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enhuma cultura permanece imóvel, isolada: tudo à 
nossa volta se corresponde em movimentos múltiplos, sistemas 
variados. A arte, enquanto manifestação da cultura e do saber 
de um povo, transita também de formas diversas, reinventando-
se, absorvendo, assimilando e permutando esse diálogo 
contínuo e ininterrupto entre as linguagens. A literatura, nesse 
âmbito, é um espaço privilegiado para essas discussões e 
intercâmbios, desde os tempos das ditas literaturas comparadas, 
até a mais recente ideia da intermidialidade. As trocas e as 
quebras de fronteiras de gêneros do conhecimento humano 
têm se somado ao fazer artístico em suas diferentes 

 N
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modalidades. Absorver para recriar, confluir para ampliar ou 
mesmo refutar. Em qualquer um desses aspectos, a literatura 
cumpre o seu papel de se tencionar histórico e socialmente de 
acordo com as dinâmicas de cada época.  

O objeto literário é justamente o mais exposto, seja 
pelos (as) estudiosos (as) comparatistas seja pelos apreciadores 
comuns, em contato ou interseção (relação) com os demais 
tipos de produções artísticas e conhecimentos, fornecendo 
ainda no campo teorético, no início, bases para outros sistemas 
semióticos e artísticos, como o cinema, por exemplo. Pela 
amplitude e inesgotabilidade de suas expressões – sejam de qual 
gênero for – propomo-nos, nesta reunião de textos críticos, 
suscitar discussões e análises, bem como problematizar teorias 
que tratem das relações entre tradição, modernidade e 
contemporaneidade no campo das literaturas em suas 
interfaces com outras artes e/ou disciplinas e saberes.  

Os capítulos aqui reunidos são resultados de algumas 
pesquisas de estudiosos (as) brasileiros (as), que vêm pensando 
a arte desse modo expandida, seja a partir da literatura, mídias, 
cinema, seja por meio de manifestações artísticas, exposições e 
suas composições, comportamentos e circulação desses objetos 
e consumos na contemporaneidade. Nesse sentido, cada um 
(a), com suas escolhas teóricas e linhas de pesquisas, direcionou 
suas análises encampando ideias novas e atualizando debates 
associados. Esta coletânea, portanto, conta com uma 
multiplicidade de temas e abordagens, demonstrando como 
nenhum objeto e área do conhecimento permanece e segue 
isolado, pois renovadamente exigem a confluência com outros 
campos e com os pontos de vista de quem os produz e analisa. 
Se o atual cenário acadêmico da especialização exige que se 
especifique e se detenha apenas em uma área do 
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conhecimento, aqui se atesta o contrário. Pois estes (as) 
pesquisadores (as) e escritores (as) pensaram e escreveram para 
além das caixinhas teóricas restritas de seus domínios 
epistemológicos. Com diligência crítica e percursos 
metodológicos bem traçados, arriscam-se e avançam 
rediscutindo e relacionando temas novos e antigos das ciências 
e das humanidades, com as subsequentes manifestações sociais 
e artísticas.   

Esta coletânea não deixa de ser, ainda, um ato de 
protesto, um gesto de resistência. Pois no momento mesmo em 
que foi elaborada e realizada, por parte de seus autores (as) e 
editores, acompanhamos o desmonte das ciências no Brasil e a 
negação do conhecimento científico que é proveniente de rigor 
sistemático e métodos acurados, irradiadores tanto de pesquisas 
futuras quanto do necessário debate e fortalecimento das 
relações entre seres humanos e seus mecanismos de produções 
positivas.  

Desse modo, o (a) leitor (a) encontrará, nesta obra, 
textos significativos no sentido de se refletir acerca dos 
fenômenos contemporâneos das artes e suas inter-relações com 
a época, a realidade, o mundo à nossa volta. Esperamos 
contribuir com esse diversificado e complexo campo da 
pesquisa e estudos a partir desta coletânea de variados 
pensamentos, sobre diversificados temas e objetos.  

Nossos agradecimentos aos teóricos (as) e autores (as) 
que a nós ofertaram a confiança em disponibilizar seus 
valorosos lampejos, textos e descobertas críticas, bem como a 
todos e todas que aqui se dispuseram a participar deste livro 
sob uma proposta inscrita no aqui-agora-presente do nosso 
tempo, o qual nos convida a um posicionamento urgente e 
atual, conjugando tradição e contemporaneidade.    
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A (o) nosso (a) leitor (a), nada mais esperamos e 
desejamos senão uma boa leitura desta obra de caráter aberto e 
coletivo, atravessada por reticências e a certeza de que não há 
resolutividade no desdobrável leito dos saberes. 

 

Boa leitura! 

 
 

Douglas De Sousa  
            & 
Wanderson Lima  
 
(Organizadores)  
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CRÍTICA DE PROCESSO: UMA 
ABORDAGEM TRANSVERSAL 

 

Cecilia Almeida Salles 
 

No âmbito da proposta desta publicação, pretendo discutir 
como a crítica de processos de criação pode dialogar com as teorias 
da literatura, adensando o olhar para as obras literárias e, ao mesmo 
tempo, viabilizando uma abordagem transversal para todas as formas 
de manifestações artísticas. 

Na publicação Como escutar o manuscrito, organizada por 
Márcia Edlene Lima (2018), apresentei a expansão da crítica 
genética, assim como passou a ser desenvolvida no Grupo de 
Estudos em Processos de Criação (PUC/SP). Um percurso que se 
iniciou com a ampliação dos objetos de estudo para além da 
literatura como artes visuais, cinema, dança, arquitetura, fotografia e 
música.  

Relatei também as modificações que a metodologia sofreu e, 
assim, passaram a ser feitos acompanhamentos de processos no 
teatro e na dança. O percurso de expansão levou, ainda, à 
construção de uma teoria crítica de processo, a partir da 
sistematização dos aspectos gerais da criação recorrentes em muitos 
estudos de caso. Teoria esta que discute a criação como rede em 
construção e sustenta uma abordagem crítica para os objetos 
estéticos, de um modo geral.  

Ao mesmo tempo, oferece possibilidade de se fazer estudos 
comparativos. É exatamente este o foco destas reflexões, pois parece 
ser relevante para se pensar o campo das interartes, convergências ou 
zonas fronteiriças. 
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O livro Gesto Inacabado: processo de criação artística 
(SALLES, 2011) oferece em sua primeira parte o acompanhamento 
do movimento da criação, sob a perspectiva da semiótica de linha 
peirceana, sem lançar mão do amplo diálogo com os artistas que 
sustenta a reflexão teórica da publicação, a estética do movimento 
criador pode ser resumida como um percurso de trabalho sensível e 
intelectual de construção de objetos artísticos, científicos e 
midiáticos. Sob esta perspectiva, estou me referindo à coexistência 
dinâmica das três categorias da Fenomenologia de Charles S. Peirce: 
primeiridade (sentimento, sensação), secundidade (ação, confronto) 
e teceiridade (interpretação, síntese intelectual).  

Ampliando a definição, esse processo sensível e intelectual 
pode ser descrito como um movimento falível com tendências, 
sustentado pela lógica da incerteza, englobando a intervenção do 
acaso e abrindo espaço para a introdução de ideias novas. Um 
processo contínuo onde a regressão e a progressão são infinitas, 
portanto, sem definição de ponto de origem, nem final. 

Gostaria de dar ênfase ao espaço de entrada de ideias novas, 
porque essa questão será retomada mais adiante. Estou falando, em 
termos peirceanos, do múltiplo processo de formulação de hipóteses 
artísticas, que fazem parte do tecido da criação. Neste contexto, 
diante das diferentes versões de uma obra, seja sob a forma de 
rascunhos, ensaios, esboços, etc. estamos diante das testagens das 
hipóteses. 

Essa conceituação da criação ganhou ampliação em interação 
como novos diálogos, tanto no campo teórico como artístico, ou 

seja, com acesso a novos arquivos da criação, gerando o livro Redes da 

Criação 1 . Não entraremos aqui nesses desdobramentos teóricos 
posteriores. 

