águas do subsolo, que 

possuem parentesco com as do “mar”. 

Adiante, a menção às “cabeças desertadas” possui a 

dubiedade que transita entre a morte e arcaização de 

alguma forma de pensar. As figuras “terra” e “enxadas” 

sinalizam a constante ação de modificação e procura da 

compreensão dos tempos passados. Em relação aos 

“passos”, perturbados, há a demonstração de que, por 

mais que se tente organizar e construir interpretações 

acerca do passado, sempre haverá o que reorganizar por 

intermédio do “trabalho” com as “enxadas”, que incidem 

sobre interpretação do mundo que cada geração possui.   

No tocante ao “verme”, Jung o entende como 

destruidor da libido e do impulso, além de ele se alimentar 

da podridão e da morte para terminar seu 

desenvolvimento (CHEVALIER, 2019, p.943). No texto 

valéryano, a irrefutabilidade dessa força é dirigida menos à 
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carne do homem do que à civilização, em reforço à ideia 

de ciclicidades já apresentada. O fato de ele não deixar 

mais a voz do poema pode ser visto qual o resultado de 

este ter consciência sobre o dito processo, suas implicações 

às estéticas e as mudanças nelas. 

Devido a esse contexto, estabelecida fica a 

necessidade de pensar sobre a função desse decompositor e 

a força motriz que o move, devido ao questionamento que 

o poema traz com a antítese entre “amor” e “ódio”. A 

existência do ser em pauta é um arquétipo que toma corpo 

ante à limitada compreensão do universo pelo homo 

sapiens sapiens, lacuna que se reflete pela amplitude do 

espaço semântico entre os constituintes da figura de 

pensamento mencionada. Junta-se ao hermético construído 

até esse trecho o “dente”, inapreensível e inescapável 

destruidor, tanto mais aterrorizante quanto dele há 

consciência. 

O poema traz uma sequência de quatro verbos (ver, 

sonhar, querer, reclamar) que atuam no sentido de 

dimensionar, tornar vivo e ativo aos olhos do leitor o 

diminuto ser em pauta. Tal aplicação de vocábulos faz mais 

nítida a vontade e a consciência do “verme”, que tem 

amor pela “carne” do eu-lírico por ela conter a “vida” a 

ser remodelada. O alcance de sua presença tem o poder 

simbólico de atormentar a voz do poema mesmo nos seus 

momentos mais íntimos, não obstante sua chegada ainda 

esteja distante. Na sequência, o pré-socrático Zenão é 

invocado por ser o detentor de um “dardo”, artefato 

linguístico que designa a materialização metafórica da 

famosa técnica argumentativa do filósofo, a construção de 

paradoxos. 
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Por si só, a sobrevivência desse nome aos milênios 

explica o voo de um dos exemplares de sua arma, visto seu 

modo combativo existir até hoje. Chamar o filósofo de 

“desumano” atribui-lhe crueldade e certa imunidade ao 

efeito do passar dos séculos, por isso, no poema, seu 

“insano dardo” é capaz de atravessar as eras para atingir o 

poeta. Em meio à percepção deste último quanto às 

inevitáveis oposições da existência, transparece a inércia de 

tal “dardo”, que voa sem nada que lhe faça resistência, em 

movimento perpétuo até que algo lhe faça resistência, 

numa interessante aproximação entre o poético e da 

Segunda Lei de Newton. 

A ideia de que o “som” é que forma a voz do texto 

remete à geração de um sujeito através da linguagem, e 

por isso a arma de “Zenão” consegue eliminá-lo. Plantar a 

técnica do pensador grego nesse arranjo verbal acaba por 

diluí-la no grande “cemitério”, de maneira que a 

exclamação dessa oração a transforma num lamento pelo 

inevitável, que inclui o suspiro final do último da espécie 

humana, algum dia. Após isso, o chamado ao “sol”, para 

muitas religiões uma divindade, aponta uma indagação às 

grandes forças do universo, um pedido de orientação de 

quem está perdido. 

Harmonicamente, a “tartaruga” representa uma 

cosmogonia em que o formato de sua carapaça se 

relaciona com o céu e o achatamento de sua parte inferior 

à terra
31
. A lentidão do réptil e a sua longevidade sinalizam 

um decorrer do tempo diferenciado para as forças da 

natureza. Para a contemplação poética, o leitor necessita 

                                                 
31 IDEM, 2019, p. 868, 869. 
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desvencilhar-se dos ritmos cotidianos, ter o andar do 

quelônio para viajar entre as eras através dos textos com a 

velocidade de seu nado. A experimentação das diferentes 

estéticas e valores será o veículo suscitador das invocações 

das imagens diluídas nas águas marinhas do poema, como 

a do herói “Aquiles”, símbolo de valores heroicos, cuja 

estética não mais vigora literariamente, pois estamos no 

tempo dos anti-heróis. 

Na antepenúltima estrofe, a elevação do som por 

meio de exclamações combinadas a reticências e frases 

imperativas prenunciam o término do poema. Qual o 

início da subida de um profundo mergulho, a expressão “as 

horas sucessivas” conclama o leitor ao retornar de seu 

mergulho poético. Corrobora a isto o pedido para o 

“corpo” quebrar a forma pensativa, numa antítese em que 

há o combate e a derrota do concreto sobre o abstrato, 

assim como há um limite para a apneia neste marinho 

mergulho em palavras. Tal aventura proporcionou a 

renovação da percepção do mundo e se manifesta pelo 

tato a sentir a união entre o poético e o concreto, que gera 

um “frescor” que devolve o “ímpeto” ao homem, para 

que ele enfrente os desafios de seu cotidiano, as “ondas”.  

Nas grandes águas de delírios, é possível que haja 

vislumbres da realidade entre as perturbações realizadas 

pela palavra poética. Chamar o “mar” de “pele de 

pantera” é a revelação do reconhecimento de uma força 

feminina voraz e de natureza protetora, ao passo que o 

“manto rasgado” seria indicativo de profanação. A 

aproximação que se realiza constrói a sombra de uma fera 

guardiã e a de um tesouro, cujas riquezas herméticas são 

atacadas pelos “ídolos do sol” na falha tentativa de revelar 
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o os segredos das águas e rompê-las como se fossem um 

tecido.  

No ápice dessa gradação de imagens, o poema 

evoca a “hidra” - símbolo dos vícios corriqueiros que é 

alimentado pela vaidade persistente
32

 - acompanhada pelo 

adjetivo “absoluta”, que a acompanha e eleva às 

proporções do Cemitério, do qual ela é apenas uma 

manifestação. Sua luta “em luz” representa o combate do 

homem contra suas imperfeições, ao passo que o ato de 

“morder a própria cauda” remete à agressão do homem 

contra seus semelhantes, que são, no fim das contas, atos 

voltados contra si, visto serem da mesma espécie. Por sua 

vez, o “tumulto ao silêncio parecido” pode ser associado 

ao desespero do indivíduo ao sentir ou mesmo ter 

consciência de toda a opressão amordaçante existente, que 

é interminável como as águas do mar-hidra que, por mais 

que tente, não consegue se libertar dali. 

A estrofe final traz o “vento”, manifestação do 

elemento ar e que é ligado ao sopro da vida, algo que o 

eu-lírico não poderia acessar em seu mergulho metafórico, 

embora seu corpo físico o respirasse durante aquela 

contemplação. O caráter ativo e masculino a agitar a água, 

de qualidades opostas, marca a interrupção do devaneio 

do poeta que, junto ao leitor, emerge à superfície. A 

agitação do “mar” faz as águas irem contra as pedras e se 

desmancharem - com isso, descendo ao Cemitério - num 

movimento análogo ao abrir e fechar das páginas do 

“livro”, um dos veículos possíveis para o universo poético.  

                                                 
32 IDEM, 2019, p. 492. 
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No penúltimo verso, aparecem novamente as 

“vagas”, termo que se refere às ondas geradas pelo vento 

em regiões muito próximas à costa, o que faz dessa palavra 

uma metáfora da dissipação do prazer após um rápido e, 

anunciadamente, parco deleite poético, se comparado à 

imensidão do Cemitério Marinho. Com isso concorda o 

ato de chamá-las de “página”, cujo enlouquecimento 

descende da inscrição da lírica de devaneio que constitui o 

poema aqui tratado, cujas palavras escritas são “águas 

felizes”, muito pequenas, igualmente, frente a toda 

imensidão de línguas já perdidas e habitantes do fundo 

daquele poético oceano. Por fim, as “velas” fazem 

referência ao reflexo do sol a “bicar” a face das águas, 

pequenos convites para novos e reveladores mergulhos nas 

águas contempladas pelo eu-lírico, que traz ao leitor sua 

experiência com a gigantesca matéria poética em repouso 

e, também, em movimento. 
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A ALIENAÇÃO E A CRISE DE IDENTIDADE SOB A 
ÓTICA DE PIRANDELLO E KAFKA 

 

Silvia Aparecida Zagonel Silva
33

 

 

Apenas se deveriam ler os livros que nos 

picam e que nos mordem. Se o livro que 

lemos não nos desperta como um murro 

no crânio, para que lê-lo?  

Franz Kafka 

 

 

Introdução 

 

O presente ensaio discorrerá sobe os romances A 

morte de Matias Pascal, em italiano Il fu Mattia Pascal, 

publicado em 1.904, do renomado autor e dramaturgo 

siciliano Luigi Pirandello (1.867/1.936), vencedor do 

Prêmio Nobel em 1.934, e a obra A metamorfose, em 

alemão “Die Verwandeung” de Franz Kafka (1.883/1.924), 

que foi escrito em 1.912, buscando-se uma aproximação 

entre estas duas obras. 

Pirandello é um homem do teatro e escreveu 

diversas peças, com um modo peculiar de escrever, em suas 

obras algumas questões se evidenciam: a condição 

humana, os problemas de identidade e a crise existencial. A 

pergunta fundamental que permeia seus romances é: quem 
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sou eu? Matia Pascal procura a sua própria identidade na 

liberdade ou na fuga, alienando-se.  

Esta situação inusitada em que a personagem decide 

morrer por conveniência em muito nos lembra a primeira 

frase do romance de Kafka: “Quando certa manhã Gregor 

Samsa despertou, depois de um sono intranquilo, achou-se 

em sua cama convertido em um monstruoso inseto. ” Em 

ambos os casos pode haver problemas existenciais e 

alienação dentro dos papéis sociais que cada um 

desempenha no decorrer de sua vida. 

Estes problemas poderiam estar relacionados com a 

família, com as normas vigentes da sociedade ou até 

mesmo relacionados à dúvida em relação ao papel que 

cada um representa no contexto social e familiar. A 

situação burlesca e os meios pelos quais as personagens 

encontraram para fugir dos problemas e dos conflitos 

vividos nos levam à indagação: quem somos e o que a 

sociedade e a família esperam de nós? Será que eu sou para 

os outros a mesma pessoa que eu sou para mim mesmo?   

Matias Pascal, protagonista do livro escrito por Luigi 

Pirandello, narra sua história e como morreu duas vezes, 

porém não é um narrador-defunto como no livro de 

Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas (    ), 

quem narra é o próprio Matias e está bem vivo. Contudo, 

não está nada feliz e aproveita a primeira oportunidade 

para se livrar da vida enfadonha e triste que levava: já que 

estava morto e sepultado, foi para longe viver a liberdade 

que outrora não tinha. 

É interessante notar como Pirandello usa esta 

situação inusitada para colocar o leitor frente à frente com 

questões de personalidade, pois embora Pascal estivesse 
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livre não se sentia como tal, pelo contrário, estava preso à 

situação que enredara para livrar-se e agora esta 

circunstância o aprisiona. Até que resolve forjar o suicídio 

do seu novo eu, Adriano Meis, na esperança de sentir-se 

livre novamente. 

Esta história nos leva a refletir sobre a insatisfação 

que muitos têm da sua própria vida, sobre os conflitos de 

existência e do desejo de sumir, começar do zero, viver 

outra vida. Fala também sobre a liberdade, a existência 

humana e, acima de tudo, o papel de cada um na 

sociedade, dentro de sua família, das cadeias que nos 

prendem a uma vida frustrante, das amarras da sociedade 

em cada cidadão, da crise existencial que paira sobre 

muitos.  

Tudo isso nos lembra o Gregor Samsa de Kafka, que 

num belo dia acorda metamorfoseado num inseto horrível. 