                                                           
1  SALLES, C. A. Redes da criação: construção da obra de arte. Vinhedo: Ed. 
Horizonte, 2006. 
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Volto ao Gesto Inacabado. Na segunda parte, o percurso 
criador é discutido sob cinco pontos de vista: ação transformadora, 
movimento tradutório, processo de conhecimento, construção de 
verdades artísticas e percurso de experimentação. A partir desses 
diferentes perspectivas, o conceito de criação vai ganhando maior 
aprofundamento.  

Tomarei dois desses modos de conceituar os processos de 
criação para o desenvolvimento destas reflexões: ação 
transformadora e movimento tradutório. Estou trazendo de volta 
estudos já tornados públicos em outros momentos, agora com o 
intuito de mostrar o potencial comparativo da crítica dos processos 
de criação.  

 

Transformações em processo 

Para discutir a criação como processo de transformação, 
volto a dialogar com Peirce, quando ele afirma que a única forma de 
pensamento responsável pela a entrada de ideias novas é a abdução, 
ou seja, o processo de formulação de hipóteses. O aspecto inferencial 
da abdução dá destaque ao fato que os diferentes elementos da 
hipótese estavam em nossa mente antes. É a ideia de colocar junto o 
que não tínhamos nem sonhado que lampeja, diante de nossa 
contemplação, como uma nova sugestão (Harvard Lectures on 

Pragmatism, CP 5.181, 1903) 2 . Essa definição do insight como 

inferência ou insight com história levou-me para a discussão da 
criação como transformação, que pode ser observada tanto nos 
modos de percepção, como nas escolhas dos recursos criativos.  

                                                           
2  Referências dos Collected Papers de Charles S. Peirce; volume seguido do 
parágrafo. 
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Essa visão da criação como transformação será o primeiro 
eixo direcionador desta  proposta de mostrar o potencial de se fazer 
estudos comparativos, entre diferentes artistas.  

O ponto de partida deste estudo foi a exposição Bastidores da 

Criação,  realizada em 1994 no Centro Cultural Oswald de Andrade 
de São Paulo. Ao escolher os documentos de artistas de diversas 
áreas (artes visuais, cinema, arquitetura, literatura, cenografia e 
música) e colocá-los lado para lado para mostrá-los ao público, 
relações foram estabelecidas e interpretações surgiram.  Registro, 
aqui, alguns resultados dessas observações, em um estudo 
comparativo de documentos de dois artistas visuais brasileiros: 
Regina Silveira e João Carlos Goldberg. 

Tinha, naquele momento, alguns documentos dos 
processos de criação de cada um deles, que me levaram à discussão 
da escolha de recursos ou procedimentos de criação, como 
elemento comum. Assim, pude me aproximar de algumas das 
singularidades desses artistas. Os desenhos e as anotações 
mostravam seus modos de apreensão do mundo, suas seleções de 
“objetos” que os atraíam e as maneiras como estes foram 
transformados, ao serem levados para a construção de algumas de 
suas obras. Registros que envolviam apropriações e 
experimentações (tentativas de obras), no que dizia respeito à 
escolha de recursos plásticos para transformação de suas matérias-
primas. 

Auxiliada pelo conceito de mediação transformadora, já 
presente na formulação de hipóteses, discutirei aqui as 
singularidade da ação criativa dos dois artistas, sob a perspectiva de 
suas escolhas e testagens de recursos artísticos ou, de modo mais 
especifico, de seus procedimentos plásticos. 

Os procedimentos criativos são os modos  com o artista lida 
com as propriedades das matérias-primas, ou seja, seus modos de 
transformação. Há uma potencialidade de exploração dada por elas 
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e, ao mesmo tempo, há limites ou restrições que o artista pode se 
adequar ou burlar, dependendo do que ele pretende de sua obra. 
Toda ação sobre as matérias-primas gera seleções e tomadas de 
decisões, a partir de critérios que vão sendo estipulados ao longo do 
processo. É o campo dos flashbacks, colagens, fragmentações, 
narrativas interpoladas, pincelada densa ou fina, câmera lenta, 
ausência de pontuação, jogos combinatórios, saturação de imagens, 
uso de processo randômico, etc. O artista tem as ferramentas como 
instrumentos mediadores, que o auxiliam nessa manipulação.  

 

Regina Silveira 3 

 

 
           Regina Imagem 1                            Regina Imagem 2 
 

No caso da Série Inflexões, Regina Silveira oferece a imagem 
dos objetos que, por algum motivo, a atraíram, ou seja, fotos 
retiradas de revista e jornal com os objetos – um sofá e uma 
cadeira. A artista passa, em seguida, para o primeiro desenho em 
papel e os põe em escala. Nesse primeiro momento, as formas 
originais são mantidas para só depois dar início a alterações. A nova 
realidade surge da deformação da forma original e os cálculos para 
as modificações acompanham os desenhos. As proporções vão 

                                                           
3Estudei os desenhos preparatórios de Regina Silveira para (1) Série Inflexões - 
recortes em duratex e pintadas: Cadeira (1988); e para (2) a instalação Vértice 
(Fundação Calouste Gulbenkian - 1988) (MAC/USP - 1989). 
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sendo alteradas, fazendo uso do efeito escorço. Os desenhos 
recebem, ao longo do processo, refinamentos em sua apresentação, 
como no caso do sofá que ganha, no fim, um desenho colorido e a 
instalação recebe um desenho à nanquim. 

Vale ressaltar que estamos nos referindo a documentos de 
Regina Silveira da década de 1980; o tempo passou, mas essas 
indagações sobre a transformação dos objetos continuaram na obra 
da artista, ganhando desdobramentos ou adensamento de 
complexidade.  

 

 
Regina Imagem 3 

Já no caso da instalação não há registro do objeto escolhido 
para ser, futuramente, transformado; a deformação ou inflexão, 
como a artista denomina, vai ganhando contornos mais radicais ao 
longo do processo. Regina Silveira segue passos semelhantes 
àqueles dos processos apresentados anteriormente. É o primeiro 
desenho que recebe as consequências físicas dos cálculos 
matemáticos e vai sofrendo mais e mais inflexões. Esses desenhos 
ainda mostram uma discussão da artista com ela mesma, em relação 
a um problema que surge na concretização da deformação: uma 
inversão se faz necessária. Isto é apresentado verbalmente: “Para 
inverter, é preciso inverter o desenho assim -- menor, maior, 
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menor”; e solucionado visualmente por meio de várias tentativas e 
com o auxílio de lápis de outra cor  

A ideia de inflexão de objetos já existentes - sofá, mesa e 
cadeiras - mostra um modo de criação de novos objetos ou 
realidades ficcionais que faz parte de um projeto mais amplo da 
artista. Projeto este que se sustenta em um processo metamórfico 
realizado em profundidade ou anamorfismo. A nova combinação, 
no caso desta artista, surge de objetos existentes mais o processo de 
inflexão. O desejo anamórfico caminha para concretização plástica, 
passando por cálculos matemáticos; estes são contaminados por sua 
busca. Os dois elementos, desenho e cálculos, coexistem e é só na 
inter-relação desses polos que a transformação se torna possível. 
Um ou outro não podem ser retirados: os cálculos direcionam o 
desenho e o desenho concretiza a abstração matemática. Esse é o 
recurso utilizado pela artista para a transformação buscada e o 
consequente encontro de novas realidades de natureza ficcional ou 
artística.  

 

João Carlos Goldberg 4 

Os documentos do processo de criação da instalação Das 

Arqueologias 5 de João Carlos Goldberg oferecem tipos diversos de 
informação. Foi encontrado um documento com a planta do 
Museu de Arte Moderna (RJ), onde a instalação foi exposta e o 
detalhamento do espaço que seria ocupado pela obra. Neste mesmo 

                                                           
4 Estudei os desenhos preparatórios de João Carlos Goldberg da instalação Das 
Arqueologias (MAM/RJ - 1992).   

5 As relações entre os estudos de processo de criação e arqueologia me fizeram 
usar a foto desta instalação de Goldberg como epígrafe visual das Considerações 
Finais de meu livro Gesto Inacabado: processo de criação artística.  
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documento, o artista registra, também, o material necessário para a 
execução do trabalho. 

Vou me concentrar, no entanto, em um dos documentos 
onde, com o auxílio da imagem de um prumo, é feita a descrição 
verbal dos objetos que irão compor a futura obra, a partir de uma 
lista de palavras, ou melhor, de uma série de associações/hipóteses. 
É este registro que nos oferece indicações interessantes para se 
pensar a questão da transformação. 

 

Prumo - Espaço 

              Verticalidade 

              Centralização 

              Determinação 

              Aferição 

              Retidão 

              Equilíbrio 

              Instrumento 

              Exatidão 

         Plumbu 

                Direção 

                Agudeza 

 

Pêndulo- Tempo 

               Mobilidade 

               Instabilidade 

               Circularidade 
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               Oscilação 

               Periodicidade 

                

Arqueologia 

                 Pesquisa 

                 Aprofundamento 

                 Descoberta                   

                 Revisão 

 

Quadrado 

Quadrantes 

Estrutura 

Arqueologias 

 

Como se pode perceber, o artista deixa índices de seu 
processo conceitual de transformação. Ao ler essa sequência de 
palavras, assistimos ao processo que o artista passa, de 
conhecimento de um novo prumo. Em um jogo associativo, as 
palavras vão se engendrando na verticalidade de um prumo e vai, 

assim, nascendo o prumo Das arqueologias, deixando de ser 
qualquer outro. O artista caminha no eixo espaço-tempo deslizando 
de prumo a pêndulo, chegando à arqueologia e tudo que essa 
ciência implica. 

As associações continuam e os prumos vão se 
transformando: passam pelas demarcações de um campo 
arqueológico e alcançam a pluralização da arqueologia, que “as 
arqueologias” oferecem. A obra vai sendo descoberta, a síntese é 
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alcançada e os princípios direcionadores da futura instalação 
ganham consistência. Há o distanciamento da ciência arqueologia e 
o encontro de um conjunto único de prumos que ganham 
artisticidade e generalização, assim, é levantada uma hipótese 
plástica. Parece que nesse momento os planos se fixam e a obra 
passa a existir mesmo que, ainda, no papel. Só depois de oferecer 
essas características ao prumo, a instalação passa a ser possível. 
Pode-se observar que, ao longo do percurso, o conjunto de prumos 
ganha autonomia em relação a todos os outros existentes.  

A nova forma surge, no caso de Goldberg, na transformação 
conceitual daquelas existentes. Informações verbais são visualmente 
organizadas e prumos já existentes são transformados, por meio de 
um processo de deslizamento de significado, a partir do qual o 
artista dá novo sentido a objetos que já existiam extraobra.  Ele vai 
conhecendo o significado de sua instalação enquanto a conceitua 
por meio de associações verbais. É o processo de conhecimento à 
medida que são dados contornos materiais para a futura obra. 
Trata-se, portanto, de uma transformação por meio de um processo 
conceitual de  ressignificação. 

Pode-se perceber que, como reflexo desses diferentes 
processos de transformação, o papel desempenhado pelos 
documentos para cada um desses artistas também difere. Para 
Regina Silveira, o desenho preparatório é seu campo de trabalho de 
transformação da fisicalidade do objeto; o desenho mostra-se, para 
Goldberg, como o espaço de registro do progresso de suas reflexões, 
ou seja, o campo de trabalho intelectual.  

Contemplando esses percursos, chega-se à criação como o 
processo de dar vida a novas formas, que surge da metamorfose de 
objetos já existentes. As transformações se dão nos processos de 
apreensão sensível do mundo, assim como nas escolhas dos 
recursos artísticos. Nos casos aqui estudados, os artistas se 
apropriam de cadeiras, mesas e prumos e, em gestos 
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transformadores, lhes oferecem características inusitadas, por meio 
de determinados procedimentos plásticos. Tanto no caso de R. 
Silveira como no de Goldberg, há um processo posterior a esses 
desenhos responsável pela materialização dos objetos aqui 
projetados. 

 

Traduções em processo 

Os documentos de processo mostram que os percursos de 
criação tendem para a construção de um objeto em uma 
determinada linguagem ou uma inter-relação delas, dependendo do 
modo de expressão que está em jogo. No entanto, seu percurso é 
intersemiótico, isto é, em termos bem gerais, sua textura é feita de 
palavras, imagens, sons, corpo, gestualidade etc. Os artistas não 
fazem seus registros, necessariamente, nas linguagens nas quais as 
obras se concretizarão; estes apontamentos, quando necessário, 
passam por traduções ou passagens para outros códigos. As 
linguagens que compõem esse tecido e as relações estabelecidas entre 
elas dão singularidade a cada processo. Percebemos, portanto, que 
há uma estreita relação entre as tramas semióticas dos processos e o 
modo de desenvolvimento do pensamento de cada artista. Para que 
esta discussão não fique no campo da mera constatação da 
intersemiose (da inter-relação das linguagens) e da descrição de seus 
componentes, é necessário mostrarmos como estas participam em 
determinados processos de construção. 

Neste contexto, passo a discutir o diálogo entre palavras e 
imagens nos processos de um escritor e de um artista plástico, ou 
sejam um estudo comparativo interartes. 

Minha pesquisa da documentação de Ignácio de Loyola 

Brandão para a criação de seu livro Não Verás País Nenhum e dos 
dezessete cadernos produzidos pelo artista plástico Daniel Senise 
(1988 a 1999) me possibilitou conhecer sobre algumas das 
especificidades de seus processos de criação. Gostaria de ressaltar 
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que ambos os artistas fazem uso de um intenso diálogo entre palavra 
e imagem. Sabe-se que isto não é característico só desses artistas, pois 
os registros de processo são quase sempre marcados por uma trama 
de linguagens, como já mencionado.  

Com a relação entre palavra e imagem como denominador 
comum, pode-se  discutir as singularidades dos papéis 
desempenhados por essas linguagens nos processos dos dois artistas. 
Embora esse modo de aproximação destes percursos de criação 
tenha sido explorado em outras publicações, transporto para este 
contexto somente algumas conclusões, para que possamos destacar o 
potencial metodológico da crítica de processos.   

A inter-relação imagem e palavra propõe uma comparação 
das diferentes funções desempenhadas nos percursos criativos de 
Loyola e Senise, tendo-se em mente o objetivo de buscar a melhor 
compreensão dos modos de funcionamento destes pensamentos em 
criação.  

Sob este ponto de vista, observamos que no caso de Senise 
essas linguagens apresentam papéis bem definidos: imagem e palavra 
dialogam de modos diversos, porém não há dúvida no que diz 
respeito à primazia da imagem. Mesmo quando a palavra ocupa 
maior espaço, está a serviço da visualidade, ou seja, são reflexões 
gerais, relativas a seu projeto artístico e à concretização deste em 
algumas obras. As palavras, nestes momentos, ganham força e 
relevância, na medida em que sustentam o trabalho plástico.  

O verbal revela-se, assim, na busca de sistematização de 
princípios ou conceitos que direcionam sua pintura. Senise parece 
sentir necessidade de explicitação desses princípios para si mesmo. A 
anotação verbal pertence somente ao mundo privado da sua criação, 
como se o pensamento visual, desenvolvido nas páginas dos 
cadernos de anotações, fosse observado, explicado e julgado pela 
palavra não pública.  
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Por outro lado, enquanto as imagens nos cadernos se 
mostram titubeantes e frágeis, as palavras pertencem a um ambiente 
envolto por mais certezas. Não são notas esparsas que refletem 
pensamentos soltos, mas princípios que se constroem, formando um 
corpo teórico sólido. A palavra mostra um pensamento visual que 
não caminha sem ponderações de natureza geral. Esta 
fundamentação teórica verbal, que vai encontrando suas definições 
ao longo do tempo, acompanha e sustenta as metamorfoses sofridas 
pela visualidade. As modificações que a visualidade sofre são, 
provavelmente, responsáveis pela melhor compreensão daquilo que 
parece ser o que ele busca. 

Discute-se que toda práxis envolve uma teoria que, no caso 
de Senise, necessita de algum tipo de organização e encontra nas 
reflexões verbais seu meio de materialização. A palavra conceitua a 
visualidade. 