Após a surpresa manifesta nos primeiros parágrafos ser 

substituída pela preocupação em perder o horário de 

tomar o trem para ir trabalhar percebemos muitos detalhes 

também vistos na personagem Matias Pascal de Luigi 

Pirandello. 

Kafka foi um mestre da narrativa surreal. Vem de 

seus romances a expressão muito conhecida kafkiana, 

significando algo peculiar, ou seja, representa algo bizarro 

e medíocre. Narrava cenas absurdas como se fosse algo 

trivial, uma forma peculiar do fantástico. Sua narrativa de 

tão espantosa não espantava ninguém dadas as relações 

existentes entre o conteúdo de suas histórias e a vida real. 

Conforme lembra Janouch (1983).  

Seu estilo metafórico e simbólico com uma escrita 

simples, clara, concisa é imparcial e impessoal. Seu estilo é 
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incomum, sua narrativa transforma uma história comum 

em algo complexo, por outro lado transforma o absurdo 

da obra metafórica em uma narrativa simples e clara, 

podendo-se afirmar que foi o precursor do romance do 

absurdo.  

O livro foi lançado em 1.915 e foi visto como uma 

crítica ao homem do século XX, mas é uma obra atemporal 

pois nos parece ser muito atual, traz à tona as discussões a 

respeito do papel que o ser humano representa, de como 

as pessoas nos veem. Pensamos que somos livres, mas 

segundo Kafka, somos potencialmente este prisioneiro que 

se pensa livre, todavia é modelado e manipulado pela 

sociedade, condenado por critérios que regulam o viver e 

o morrer, que premiam e castigam indistintamente sem 

levar em conta a opinião de sua presa, nos tornando aos 

poucos naquilo que esperam que nós sejamos. Quantas 

vezes as pessoas são deixadas de lado, ignoradas por não 

se enquadrarem no esquema da ordem vigente?  

  O fato de se ver transformado em um inseto não 

traz nenhum pavor a Gregor, não mais do que perder o 

horário do trabalho e ser chamada sua atenção pelo 

gerente em pessoa que vai até sua casa, mesmo não tendo 

faltado um dia sequer ao serviço durante cinco anos! 

Gregor era sugado pela família e pelo patrão e não via, 

pelo menos conscientemente, problema algum quanto a 

isso. 

Eis aqui uma dura crítica aos papéis impostos pela 

sociedade às pessoas: exige que o homem tenha um bom 

salário, um bom emprego, deve levar dinheiro para a 

família e tal qual Matias Pascal, nossa personagem do livro 

de Luigi Pirandello, que vivia sendo cobrado pela sogra 
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que o menosprezava e insultava. Gregor trabalhava de sol 

a sol acreditando que lhe cabia a missão de prover o 

sustento e o bem-estar da família desde a falência do pai 

há cinco anos e não media esforços em ser um ótimo 

vendedor já que o patrão era muito exigente e a dívida 

ainda pairava sobre a família. 

Ambas as situações: a transformação de Gregor e a 

„morte‟ de Matias são metáforas da nossa condição 

humana, do papel que representamos perante a sociedade 

e perante a família. O inseto monstruoso é 

metaforicamente a angústia e solidão que o ser humano 

vive e a fuga de Matias quando soube de sua morte 

também se encaixa nesta metáfora.  

Aliás, quem nunca teve, pelo menos uma única vez 

ou por um fugaz momento, o desejo de sumir, largar tudo, 

iniciar do zero, abandonar toda uma vida de frustrações e 

desilusões e ser outra pessoa? 

 E, note-se que cada uma das personagens sofre uma 

guinada em sua vida, uma mudança repentina e 

independente de suas ações. Tanto as figuras centrais das 

duas narrativas: Gregor e Matias, quanto também as 

personagens secundárias tiveram suas vidas transformadas 

pela mudança ocorrida. Eis que surge diante de si a ruptura 

com o que lhes torturava: Matias descobre-se morto e 

Gregor acorda transformado em um inseto grotesco. Por 

sua vez, as famílias de cada um também tiveram o curso de 

suas vidas transformado. 

Há que se registrar neste momento que o título 

original do romance de Kafka é “Die Verwandlung”, “A 

transformação”, e que, segundo seu mais notório tradutor, 

Modesto Caroni (2011), a tradução para A metamorfose 
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em nada agradou a Kafka que não reconheceu bem 

representadas suas intenções neste título, haja vista que 

uma transformação é diferente de uma metamorfose. A 

personagem transformou-se de uma pessoa submissa e que 

acatava as regras e normas vigentes para um ser grotesco e 

que ficou impossibilitado de realizar tudo o que há tanto 

tempo vinha fazendo.  

Assemelhando-se a Matias, procura a própria 

identidade na liberdade, porém em Kafka isso é 

demonstrado em forma de um inseto grotesco e isso é 

importante na compreensão do sentido da narrativa. 

Como foi dito, o romance foi visto como uma crítica ao 

homem do início do século XX, à forma de vida que a 

sociedade capitalista vinha se desenvolvendo. Assim como 

Gregor, Matias também não teve sucesso em sua mudança 

de vida e desta forma, os autores nos dizem que o modelo 

capitalista sufoca tanto as pessoas que estas não conseguem 

desvencilhar-se das amarras que as prendem; ou seja, não 

têm capacidade de viver outra vida. 

Podemos notar que em nenhum momento Gregor 

se questiona o porquê de sua transformação, o que leva o 

leitor a indagar: será que se ele tivesse tentado entender 

isso, o desfecho seria diferente? Eis aí outra característica da 

escrita sui generis de Kafka: o fato de o narrador não ser 

onisciente, pois a história é narrada sob a perspectiva de 

Gregor. Dá-se que o narrador não sabe de tudo, só sabe o 

que Gregor ouve e vê, e muita coisa ele vê apenas 

parcialmente pela janela, pela porta entreaberta, ou seja, o 

autor deixa o leitor em uma alienação também, haja vista 

que não fica inteirado de tudo.  
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Gregor fica afastado de todos em sua nova forma, 

preso em seus pensamentos como um espectador da 

sociedade que se vê forçado a exercer o papel que lhe 

imputam enquanto cidadão. Não tem voz, não tem vez e 

não tem quem lhe dê ouvidos pois não há um canal de 

comunicação aberto entre este cidadão e a sociedade 

capitalista opressora. Dia após dia vai ao trabalho em 

ônibus ou metrôs entulhados de pessoas cada qual imersa 

em seus pensamentos, em seus problemas e sua própria 

vida. O que ganha o cidadão comum mal dá para 

sobreviver, paga altos impostos de tudo que consome. 