Nos documentos de Loyola, por sua vez, observei o poder da 

imagem na construção de Não Verás País Nenhum. A visualidade tem 
uma história longa nesse percurso criativo e ainda é levada, com 
bastante vigor, para a obra, sob diferentes formas. Assim, as 
características visuais dos documentos privados invadem o espaço da 
obra, que se torna pública. Podemos dizer que o pensamento deste 
escritor é visual, no sentido de que, em muitos momentos, as ideias 
se desenvolvem a partir de diagramas visuais. Estes parecem 
desempenhar um papel importante no processo de construção de 
seu romance: a condensação da visualidade passa por um processo 
de expansão, quando traduzida verbalmente. Seria um modo de 
pensar que se organiza com o auxílio da visualidade. 

Diagramas, de um modo geral, agem como campo de 
investigação, ou seja, são registros da formulação de hipóteses 
artísticas, que vão sendo testadas ao longo do processo. Sua natureza 
móvel mostra o artista tateando o que deseja ou o que busca, 



25 
 

portanto, sua mobilidade está relacionada ao tempo da 
experimentação.  

O acompanhamento teórico-crítico destas documentações 
permitiu tomar a discussão sobre os percursos de criação como 
processos tradutórios, como algo que esses dois percursos tinham em 
comum, para lançar luzes sobre as singularidades de cada um  dos 
artistas. Abriu-se, assim, espaço para pensar as interações entre artes 
visuais e literatura, sob a perspectiva de seus processos de criação. 

A partir dos dois recortes estabelecidos, criação como 
transformação e como processo de tradução de linguagens, chego ao 
fim destas reflexões, que pretendem mostrar o potencial de estudos 
comparativos para viabilizar pesquisas sobre processo de criação no 
campo das interartes. 
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ADAPTE-ME, POR FAVOR! REFLEXÕES 

CONTEMPORÂNEAS PARA ALÉM DA MERA 

ADAPTAÇÃO OU CÓPIA 
 

 

Douglas De Sousa  
 

 

Convido o(a) leitor(a) a um breve passeio pela famosa Rua 25 
de Março, na cidade de São Paulo, capital. Em suas ruas íngremes, a 
mistura de cores, sabores, objetos, pessoas, artefatos, raças – o 
impossível, para o imaginário coletivo, parece ser encontrado por lá. 
Esse é o lugar do coração do Brasil dos produtos nacionais e 
importados. Aquilo que não se pode ter, mas que se deseja, em 
reificação capitalista, cabe e se encontra na 25 de Março. Ali o 
formal e o informal estão imbricados, o que sonega e o que declara, 
o que paga impostos e o que omite. É a rua de satisfação dos desejos 
das camadas mais pobres, irrequietamente se inserindo na sociedade 
do consumo, mas também dos abastados que escondem a busca 
eventual por produtos populares. O que no mundo não tem, na 25 
se encontra: desde o quarto do bebê recém-nascido aos produtos 
para uma megafesta de casamento ou formatura, além, claro, dos 
eletrônicos, cosméticos e bugigangas de todas as ordens, das 
diminutas às gigantes.  

Pois bem, sem dúvida, o destaque cultural e social que alçou 
a famosa rua de São Paulo ao Brasil e ao mundo deriva do apelo de 
seus importados e do acesso aos produtos do grande capital, com 
suas marcas neon e exibições insistentes. Na escalada e corrida da 
fetichização do consumo capitalista, ficar de fora é algo difícil. E 
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quem nunca, mesmo sem querer, teve de recorrer a um despertador 
importado dessas lojas antes de os celulares explodirem e virem com 
um dispositivo de alarme? No Brasil, cito aqui a rua 25 de março 
como a maior e mais famosa, mas em todas as capitais brasileiras já 
existem suas feiras e espaços próprios de produtos importados. Aliás, 
não somente no nosso país como em todas as capitais do mundo 
globalizado capitalista.  

Fazer uso desses produtos e frequentar essas feiras não 
perpassa apenas o campo do legal ou ilegal, do falso ou pirateado, 
mas existe algo nessa lógica de produção e venda que ultrapassa tudo 
isso: o valor da réplica, da cópia que põe em desafio o que pensamos 
ou pensávamos ser o original. Onde começam e terminam a réplica e 
o original nesses espaços mercantis? 

Primeiro, não sejamos levianos tampouco ingênuos em 
acreditar que esses itens replicados, copiados ou reproduzidos em 
feiras e espaços de vendas não são a reprodução no sentido de 
disseminação da obra de arte com toda sua pompa e aura, como 
pensava, há quase cem anos, o filósofo Walter Benjamin, no sentido 
de democratização da obra. O que se tem é a necessidade do 
consumo seguida da inserção nesse sistema capitalista de distinção 
por meio da marca da camisa, da bolsa, do tênis, do perfume, da 
roupa que usamos. Tal distinção avulta pelas grifes internacionais 
amplamente divulgadas e exibidas pela grande mídia. Quando o 
consumidor usa um tênis, uma camisa Adidas ou Nike, uma bolsa 
Louis Vuitton, passa, desse modo, a ser mais “conquistável” e 
“aceito” no mundo capitalista. A prova disso reside na pergunta, por 
vezes deselegante, que, por ventura, ouvimos: “É de marca esta 
camisa?”. Ora, precisamos refletir sobre esse conceito do que é “de 
marca”, “grife”, suscitando uma pergunta. A marca, a grife é como a 
cultura. Se não existem sujeitos sem qualquer cultura, sendo erradas 
as expressões: “ele/ela é sem cultura”, “povo sem cultura”, 
“sociedade sem cultura”, todos e todas à sua maneira possuem sua 
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cultura e nela se expressam, embora nem todos concordem. Assim, 
também não existem produtos de venda que não sejam produzidos 
por uma fábrica, logo têm uma marca, grife. Por outro lado, sabemos 
facilmente o que essa pergunta sobre ser ou não de marca representa 
para o universo social. Representa alusão a grifes poderosas e 
multinacionais, de preferência que sejam veiculadas por grandes 
artistas ou jogadores de futebol famosos. Diante dessa realidade, 
inicia-se, pela sociedade, a busca do que é considerado de “marca”, 
mesmo que “falsificado”1. Vestir-se, calçar e até se perfumar passam 
por uma lógica de mercado que começa de quem produz até quem 
consome.  

Nesse cenário, o leitor se pergunta: há algo mais escondido e 
que precisa ser revelado nesse mercado da cultura da réplica e da 
cópia?  

Walter Benjamin – a ele sempre retomamos –, como um dos 
primeiros filósofos a problematizar essa discussão, apontava os 
caminhos para o futuro, problematizando a reprodução no campo 
das artes, dos objetos artísticos reprodutíveis. Pensei além e trouxe 
esse debate para o campo da adaptação e reprodução não só de 
produtos da arte, como também de bens de consumo para a 
sobrevivência cotidiana, seja de uso mais ou menos urgentes, e as 
culturas e práticas de lazer e interações sociais.  

O mercado das réplicas, das cópias, tanto explodiu, cresceu 
exponencialmente, como democratizou o acesso de milhões de 
pessoas a bens e materiais antes restritos. A lógica perversa dos 
atravessadores também impera nesse mercado, sonegando impostos, 
utilizando-se de mão de obra barata, escrava ou análoga à escravidão. 

                                                           
1 Utilizo aqui a palavra falsificada, mas prefiro mesmo o vocábulo replicada, de 
réplica. Entendo que falsificada, embora não faça apologia à pirataria, vem 
carregada de sentidos preconceituosos sobre quem usa esses produtos. E a minha 
intenção é a de discutir tais usos e disseminações e não a de valorar, inferir com 
juízos de valor sobre a problemática.  
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Os containers nos portos não param de chegar e, apesar da 
pandemia de Covid-19, a economia da China é a que mais cresce2. 

Não à toa, não há quem não tenha um produto Made in China. O 
gigante asiático é o maior produtor e disseminador das réplicas, sem 
falar em outros materiais como os insumos farmacêuticos. O 
mercado informal abala a formalidade, avança, dissemina seu 
conteúdo sem pudor algum e ainda impõe regras pouco ou nunca 
legais e competitivas. Benjamin já fazia esse alerta:  
 

A obra de arte sempre foi, por princípio, 
reprodutível. O que os homens fizeram sempre 
pôde ser imitado por homens. Tal imitação foi 
praticada igualmente por discípulos, para 
exercício da arte; por mestres, para difusão das 
obras; e, finalmente, por terceiros, ávidos de 
lucros (BENJAMIN, 2021, p. 13).  

 
É fato que essa reprodução permite o acesso, mas ela vem 

investida por uma avidez de lucro, como assinala o filósofo, e que 

pode ser perigosa quando seus padrões de reprodução coisificam os 
sujeitos em seu consumo. Ora, vejamos bem, a ideia primeira é que 

quando quadros como Monalisa, de Leonardo da Vinci, Guernica, de 

Pablo Picasso, Retirantes, de Candido Portinari, são reproduzidos em 
cartões postais, fundos de tela de celular e computadores, estilizados 
em acessórios ou mesmo impressos em papel cartão, hoje já 

disponíveis em detalhe na world wide web, dispensando, a priori, a ida 
a museus e exposições que abrigam essas obras. Posso ter acesso em 
detalhes – inclusive por meio dos museus virtuais – a essas obras sem 
fila, sem transtornos de controle do tempo, sem despesas 
pecuniárias. Mas e a aura? A aura, essa atmosfera invisível que todos 

                                                           
2 Ver em: < https://brasil.elpais.com/economia/2020-09-27/em-meio-a-pandemia-
a-economia-chinesa-e-a-vencedora-no-jogo-do-tabuleiro-economico-mundial.html>. 
Acesso em 06 de outubro de 2021.  

https://brasil.elpais.com/economia/2020-09-27/em-meio-a-pandemia-a-economia-chinesa-e-a-vencedora-no-jogo-do-tabuleiro-economico-mundial.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-09-27/em-meio-a-pandemia-a-economia-chinesa-e-a-vencedora-no-jogo-do-tabuleiro-economico-mundial.html
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ainda perseguem, e por causa dela não abrem mão de tirar uma 
fotografia junto a um quadro, uma estátua, uma paisagem tanto já 
reproduzidos, porém, serve como indicativo, mais uma vez, de 
diferença para o consumidor e apreciador de que “conheceu de 
perto, ao vivo e a cores” determinada obra de arte. Esse pensamento 
também se relaciona com a ideia do original e a subsequente 
demarcação na fala dos sujeitos: “eu fui à exposição de Picasso”, “eu 

conheci o Abaporu pessoalmente”. E no mercado das réplicas logo se 
ouve: “Essa minha bolsa é original”; “Esse meu vestido foi comprado 
como modelo único”. Desse modo: 

 
Nomeadamente: “Trazer para mais próximo” de 
si as coisas é igualmente um desejo apaixonado 
das massas de hoje, como o é a tendência desta 
de suplantar o caráter único de cada fato por 
meio da recepção de sua reprodução. 
Diariamente torna-se cada vez mais irresistível a 
necessidade de possuir o objeto na mais extrema 
proximidade, pela imagem, ou, melhor, pela 
cópia, pela reprodução (BENJAMIN, 2012, p. 
29).  
 

Ou seja, a exposição das marcas, da aura, do consumo se 
relaciona a mecanismos subjetivos, muitas vezes, de exibição de 
quem consumiu/consome determinados produtos, sejam artísticos 
ou não, no sentido de uma diferenciação social.   

Eis aqui uma problemática: democratização do acesso ou 
diferenciação social? Consumo ou alienação?  

É certo que os bens artísticos, como propala Walter 
Benjamin, quando reproduzidos, permitem o acesso e a circulação. 

Não preciso ir à França para ver Monalisa, nem ao cinema para 
assistir ao filme em lançamento, tampouco à Pinacoteca de São 
Paulo para apreciar as pinturas de Almeida Júnior, todas estão 
reproduzidas, e ainda nos tamanhos, estilos e formatos que o(a) 
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apreciador(a) quiser. Contudo, essa réplica não fica restrita ao 
campo da arte, do cinema, da propagação de ideologias, 
relacionando-se diretamente com a reprodução do grande capital, 
ambas enfeixadas em uma relação dos planos micro ao macro. 
Reproduzimos aquilo que vende e gera consumo, logo: 
comportamentos. Isso não é nenhuma novidade. Antes de tudo, a 
reprodução é – ou tem de ser – lucrativa, quando não lucrativa, 
baseada no consumo massificado a partir da ideia de inclusão dos 
grupos menos abastados no mercado de consumo, ou esses sujeitos 
forçam a entrada nesse grupo. “A produção [...] não se limita apenas 
a oferecer um objeto material à necessidade – também oferece uma 
necessidade ao objeto material” (MARX, 2010, p. 137).  

Trocando em miúdos: essa reprodução tão vista e discutida 
por anos e que se confunde e se entrelaça com a própria história do 
capitalismo e da globalização é também um imperativo do grande 
capital, não no sentido de democratizar, mas de gerar lucro e 
coisificar os seres humanos no consumo desses produtos. O olho da 
fruição passa a ser o olho do mercado pelo lucro. Se o sentido da 
aura já é perdido pela reprodução, a produção em larga escala nem 
com isso se preocupa ou se detém, muito menos reflete sobre quem 
recebe e absorve. O valor da venda, o lucro e o consumo 
desenfreado são mais importantes. Enquanto Benjamin e eu 
discutimos essa aura, sua perda ou não, e de que maneira ainda é 
possível mantê-la, mesmo diante das reproduções, as mãos que 
reproduzem seguem ávidas e ligeiras no acúmulo do lucro. Por outro 
lado, quem recepciona esses produtos – com todo respeito – pouco 
reflete, ou seja, são consumos alienados. Para o capitalista, importa o 
vender; para o consumidor, impera a importância do possuir. Eu, 
senhor, dono dos meios de produção, adaptação e replicação, 
produzo; Você, consumidor, faz uso sem buscar pensar nas origens 
dessa matéria e nas condições em que foram geradas, satisfaço seu 
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gozo de consumo; e o capitalista, o gozo de vendas. Ambos estão 
firmados, de comum acordo, nesse pacto capitalista perverso. 

Partindo de uma esfera social mais ampla – o humano e seus 
produtos – passamos para um ponto mais específico: a adaptação, 
reprodução de produtos de meios de consumo da arte literária e seus 
derivados. É interessante notarmos, no plano da linguagem, quando 
discorremos sobre esses aspectos das ciências da adaptação, 
abordamos a arte como produto. Por que será?  

Linda Hutcheon, em uma obra que discute bastante essa 
temática da adaptação, quase dando conta da totalidade do tema – 

Uma teoria da adaptação (Ed. Da UFSC, 2013), faz uma discussão 
sobre inúmeros produtos criados e recriados a partir de outros, 
como um movimento incessante e espiralado, de baixo para cima e 
de cima para baixo. Nenhuma obra de arte permanece isolada ou em 
seu estado bruto (primeiro). Tudo se intercruza, intersecciona, 
estabelece pontes, relações para recriar; não parte do nada, nem 
volta ao nada. Porém, essa discussão não é nova. Remonta aos gregos 

antigos como Dionísio de Helicarnasso 3 , com seu Tratado da 

imitação. Muito antes dos conceitos de Mikhail Bakhtin (dialogismo 
e polifonia), Gerard Genette (palimpsesto), Julia Kristeva (o texto 
como mosaico de citações, intertextualidade) ou Linda Hutcheon 
(adaptação como transposição anunciada) é Hilacarnasso quem 
primeiro pensa as ideias de produção e reprodução, por que não 
dizer: abre a discussão para indagarmos sobre o original e as origens 
da cópia e da adaptação. Assim como está também em Aristóteles a 
ideia de mimese, não apenas em um sentido simples da imitação 
(cópia), mas como criação e representação.   