Afirmamos que a alienação é o grande tema destes 

dois romances porque é possível notar que há uma 

mensagem implícita no fato de que, assim como Gregor, 

Matias perde seu corpo, pois tem um túmulo com seu 

nome. Sendo assim, acontece também a alienação da sua 

identidade e da sua vida quando não pode ter uma real 

conversa com alguém pois corre o risco de ser descoberto. 

Esquivando-se da vida social, não interage com ninguém, 

assim como Gregor, se isola. Matias fica sem contato ou 

somente o mínimo necessário, não pode envolver-se muito 

com outras pessoas porquanto teme ser descoberto.  

Consideremos que a comunicação é algo 

indispensável à condição humana e quando perdemos a 

fala, nos perdemos também, ficamos alienados porque 

seguimos sem questionamentos, nos perdemos nos 

regulamentos da vida. Vamos nos adaptando conforme a 

sociedade assim exige, sem o poder da voz, da indagação, 

da indignação. Tal qual nos dias atuais, vamos aceitando os 

caprichos da sociedade preconceituosa e alienada, presos 

aos conceitos ditados pela mídia manipuladora, presos aos 
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bens de consumo, indiferentes ao que acontece conosco e 

com o próximo. Vamos simplesmente seguindo o fluxo. 

Outro ponto importante em ambos os romances é a 

discussão a respeito da família que ainda é um assunto 

muito atual. O papel que desempenhamos no seio familiar, 

o que nossos entes queridos e outros não tão queridos 

assim, esperam de nós, tudo isso é habilmente explorado 

nas duas obras.  

Vivendo meio que anestesiado, Gregor estava 

cansado e tem na sua transformação a tábua da sua 

salvação, a liberdade das obrigações e da mesma forma, 

Matias vê na notícia do jornal comunicando sua morte a 

porta da liberdade que tanto ansiava. De Gregor não 

podiam cobrar mais nada, pois de um homem que 

começou a ser tratado como um inseto porque não 

conseguia mais cumprir com seu papel social e familiar não 

era de se esperar nada mais.  

Temos então na família de ambos a representação 

da sociedade: a pessoa é reduzida ao seu valor de 

produção. De Matias, agora Adriano Meis, não havia mais 

o que esperar, sem obrigações familiares nem com algum 

patrão, tranquilo e com dinheiro no bolso, havia quebrado 

as correntes que o prendiam e agora era só sobreviver, sem 

compromisso. O inseto só queria garantir a comida já que 

ninguém mais alimentava expectativas de que ele poderia 

ainda ser útil em alguma coisa, uma vez que ninguém 

espera que um inseto traga dinheiro para casa, e Matias só 

queria perambular, pois sua esposa e sogra já haviam lhe 

matado, ambos estavam livres.  

Walter Benjamim no livro Obras escolhidas: magia e 

técnica, arte e política afirma que: “Do mesmo modo, nas 
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estranhas famílias de Kafka, o pai sobrevive às custas do 

filho, sugando-o como um imenso parasita” (1987, p. 139-

140). A família de Gregor sente na pele a falta que fazia o 

dinheiro trazido por ele para as finanças da casa, pois uma 

vez sem os recursos que ele garantia, os três se obrigam a 

trabalhar fora. Um fato interessante que nos leva a deduzir 

que Gregor ganhava muito bem porque sem os frutos de 

seu labor, os três trabalhando não conseguiram manter o 

padrão de vida de outrora. Até alugaram quartos para três 

inquilinos para ajudar na renda familiar, dispensaram a 

empregada, venderam móveis e bens, falam de mudar e ir 

morar em uma casa menor. Gregor tinha seu valor de 

mercado. 

 

O traço característico desta época 

é que nenhum ser humano, sem 

exceção, é capaz de determinar sua 

vida num sentido até certo ponto 

transparente, tal como se dava 

antigamente na avaliação das 

relações de mercado. Em princípio, 

todos são objetos, mesmo os mais 

poderosos. (ADORNO, 1992, p. 

31). 

 

Podemos ver que, assim que Gregor não era mais 

útil foi desprezado pelos seus, demitido pelo patrão, 

escorraçado por seu pai mais de uma vez. Diante da 

insensibilidade de seus familiares por tornar-se um ser 

inferior, percebeu que era útil enquanto estava servindo a 

família, mas logo que acontece sua transformação eles têm 

muita facilidade em descartá-lo. É de valia lembrar ainda 
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que esta percepção de sua utilidade financeira e não 

emocional não trouxe nenhum sentimento de revolta a 

Gregor; pelo contrário, ele não demonstra nenhuma 

reação a isso. 

Contudo, quando a irmã e a mãe de Gregor 

começaram a tirar seus móveis do quarto, ele foi tomado 

por uma grande emoção, demonstrou o amor e apego que 

tinha à sua mobília preferida. Interessante isso já que, em 

momento algum do livro ele lamenta não poder conversar 

com seus familiares, mas, na retirada dos móveis sim, 

rebelou-se e enfrentou as duas mulheres, tentando impedi-

las de carregar tudo: 

 

“Esvaziavam o seu quarto, 

tiravam-lhe tudo quanto ele 

amava: já tinham levado o baú em 

que ele guardava a serra e as 

demais ferramentas; já moviam 

aquela mesa firmemente plantada 

no solo e na qual, quando 

estudava a carreira comercial, 

quando fazia seu curso, e até 

quando ia à escola tinha escrito 

seus trabalhos [...]” (Kafka, 2011, p. 

44).   

 

O apreço pelos bens materiais é nítido, a 

valorização de objetos em detrimento do amor com os 

familiares de Gregor nos leva a crer que Kafka aqui uma 

vez mais lança uma crítica à sociedade de consumo que vê 

os bens materiais mais importantes que o afeto em família. 