Quem copia e o que se copia na contemporaneidade? Cabe 
ainda se questionar o valor do original? Em primeira mão, parece já 

                                                           
3 Nascimento por volta da metade do século I a. C., viveu na Ásia Menor depois se 
mudou para Roma.  
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ser uma discussão esgotada a quem pertence o original (se é que 
existe), ou quem atesta a originalidade de algo. Enlaçamos aqui uma 
problematização mais no campo do consumo desses produtos, do 
que na atestação de sua originalidade. Pensar um produto de arte na 
contemporaneidade é reconhecer que tanto ele já vem de 
reprodução quanto, em breve, será reproduzido, transformado. Nada 
permanece igual, em seu estado primeiro. Nesse sentido, recorremos 
às palavras de Linda Hutcheon: 

 
Em primeiro lugar, vista como uma entidade ou 
produto formal, a adaptação é uma transposição 
anunciada e extensiva de uma ou mais obras em 
particular. Essa “transcodificação” pode envolver 
uma mudança de mídia (de um poema para um 
filme) ou gênero (de um épico para um 
romance), ou uma mudança de foco e, portanto, 
de contexto: recontar a mesma história de um 
ponto de vista diferente, por exemplo, pode criar 
uma interpretação visivelmente distinta. A 
transposição também pode significar uma 
mudança, em termos de ontologia, do real para 
o ficcional, do relato histórico ou biográfico para 
uma narrativa ou peça ficcionalizada 
(HUTCHEON, 2013, p. 29, grifos da autora).  

 
Não à toa, a palavra produto aparece por diversas vezes no 

livro de Hutcheon. Ao assumir essa semântica, há um entendimento 
da obra ou objeto reproduzido, transformado e adaptado como um 
produto para ser consumido. O debate em torno desse tema, como 
já apontado, quase sempre se prende à discussão de se investigar se 
cumpriu-se ou não o papel de ser mais fidedigno ao original. Penso 
além e estendo às questões da produção, consumo e circulação na 
esteira desses itens copiados, adaptados e reproduzidos desde a 
ponta de que produz até o lado de quem consome e o faz circular.  
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Dessa maneira, ponderar acerca da reprodução, do consumo 
e da circulação é relacionar essa cadeia a comportamentos. Não 
podemos abordar a adaptação ou a cópia em instância fechada nos 
estudos literários, textuais ou semióticos como se somente o que 
importasse fosse a imanência pura do texto ou signo transformado. 
Precisamos, junto com isso, debater os mecanismos 
comportamentais e de massa que estão por trás dessas adaptações e 
reproduções.  

Parto do exemplo das multibilionárias redes sociais 
Instagram e Facebook, que, juntas, somam bilhões de usuários 
diariamente: influenciadores, consumidores, formadores, 
replicadores e copiadores. Engessadas em um sistema de 
comunicação, baseado em algoritmos, direcionadas a um efeito de 
gozo e satisfação de desejos (de se expor o que se tem ou evidenciar o 
que se falta), essas redes orientam, controlam e revelam os 
comportamentos humanos na contemporaneidade. Ritmos, músicas, 
os famosos memes, a revelação do inconsciente por meio do chiste, o 
ideal de pertencimento a uma mesma e grande comunidade são 
retroalimentados e compartilhados simultaneamente por seus 
usuários, do mesmo modo e tempo em que signos e arquétipos são 
também compartilhados. A chamada viralização das ideias. O que é 

ou não viral, rápido, consumível, reprodutível? No Instagram e Tik 

Tok, por exemplo, explodiu uma dança em que geralmente três 
pessoas performatizavam o kitsch, o caipira, o rústico brasileiro. O 
direito à reprodução desenfreada e ao “mau gosto” ficou para lá de 
evidenciado com essa dancinha que virou uma epidemia nas redes. 
Tanto o gosto inclinado ao kitsch, ao desarrumado, ao caipira, ao 
brega, à negação da perfeição apolínea e a imitação, cópia, 
reprodução, efeito manada e massa, que agora são direcionados 
pelos algoritmos e a criatividade desses criadores de conteúdos on-
line.  
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Adaptar é pertencer à massa? O direito à cópia nos faz fazer 
parte e pertencente a um grupo? É possível pensar em pertencimento 
às massas, grupo, no sentido aludido por Sigmund Freud. Em 
“Psicologia das massas e análise do eu” (1921), o psicanalista diz: 

 
Acontece que estamos acostumados, quando 
falamos de psicologia social ou de massas, a 
desconsiderar essas relações e a isolar, como 
objeto da investigação, a influência simultânea 
exercida sobre o indivíduo por um grande 
número de pessoas, com as quais ele está ligado 
de alguma forma, embora, por outro lado, elas 
lhe sejam alheias em muitos aspectos (FREUD, 
2020, p. 138). 
 

Estamos, contemporaneamente, ligados a um sentimento de 
massa e influência por meio dessas redes. A ideia de comunidade 
extrapola a razão de outrora de apenas pertencer e agora nos 
compele a reproduzir. Dentro dessa massa, não somente 
pertencemos, como também replicamos e multiplicamos os 
comportamentos. Ganham, nesse jogo, aqueles que mais 
conseguirem fazer com que adaptadores de nós e de nossas ideias 

(dancinhas?) saiam por aí a nos copiar. Todavia, é preciso salientar 
que essa reprodução de comportamentos ou de culturas passa 
evidentemente pela política dos afetos, aquilo que nos afeta como 
receptores, consumidores. Por trás da ingênua dancinha da rede 

social TikTok, que se espalha para outras redes sociais, temos a 
revelação dos desejos inconscientes dos seus usuários, da massa. 
Recorremos a Freud quando este afirma que:  
 

Seria suficiente dizer que o indivíduo, na massa, 
encontra-se colocado sob condições que lhe 
permitem se livrar dos recalcamentos de suas 
moções pulsionais inconscientes. As 
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características aparentemente novas que ele 
então apresenta são justamente as manifestações 
desse inconsciente, no qual seguramente tudo de 
mau da alma humana está contido de maneira 
constitutiva; sob essas circunstâncias, o 
desaparecimento da consciência moral ou do 
sentimento de responsabilidade não traz 
dificuldades para a nossa compreensão (FREUD, 
2020, p. 142-143).    

 
Desse modo, Freud nos fornece a chave para refletirmos 

sobre comportamento, reprodução e massa. O que é feito em massa é 
autorizado por um coletivo maior, inclusive a ideia da exposição e 
direito ao ridículo, como no caso da dancinha viralizada 
exemplificada aqui. Não sou “eu” apenas, mas sim uma massa. No 
Brasil, isso pode ser observado nas ruas durante o período do 
carnaval, em que as massas saem à vontade, vestidas, transvestidas de 
outras formas e personagens. Homem pode ser mulher, e mulher 
pode ser homem, ou se pode ser a duas coisas no carnaval. Temos, 
portanto, o desaparecimento momentâneo, em caso como esse 
ilustrado, da consciência moral, reguladora.  

Quando trazemos a noção da adaptação para além da ideia 
de original, do prototexto, de quem produziu primeiro, da instância 
sagrada do texto ou signo, abrimos para um campo de 
comportamento e desejo, movimento social, divisão de classes, ideia 
de pertencimento, efeitos psíquicos e estéticos de um sistema 
artístico e suas influências sobre a sociedade. Copio, repito, porque 
me influencia ou me faz fazer parte de algum lugar. Sendo assim, 

 

Cada indivíduo é uma parte constitutiva de 
muitas massas, é ligado de maneira multilateral 
por identificação e construiu o Ideal do Eu 
segundo diversos modelos. Assim, cada 
indivíduo é parte integrante da alma de muitas 
massas, a de sua raça, a de sua classe, a da 
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comunidade de fé, a de seu Estado, etc., e pode, 
além disso, aceder a uma pequena parcela de 
autonomia e de originalidade (FREUD, 2020, p. 
207).   

 
Pensar, portanto, a adaptação ultrapassa rastrear onde 

começa e termina o original na busca pelas equivalências e verdades, 
do que se retirou ou aproveitou, do que se transformou. É um 
fenômeno maior, pois envolve a cultura e os comportamentos 
humanos. Trata-se da lógica de (re) produção. Entendemos a 
reprodução, a cópia e a adaptação no sentido comportamental e de 
revelação do inconsciente dos indivíduos. Por muitos anos, a teoria 
da literatura e áreas congêneres, com seus tratados e manuais, não 
por erro, claro, ateve-se aos aspectos formais dessas adaptações. Aqui 
expandimos para a dimensão comportamental, discussão ainda não 
esgotada e que corre solta, viva, pujante na sociedade atual. O que o 
futuro nos dirá ainda não é possível prever, mas já estamos 
diretamente inseridos nesse processo cultural de produção, 
circulação, replicação e cópias.       

Ainda, como salienta Linda Hutcheon (2013, p. 54): 
 

Nós nos engajamos no tempo e no espaço, 
dentro de uma sociedade em específico e de uma 
cultura maior. Os contextos de criação e 
recepção são tanto materiais, públicos e 
econômicos quanto culturais, pessoais e 
estéticos. Isso explica por que, mesmo no 
mundo globalizado de hoje, mudanças 
significativas no contexto – isto é, no cenário 
nacional ou no momento histórico, por exemplo 
– podem alterar radicalmente a forma como a 
história transposta é interpretada, ideológica e 
literalmente.  
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Sabidamente, as adaptações e suas cópias se ligam à cultura, 
comportamentos, trâmites econômicos, condições materiais e 
contextos de criação. Nenhuma sociedade, povo, vive sem copiar e 
reproduzir. Os encaminhamentos teóricos até aqui sintetizados 
permitiram problematizar essas questões para além da cópia pela 
cópia, da adaptação pela adaptação, mas o que tais ações artísticas, 
sociais e mercadológicas revelam de nós, da sociedade e do momento 

atual enquanto autores e copiadores. Afinal, só se copia o que é bom, 

não? É válida essa sentença? 
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RIR PARA NÃO CHORAR: O CINEMA 

ANTROPOLÓGICO DE ROY ANDERSSON 
 

Fernando Miranda 
 

Em Nach der Achsendrehung – Literarische Anthropologie im 20. 

Jahrhundert (Após a virada axial – antropologia literária no século XX), 
Wolfgang Riedel propõe a transposição de uma categoria do 
conhecimento (antropologia) para o objeto estético – no caso, a 
literatura – que passa a ser entendido como um espaço que o ser 
humano possui para pensar sobre si mesmo, sem, no entanto, 
limitar-se aos contornos metodológicos das diversas disciplinas1. 

Com essa proposta, Riedel não defende que a literatura seja 
um epifenômeno das ciências, tampouco que ciência e filosofia 
sejam legisladoras da literatura, mas que, no seu espaço, a literatura, 
potencialmente, pratique uma antropologia. Essa visão de Riedel 
difere, ainda que sem entrar em conflito, de uma antropologia 
literária a partir da ciência e da crítica literárias, bem como de uma 
antropologia da literatura, pois, na apreciação do teórico alemão, é 
no interior da própria literatura que ocorre a investigação 
antropológica, isto é, as perguntas sobre o ser humano e sua 

                                                           
1  Sobre uma apresentação dos textos fundamentais da antropologia literária 
alemã, cf. KOŠENINA, Alexander (Org.) Literarische Anthropologie – Grundlagentexte 
zur ‘Neuentdeckung des Menschen’. Berlin: De Gruyter, 2016. Sobre a importância da 
autobiografia na antropologia literária, cf. PFOTENHAUER, Helmut. Literarische 
Anthropologie – Selbstbiographien und ihre Geschichte – am Leitfaden des Leibes. 
Stuttgart: J.B. Metzler, 1987. Sobre a antropologia literária no século XVIII e 
início do XIX, RIEDEL, Wolfgang. Homo natura – Literarische Anthropologie um 
1900. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2011. 



40 
 

condição, sua relação com os outros, o mundo, as coisas, suas 
perguntas a respeito do sentido. 

Para Riedel, quatro características demonstram o particular 
da literatura como saber, apresentando as seguintes diferenciações 
em relação às ciências: (a) sincretismo; (b) diletantismo; (c) orientada 
ao sentido; (d) subjetiva. Ou seja: (a) não se atém aos limites e 
normas de uma determinada ciência nem constrói ela própria uma 
limitação metodológica; (b) não é praticada por especialistas, mas 
por leigos e autodidatas – com exceções que poderíamos debater em 
outro espaço –; (c) do conhecimento, a literatura produz sentido; e 
(d) se entende a referência clara a uma oposição ao objetivismo 
científico. 

No presente trabalho, parto das considerações de Riedel para 
observar o cinema antropológico do diretor sueco Roy Andersson, 

no filme Du levande (Você, os vivos), de 2007. 

Contendo uma série de esquetes, o filme de Andersson, 
comparado em três resenhas ao cinema do francês Jacques Tati 
(VALENTE, 2008; OLIVEIRA, 2007; BUTCHER, 2007), apresenta 
cenários do cotidiano (escritórios, apartamentos, bares, restaurantes) 
em situações igualmente rotineiras (briga de casal e sexo, encontros 
de negócio, velório, casamento, uma ida ao cabeleireiro). Não 
acontece nada de excepcional no filme, exceto, talvez, no encontro 
entre um famoso guitarrista e sua fã e – mais talvez ainda – na 
execução em cadeira elétrica. O trivial está ali diante dos nossos 
olhos, porém sem uma estética realista que nos faça nos sentirmos 
próximos às cenas. Da iluminação ao ritmo de fala e movimento dos 
atores, os eventos tão familiares a todos nós acabam por parecer 
distantes. Essa distância ocorreria por uma realidade irreal? 

Rodrigo de Oliveira, em sua crítica, afirma que o filme “(...) 
lida menos com personagens que com espectros humanos, menos 
com motivos que com atos, menos com psicologia e mais com a 
anatomia das situações”. No mesmo texto, o crítico diz que “a 
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humanidade não é mero objeto representado, mas parece ter sido, 
ela própria, convidada a estrelar o filme”. Justamente nessa não 
representação reside o elemento de irrealidade, ou estranheza, se se 
prefere, que distancia o telespectador daqueles espectros humanos 
que aparecem na tela. Espectros em situações cujas anatomias são 
reveladas, fazendo emergir a velha pergunta, já não mais em sentido 
metafísico, sobre quem e o que somos. 

Talvez por essa ausência metafísica, por assim dizer, que 
Eduardo Valente tenha intitulado sua crítica de “Um caloroso 
niilista”. Sem entrar no debate acerca do niilismo – presente ou não 

– em Roy Andersson, o que podemos perceber é que Vocês, os vivos 
narra, conforme observou Andreas Staben, a condição humana. 
Narra ou expõe? 

Como dito anteriormente, o filme é composto por esquetes, 
e a sequência delas não parece conduzir a nenhuma síntese ou 
apontar para uma espécie de compreensão global de alguma história 
contada. Os esquetes são – para usar a velha metáfora – como 
fotografias cuja história anterior e posterior não nos é dada a saber. 
Olhamos uma cena, identificamos a duplicidade do familiar 
(cotidiano) e do estranho (não realismo, ainda que verossímil, como 
afirma Valente) e logo estamos na cena seguinte. Se quisermos outra 
metáfora, ou analogia, melhor dito, sairemos do velho exemplo da 
fotografia e diremos que estamos passando por um antropológico, 
ou seja, um zoológico de humanos, pelo qual podemos caminhar e 
ver o que os humanos fazem, como se comportam, agem etc. 

Essa exposição da condição humana no antropológico é 
quebrada somente uma vez, na cena do psiquiatra. Enquanto ele 
caminha pelo corredor, pacientes o aguardam, devidamente sentados 
em suas cadeiras. Um deles se levanta, aborda o psiquiatra que lhe 
pede para retornar ao seu lugar e aguardar ser chamado. A porta do 
consultório, onde a assistente o espera com os históricos dos 
pacientes, já estava aberta. Ele retira o casaco o paletó e veste o jaleco 
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branco, enquanto ela põe os históricos em cima da mesa. Uma 
enorme pilha, que ele observa e, com um simples “ai, ai, ai”, parece 
lamentar. O psiquiatra olha para a câmera e, então, se dirige ao 
expectador. Se apresenta, dizendo que é psiquiatra há 27 anos e que 
já está exausto. E logo inicia uma espécie de diagnose da condição 
humana: “as pessoas querem muita coisa (...) principalmente, 
querem ser felizes. No entanto, não querem deixar de lado o 
egocentrismo, o egoísmo, a inveja”. E conclui que a maioria dos 
seres humanos é ruim, pois passou inúmeras horas tentando fazer 
“um ser humano ruim ser feliz”, até que em algum momento 
percebeu o quão ineficaz era isso, e começou a prescrever apenas 
pílulas e comprimidos – “quantos mais fortes, melhor”. 