A modernidade trouxe avanços tecnológicos que 
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facilitaram a vida das pessoas, porém está impregnada de 

pontos negativos, uma vez que a produção em massa foi 

acionada para atender a alta demanda destes produtos. A 

indústria produzia mais e mais, e na mesma proporção que 

absorvia a mão de obra menosprezava os valores culturais, 

uma vez que as pessoas absortas em seu trabalho buscando 

a simples sobrevivência iam se afundando cada vez mais na 

alienação causada pela ótica do mundo moderno: 

 

O capitalismo presumivelmente é o 

primeiro caso de culto não expiatório, 

mas culpabilizador. Nesse aspecto, tal 

sistema religioso é decorrente de um 

movimento monstruoso. Uma 

monstruosa consciência de culpa que não 

sabe como expiar lança mão do culto, 

não para expiar essa culpa, mas para 

torná-la universal, para martelá-la na 

consciência e, por fim e acima de tudo, 

envolver o próprio Deus nessa culpa, 

para que ele se interesse pela expiação 

(BENJAMIN, 2013, p. 22). 

 

Expiação que não era possível a muita gente que 

simplesmente seguia o fluxo da torrente na enorme 

produção capitalista e à cultura de massa. “E em tal estado 

de aprazível meditação e insensibilidade permaneceu até 

que o relógio da igreja deu as três horas da madrugada. ” 

(Kafka, 2011, p.65).  Morreu sem raiva de ninguém, sem 

revoltar-se, sem indignação.  Gregor, que havia sido o 

provedor da família por longos anos, termina tendo seu 

cadáver empurrado com um esfregão. Sob esta ótica, as 
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palavras de Walter Benjamim ilustram muito bem: “[...] 

morrer, outrora um acontecimento público e 

profundamente exemplar [...] é nos tempos modernos, 

empurrado para cada vez mais longe do mundo 

perceptível dos vivos” (1992, p. 39). 

E Matias? Ora, este volta para sua casa e despeja sua 

ira sobre as pessoas que tão facilmente despojaram-se dele, 

diz tudo que sempre esteve engasgado em sua garganta, 

liberta-se de sua frustração e vai viver sua vida, 

tranquilamente, como sempre quis. Sua história também 

está vinculada à miséria das relações humanas. O fato de 

nunca ter se rebelado ou dito alguma coisa mostra a 

situação adormecida que se encontrava. Foi preciso uma 

situação que não dependia de sua ação para poder livrar-se 

da vida infeliz que tinha. 

 

Considerações finais 

 

Podemos concluir diante do que foi analisado e 

exposto que os dois romances têm muito em comum: 

vários aspectos das duas obras nos remetem aos mesmos 

temas: alienação, identidade, trazendo também uma 

reflexão sobre a liberdade do cidadão em sociedade. A 

hipocrisia social também perpassa ambas as obras trazendo 

uma indagação: quem sentiria nossa falta se morrêssemos 

agora? 

Ambas as personagens principais enriquecem muito 

a literatura mundial com suas peculiaridades, nos instigam 

e nos levam a questionarmos e sentimentos mais 

profundos, levando-nos a questionar a própria visão de 

mundo. Desde que Gregor Samsa metamorfoseou-se em 
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inseto deixou de ser útil à sua família, foi deixado de lado, 

desprezado e enxotado, ignorado até à morte. Matias 

Pascal foi logo substituído no leito conjugal por seu melhor 

amigo.  

Ambos se recolheram ao mundo de sua memória, 

alienaram-se da sociedade e de seus familiares, 

distanciando-se do mundo real. Gregor se transforma num 

monstro por fora e isso revela que a família era um 

monstro por dentro. Um torvelinho de reflexões nos 

tomam durante e após a leitura destas duas obras. Muito 

verdadeiras são as palavras de Kafka que dizia que um 

romance não merece ser lido se não for como um murro 

no crânio e estes dois romances certamente cumprem seu 

papel de nos colocar a pensar, a questionar os alicerces em 

que estão calcadas as normas e conjecturas atuais.  

Se vivemos alienados, se estamos a simplesmente 

sobreviver, qual é nossa função social? Pirandello e Kafka 

nos deram magníficos suportes para questionarmos tudo 

isso e certamente a muitos ainda irão incitar com suas 

profundas reflexões. 
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VOZES MULHERES: A VIOLETA E A IMPRENSA 
FEMININA MATO-GROSSENSE 

 

Tayza Codina de Souza Medeiros Guedes
34

 

 

 

Resumo: O presente ensaio tem por objetivo a abordagem 

da imprensa feminina no Mato Grosso, em destaque para a 

revista A violeta (1916-1950). A contextualização histórica 

pretende delimitar o momento de produção da revista. 

Logo, a análise partirá da crítica feminista, pois almeja 

demonstrar como a produção de autoria feminina por 

estar à margem do cânone se constitui através de suportes 

alternativos de publicação como jornais, revistas e 

manifestos. Diante desse contexto, a crônica, gênero que 

está presente nos 34 anos de publicação da revista será 

analisado para demonstrar o projeto emancipatória das 

escritoras que construíram um discurso em busca dos 

direitos das mulheres, em prol da profissionalização e da 

escolarização, mas mantendo-se dentro de uma perspectiva 

de mãe-esposa. Dessa forma, a revisitação da revista 

possibilita a compreensão da produção de autoria feminina 

contemporânea e o fortalecimento da literatura mato-

grossense.  

 

                                                 
34 Graduada em Letras Vernáculas e Clássicas pela Universidade Estadual de 
Londrina (2011). Mestra em Literatura e Vida Social pela Universidade Estadual 
Paulista (UNESP/ Assis). Professora do Instituto Federal do Mato Grosso em 
Primavera do Leste/MT. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em 
Literatura Brasileira, atuando principalmente com obras de autoria feminina. 
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Introdução 

 

A produção de autoria feminina no Brasil e   marcada 

pela escrita a   margem, aquela que necessita transitar por 

caminhos alternativos de publicação para resistir e 

sobreviver em um meio que a quer aniquilar. A partir da 

escolarização da mulher burguesa, esta foi colocada em 

uma posição de privilégio, que proporcionou a criação de 

escritos engajados e reflexivos. Sua veiculação, por sua vez, 

se deteve em meios alternativos de publicação, como os 

jornais e as revistas, se configurando em espaços de 

resistência que deu início à imprensa feminina.  

São nestes “espaços de exceção” que desenvolvera   a 

consciência feminista na mulher burguesa, que detinha a 

escolarização e artifícios para se manter no meio de 

produção literária, mas que tendo este lugar de fala, 

desejava que outras mulheres também pudessem possuir, 

criando assim uma reflexão continua sobre a importância 

do letramento para a mulher como meio de civilizar-se e 

tomar para si os seus direitos como sujeito.  

Nesse ínterim, para compreender a produção de 

autoria feminina no Brasil e   necessário estar atento aos 

meios de produção que se enveredam a   margem, tais 

como: jornais, revistas, periódicos, crônicas, contos e 

escritos militantes. Afinal, a literatura de autoria feminina 

tanto no Brasil como no exterior até pouco tempo não 

existia no cânone tradicional. E será no jornal que as 
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mulheres encontrão um meio de produzir literatura, porém 

essa permanecera   continuamente silenciada pelo cânone e 

ficara   no esquecimento até que haja uma revisitação das 

obras que estão à margem.  

A imprensa feminina no Brasil (MUZART, 2003) 

iniciou-se em 1833 com o jornal “Belona Irada contra os 

Secta  rios de Momo”, tendo como diretora Maria Josefa, 

uma poetisa e feminista. Entretanto, o titulo que inaugura 

o espaço do jornal como sendo dominado pelo gênero 

feminino seria lançado em 1852, o “Jornal das senhoras”. 

Na primeira edição, Juana Paula Manso de Noronha 

escreve: “Ora pois, uma Senhora a   testa da redação de um 

jornal! que bicho de sete cabeças será  ?” (MUZART, 2003).  

As duas redatoras que abriram o caminho para a 

publicação de autoria feminina nos jornais já sabiam o que 

encontrariam pela frente: um terreno infértil para a mulher 

que escreve, que precisa além do acesso a   escolarização, 

um espaço que seja empático com suas lutas e um público 

que aceite o seu discurso. Tal como afirma WOOLF (1990), 

ela precisa de dinheiro e “um teto todo seu”. A saída 

dessas mulheres para ter a voz ouvida e a liberdade de 

criar seu próprio discurso foi construir o seu espaço de 

publicação.  

No cenário mato-grossense, em 10 de outubro de 

1897, foi lançado o 1º jornal dirigido e redigido por 

mulheres, “O Jasmim”, que tinha como editora chefe a 

Leonor Galvão. Ele sofreu fortes críticas da imprensa 

masculina na época, que o via como uma ameaça a   moral 

e ao bom senso. Galvão trazia em seu periódico um teor 

político e questionador que estremeceu a imprensa 

causando censura e o fim da publicação. 
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Em 16 de dezembro 1916, dezenove anos depois, 

surge a revista “A violeta”, que permanecera   ate  31 de 

março de 1950 com publicações que transitaram entre 

bimensais, mensais e quinzenais em Cuiabá, circulando 

também por cidades no interior do Estado e algumas 

localidades do país, resistindo 34 anos na imprensa 

cuiabana e totalizando 347 números.  

O periódico formado por um grupo de 

leitoras/escritoras que nasce no início do século XX, 

anterior a Semana de Arte Moderna, no sertão do país, 

sem uma logística efetiva entre os estados, se destaca pela 

permanência e resistência. Aquelas mulheres sabiam que 

para ter voz em meio a uma imprensa dominada pelos 

homens era necessário conquistar e criar o seu espaço e 

que sua sobrevivência estava ligada a forma como 

apresentariam o seu discurso ao público. E foi assim que A 

violeta conquistou a admiração e respeito dos outros 

periódicos, ela utilizava um discurso ambivalente, de 

embate e crítica frente a falta de escolarização e 

independência das mulheres e ressaltava a importância 

destas em se manterem como boas mães e esposas.  

Mesmo com a notória qualidade da revista literária 

que se manteve por um longo período na imprensa, ainda 

hoje não ha   a devida atenção ao vasto material de 

pesquisa que ela fornece, sofrendo assim um 

“esquecimento politico” (MUZART, 2003). Na publicação 

de número 63, em 15 de janeiro de 1920, a redação da 

revista “A violeta” cita o jornal “O Jasmim” apresentando 

a sua importância como percursor no estado, cedendo 

espaço para a publicação de um texto já   veiculado no 

jornal.  
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Era este o titulo do primeiro órgão da 

imprensa feminina em Cuiabá  . O seu 

apparecimento foi em 1897, sob a 

direcc  a  o da Sta. Leonor Galva  o, que 

descanc a hoje em um tumulo talvez de 

muitos ignorado no Cemiterio da 

Piedade. Entre sua collaboradoras, 

muitas, conheço, distinctas Senhoras de 

quem hoje talvez nunca pensa  ssemos 

que, como no  s ou mais que no  s, foram 

destemidas nas lides da Imprensa. (A 

VIOLETA, 15 de janeiro de 1920, grafia 

original).  

 

A revista “A violeta” foi o 2º periódico feminino 

brasileiro com o maior tempo de atividade ininterrupta, 

tendo como diretora Bernardina Maria Elvira Rich, a 

primeira mulher negra a candidatar-se a uma vaga de 

professora em um concurso no Mato Grosso em 1888, na 

época com 16 anos, mesmo tendo uma avaliação positiva, 

quem pleiteou a vaga foi a candidata concorrente branca e 

de uma família influente em Cuiabá. Em 1890, assume 

como 2ª colocada o concurso público e e  nomeada ao 

cargo. Ocupou por 13 anos a direção da revista e teve uma 

vida de militância contra o racismo, patriarcalismo e em 

pro   dos direitos das mulheres.  

Maria Dimpina Lobo Duarte assume a direção da 

revista após a saída de Bernardina Rich, a cronista sagaz, 

que assinou a maioria das crônicas durantes os 34 anos de 

existência do periódico, era de uma família da classe média 

cuiabana e foi a primeira mulher a estudar no Liceu 
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Cuiabano. Funcionária pu  blica estadual dos Correios, foi 

tambe  m, associada a   Federac  a  o Brasileira pelo Progresso 

Feminino, usava o espaço na revista para escrever com o 

pseudônimo de “Arinapi”, era a favor da escolarizac  a  o e 

profissionalizac  a  o da mulher e do desenvolvimento do 

estado.  

O surgimento da revista esta   atrelado a   associação 

estudantil Grêmio Litera  rio “Ju  lia Lopes”, formado por um 

grupo de normalistas egressas da “Escola Normal do Mato 

Grosso”, que mantinha com a participação das associadas a 

frequência de publicação, o público alvo e o material 

inédito das edições, que era mantido através do envio de 

poemas, contos e textos das leitoras-escritoras. Em “A 

violeta” e em outros jornais e revistas da época, as 

escritoras publicavam através de pseudônimos, eles eram 

um meio de se protegerem contra acusações, logo que 

muitas mulheres que escreviam e se posicionavam tambe  m 

frequentavam os eventos sociais e faziam parte da 

burguesia.  

Se no início do se  culo XX, o espaço de publicação 

da mulher era restrito, ser mulher e mato-grossense 

destinava-a para uma dupla exclusão, intensificada pelas 

dificuldades logísticas do estado e do distanciamento do 

centro cultural do Sudeste.  

Dessa forma, acredita-se que a permanência do 

periódico por 34 anos e com uma frequência linear de 

publicação e qualidade, tendo em cada nova edição textos 

inéditos, se deve ao engajamento do Grêmio que criou um 

espaço alternativo de publicação para dar voz e vez às 

mulheres e utilizando deste poder discursivo para tornar o 

jornal um meio didático de formação de leitoras. E nessa 
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conjuntura, o Grêmio Litera  rio “Ju  lia Lopes” promove o 

desenvolvimento das sócias de leitoras a escritoras. 

Além disso, o periódico traz um ideal transformador 

para este grupo de mulheres, que estando no sertão, no 

interior do país, afastadas logisticamente das discussões e 

efervescência cultural do Sudeste, proporcionam um 

movimento emancipatório da mulher por meio da 

educação e profissionalizac  a  o. DUARTE (2018) reafirma a 

importância do resgate dos jornais e revistas silenciados 

pelo “esquecimento político” e projeta como esses grupos 

de mulheres usaram de recursos estratégicos para driblar a 

censura.  

Se no interim das páginas, o leitor despretensioso 

acredita encontrar apenas receitas e dicas de higiene e 

moda, se vê em contato com discussões políticas, feministas 

e de modernização do estado. O discurso engajado vem 

revestido do perfil de mulher da época: mãe e esposa, mas 

neste caso não se torna dicotômico, ele se constitui 

agregador.  

 

A crônica e seu discurso emancipatório  

 

A revista “A violeta” (1916-1950) formalizada por 

meio do Gre  mio Litera  rio Ju  lia Lopes demarca um 

momento importante para a literatura de autoria feminina 

mato-grossense, afinal se antes a mulher era objeto de 

análise da literatura cano  nica e   através da produção feita 

por mulheres que elas determinarão a construção do “ser 

mulher” por um novo olhar. Tal como afirma WOOLF 

(1990) em “Um teto todo seu”, a mulher deixa de ser uma 

personagem e torna-se sujeito. 
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TELLES (2004) em “Escritoras, escritas e escrituras” 

apresenta como o final do se culo XIX e início do XX foi 

um campo vasto para a criação de jornais e revistas escritos 

e redigidos por mulheres de classe me  dia que utilizam o 

espac  o de fala para apresentarem desde receitas e dicas de 

higiene como reinvindicações sobre o direito ao voto, a 

participac  a  o na poli  tica e no funcionalismo pu  blico.  

Esse contexto social não se diferencia no periódico 

“A violeta”, afinal, são mulheres na maioria das vezes parte 

da burguesia e que estão inseridas em um “estatuto de 

exceção”, são escolarizadas, possuem suprimentos 

necessários para manter um veículo da imprensa e utiliza  -lo 

como espac  o para suas reflexo  es. A partir disso, essas 

mulheres, mesmo estando em uma postura de reflexão e 

busca por equidade frente aos direitos dos homens, se 

veem em um paradoxo, afinal estão tambe  m inseridas na 

vida pu  blica, são esposas, filhas e mães e essa busca 

constante por definição de uma identidade tambe  m 

aparecera   na revista.  

A crônica percorreu os 34 anos de publicação do 

periódico e fornece a possibilidade da reflexão de um tema 

a partir da conversa informal entre a cronista e seus 

leitores, trazendo em sua constituição um misto de ficção e 

realidade, assim como referencia CANDIDO (1987): um 

gênero “ao rés do chão”. Ela é a própria definição do 

jornal, surgiu para servir ao diálogo entre a notícia e a 

literatura, além de ter em si o hibridismo que o suporte 

projeta, ela representa a ideia de um jornalismo literário, 

pois parte do perfil jornalístico para a construção literária 

(SO  RIA, 2004). Sendo assim, a crônica foi o gênero 

escolhido neste ensaio para expor a construção do discurso 
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dialético da revista, que promove uma reflexão acerca da 

condição e escolarização da mulher de forma a possibilitar 

uma emancipação nas leitoras, entretanto o discurso vem 

também carregado da condição social das escritoras que 

necessitavam se manter na sociedade.  

Em uma crônica datada de 30 de janeiro de 1924
35

, 

nº 113, tem-se a seguinte passagem: “Na  o me atrevo a 

dizer que a mulher foi pelo homem reduzida a   

inferioridade de escrava; porquanto, so   onde, houver 

desigualdade de sentimentos, far-se-ha   sentir a 

superioridade deste, a oppressa  o daquela.” Neste trecho a 

cronista Maria Dimpina, com o pseudônimo de “Arinapi”, 

aborda a condição da mulher diante do casamento, e 

busca no desenvolver da argumentação que o trabalho e   o 

mérito que ela deve buscar. Tal afirmação pode ser 

confirmada por PERROT (1998, p. 9) “a mulher foi criada 

para a família e para as coisas domésticas. Mãe e dona de 

casa, esta e  a sua vocação, e nesse caso ela e   benéfica para 

a sociedade inteira”.  

No decorrer da crônica, a autora propõe: “O erro 

d‟antes e   que a moça era preparada para ser mais tarde 

somente a esposa acariciada e protegida pelo marido”. 

Neste sentido ha   um questionamento claro sobre a 

condição da mulher de se reduzir apenas a função de 

esposa, que deveria ser mais um perfil das múltiplas 

possibilidades que ela poderia ter.  

A revista investe em um discurso sobre a 

importância da escolarização e profissionalização da 

mulher para que esta não fique a mercê da sorte do 

                                                 
35 Edição disponível na Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 
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casamento. Nessa perspectiva, elas enfrentam e debatem a 

demanda da necessidade de fornecer conhecimento às 

leitoras e promoverem a emancipação a partir do contato 

com a revista e a crônica. No trecho: “Em vez, si todas se 

preparassem para exercer um cargo ou uma profissão que 

lhes garantisse a independência, esse emprego ou essa 

profissão mesmos, seriam um escudo aos revezes da sorte e 

não uma justificativa da deshonra”, é possível observar a 

importância que a escritora dá a escolarização e 

didaticamente defende a ideia que ter uma profissão não 

trará desonra a mulher, mas irá garantir um futuro com ou 

sem casamento.  

A crônica permite o diálogo entre a escritora e as 

leitoras, fornecendo um cenário de “conversa íntima”, 

entre amigas, dessa maneira é a partir das entrelinhas que o 

discurso emancipatório ganha força e promove a luta pelos 

direitos das mulheres. Tal situação é visível na frase: 

“Louvo, minhas conterrâneas, essa idéia que tendes; mas 

para bemdizel a é necessário vos dar, com toda a 

sinceridade, um conselho: preparae-vos! A mulher, repito 

com Mme. Remember, deve trabalhar; e, só sahirá da sua 

inferioridade pelo trabalho e só trabalhará si for 

preparada”.  

A crônica publicada em 25 de julho de 1925, nº 126, 

assinada por “Arinapi” pseudônimo de Maria Dimpina, 

traz uma temática interessante às leitoras do sertão mato-

grossense, um comentário a partir da palestra de Bertha 

Lutz sobre a cultura feminina no Brasil em um Congresso 

em Washington.  A temática nos mobiliza, pois demonstra 

o quanto a revista estava atualizada sobre os 

acontecimentos relacionados aos direitos das mulheres no 
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Brasil e no Mundo. O texto demonstra o intercâmbio 

cultural que a revista tinha com outras revistas e jornais no 

Brasil, fato bem atípico se pensarmos nas possibilidades 

logísticas do início do século XX no Brasil e no Mato 

Grosso. Esse esforço coletivo de trazer conteúdo atualizado 

e de qualidade reforça o objetivo da revista em emancipar 

as mulheres e ter a imprensa feminina como o espaço 

inaugural para a escrita feita por mulheres que se 

desdobrará na contemporaneidade na produção de autoria 

feminina. 

 Bertha Lutz (1894 – 1976) foi ativista feminista, 

bióloga e política brasileira, seu discurso ecoará por 

diversas vezes na Violeta e será sempre contextualizado a 

partir da realidade das escritoras e do público leitor. Na 

crônica referida anteriormente, Maria Dimpina afirma: “O 

facto de Bertha Lutz haver brilhado no Congresso de 

Washington nos orgulha, nos contenta, nos estimula”. Há 

na revista um ideal de coletividade que será demarcado 

por diversas vezes, neste caso, o sucesso de Bertha Lutz 

inspira também as redatoras e leitoras para as 

possibilidades que uma mulher pode conquistar se assim 

quiser e se tiver subsídios para alcançar.  

No mesmo texto, a cronista propõe um 

chamamento às leitoras e revela uma perspectiva que 

estará presente em toda a revista: um discurso 

ambivalente. No trecho: “Cultivae, tanto quanto puderdes 

a vossa inteligência que nada tendes a perder, que tudo 

tendes a ganhar, que o destino vos chame como a Bertha 

Lutz para representar a vossa cara Patria, quer sob aquelle 

tecto, que for o vosso tecto, tenhaes necessidade de ser a 

mestra dos vossos filhos”. 
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Se de um lado “Arinapi” provoca as leitoras para 

serem tão brilhantes e significativas quanto foi Bertha Lutz, 

ela também as coloca na possibilidade de serem “mestra 

dos filhos”. Uma perspectiva muito presente nos textos de 

autoria feminina no final do século XIX e início do século 

XX, logo que as mulheres que escrevem estão 

simultaneamente vivenciando na prática a reflexão 

continua ao patriarcado, mas também estão inseridas na 

vida pública. De modo geral, o discurso ambivalente pode 

ser interpretado pelos críticos como uma contradição da 

cronista, no entanto, ele sobressai quando se transfigura 

em uma estratégia de permanência da revista.  

 Em uma passagem na mesma crônica, a escritora 

questiona a posição do marido em buscar uma esposa sem 

“cultivo intelectual”: “si alguns sentem-se tão satisfeitos 

pelo cultivo intelectual da sua companheira, outros se 

orgulham de ter em mãos, presa, uma verdadeira boneca, 

que não sabe dizer sim ou não senão pelos lábios dirigentes 

do esposo”. É visível que a revista promove um discurso 

tanto para as leitoras como para os leitores. Mobilizando-

os por meio da necessidade de escolarização e 

profissionalização das mulheres, sendo assim ela 

desenvolve um discurso emancipatório para as leitoras e 

nas entrelinhas, apresenta aos críticos e à imprensa 

masculina um jornalismo literário que tematiza sobre 

diversos aspectos da vida cotidiana, de conselhos a 

questões políticas.  
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Considerações finais  

 

 A violeta (1916 – 1950), revista mato-grossense 

dirigida e editada por mulheres, demonstra a importância 

da revisitação de obras de autoria feminina para 

compreensão do cenário literário no estado. Apresenta-se 

com uma obra de qualidade, permanência e linearidade de 

conteúdos que não são encontrados com facilidade no 

meio literário e jornalístico, mas mesmo assim se mantém 

sob o véu de um “esquecimento político”. Dessa maneira, 

a análise e discussão dos textos são de grande valia para 

tornar público o periódico e promover a entrada na 

academia. Como afirma XAVIER (1999, p. 21): “porque, 

para além do cânone, ha   muito mais do que supõe nosso 

relativo conhecimento. E para compreender a literatura 

produzida à margem, é necessário buscar os meios 

alternativos de publicação, pois são eles que serviram de 

experimentação literária para as mulheres e de ponte para 

sua entrada nas letras.  
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