Na cena do psiquiatra se cruzam as perguntas pela condição e 
pela natureza humana, duas questões que já ocuparam um sem-fim 
de páginas de romances, teses, de debates dos mais diversos, nas 
mais diferentes áreas. Não cabe, aqui, tentar refazer as linhas desse 
assunto, geralmente iniciado por menções a Rousseau (“o homem 
bom corrompido pela sociedade”) e Hobbes (“o homem é o lobo do 
homem”). A resposta ontológica é, em si, uma resposta da tradição, e 
a qual tradição a resposta ontológica se filie provavelmente a levará a 
ignorar dados, por exemplo, das neurociências, ou, no melhor dos 
casos, a tentar adequar esses dados à tradição filiada. 

De volta ao filme, a cena do psiquiatra expõe não apenas 
uma condição humana, mas uma condição humana na história, ou 
seja, na atualidade. Desde “A lição de anatomia do Dr. Tulp” (1632), 
de Rembrandt, até o filme de Andersson, o ser humano adquiriu 
um conhecimento fisiológico sobre si mesmo que o permite, com 
uma simples pílula, alterar seu estado de humor. No lugar do árduo 
trabalho para administrar suas emoções, basta uma receita 
psiquiátrica e a administração das dosagens. Não seria correto 
afirmar que o ser humano avançou seu conhecimento sobre as 
coisas, ignorando o conhecimento sobre si mesmo, afinal, o 
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conhecimento fisiológico é um autoconhecimento. A questão é que 
o conhecimento mecânico sobre o próprio corpo não foi – não é – 
suficiente para uma (auto)educação emocional. Queremos ser felizes, 
mas não sabemos como. Não sabemos nem mesmo de onde vem o 
imperativo categórico da felicidade, e, quando a temos, muitas vezes 
não sabemos o que fazer com ela. A distinção que ocorre na 
antropologia filosófica, como em Helmuth Plessner, por exemplo, 
entre “ter um corpo” e “ser um corpo”2, parece ser exposta no filme 
do diretor sueco. Lidamos com o que temos – mas sabemos lidar 
com o que somos? 

A partir da cena do psiquiatra, passamos a nos perguntar se 
as pessoas que vemos no filme são felizes ou tristes, se estão agindo 
de acordo com seu querer – ser feliz – ou se simplesmente agem 
irrefletidamente, dentro de um automatismo que põe em dúvida se 
o ser humano conduz sua vida ou se é conduzido – por algo que 
nem ele mesmo conhece. Poderíamos desconfiar que esse algo 
condutor são as emoções e, se as pílulas e os comprimidos podem 
alterá-las, então poderíamos controlar o condutor, isto é, fazer com 
que o que nos controla seja controlado por nós. No entanto, 
conforme aprendemos pelas palavras do psiquiatra, essa capacidade 
de agir de modo preciso em cima da nossa neuroquímica não curou 
os males que impedem a felicidade: o egocentrismo, o egoísmo, a 

                                                           
2 A distinção entre “ter um corpo” e “ser um corpo”, crucial para a compreensão 
da antropologia filosófica, possui uma distinção semântica nos termos alemães 
Leib e Körper, que, em tradução para o português, encontra a mesma palavra: 
corpo. Antonio Celiomar Pinto de Lima, na sua tradução de Antropologia Filosófica, 
de Gerhard Artl, opta por “corpo sensorial” (Leib) e “corpo físico” (Körper). O que 
interessa, aqui, é a dupla disposição: o ser humano pode tratar seu corpo (Körper) 
como um objeto entre outros e, ao mesmo tempo, é alguém que vive dentro desse 
próprio corpo. Essa é a excentricidade humana, termo proposto por Plessner, em 
que o ser humano é, ao mesmo tempo, centro e periferia de si mesmo. Para uma 
mulher apreciação da obra de Plessner, cf. Conditio Humana. Frankfurt: Surhkamp, 
2015; die Stufen des Organischen und der Mensch. Berlin: de Gruyter, 2017. 
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inveja. Os medicamentos – quanto mais fortes, melhores – não nos 
conduzem à felicidade. Embora nos amenizem o sofrimento, esses 
medicamentos são muito mais um obstáculo do que um acesso à 
felicidade. 

O cinema antropológico de Roy Andersson identifica a 
questão e a expõe, porém, como em geral cabe à arte, não soluciona 
nem propõe um caminho para a solução. No filme, não 
encontramos respostas nem para os problemas existenciais nem para 
os problemas sociais. O diagnóstico do psiquiatra, que poderíamos 
chamar de diagnóstico de uma época – a nossa –, não vai além disso 
mesmo: diagnóstico. O historiador poderá se perguntar: e como 
lidávamos com essas questões humanas quando não havia pílulas e 
comprimidos? O neurocientista poderá desenvolver mais e melhores 
pesquisas para que, entendendo o funcionamento do cérebro 
humano, possamos oferecê-lo – oferecer-nos – medicamentos mais 
eficazes. A fórmula da felicidade? 

 

Viver de rir 

Não seria difícil defender que a condição humana exposta 

em Vocês, os vivos seja, também, a da própria miséria humana: morte, 
fracasso, solidão, decepção, angústia. Em muitas cenas, os 
personagens choram ou aparecem cabisbaixos, desanimados. No 
entanto, é provável que o espectador ria. Rimos do choro alheio? 

Na própria descrição do DVD do filme sueco, lemos “entre 
humor negro e drama existencial, Roy Andersson narra os absurdos 
cotidianos da vida humana”3. Estamos, então, entre o riso do humor 
e o choro do drama; entre a leveza e o peso; entre uma vida plena de 

                                                           
3 Utilizo o DVD alemão. Curiosamente, ao contrário dos títulos em português e 
em inglês (You, the living), que acompanham o original sueco (Du, levande), a 
tradução alemã desviou bastante do original, ficando Das jüngste Gewitter (a mais 
jovem tempestade). 
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sentido e uma vida sem sentido algum. E a posição humana parece 

ser justamente essa: entre. Não por uma oscilação para um lado ou 
outro, não por ter de escolher entre uma coisa ou outra, mas por 

trazer em si os dois polos: alegria e tristeza, esperança e angústia, Leib 

e Körper 4 , pragmatismo capaz de objetivar praticamente todas as 
esferas da existência e o devaneio da vida errante. O nosso corpo, 
cujo funcionamento biológico, cujas leis fisiológicas, é objeto, ao 
mesmo tempo, é lugar do sujeito que só pode agir através dos 
sentidos enquanto significados, valores e crenças. 

De volta à questão: rimos do choro alheio? Sim, rimos. 

Causa graça não o que acontece aos personagens, mas como isso é 
mostrado. Causa graça porque, no fim de tudo, não há grandes 
acontecimentos, mas simples desgostos cotidianos – com exceção, é 
claro, da cena em que um personagem é levado à cadeira elétrica 
diante de um público ávido por ver a execução dele. Na resenha do 
Berliner Zeitung, é retirado um trecho que compõe o próprio DVD 

do filme: “Quase tudo em Você, os vivos é extremamente cômico, 
justamente porque não há nada do que se rir”. 

Rir e chorar são duas expressões humanas que, embora 
comumente associadas à felicidade e à tristeza, respectivamente, 
possuem uma amplitude maior, como, por exemplo, o rir de nervoso 
ou o chorar de alegria. Rir e chorar são, ainda, expressões de 
situações limite, em que a manifestação exterior – a expressão, 
portanto – não necessariamente condiz com o sentimento interior, 
com a emoção. Em artigo sobre Plessner, Adriana Veríssimo Serrão 
destaca que  

No decurso global e complexo da existência, 
quando a tensão entre ser-se e ter-se é geralmente 
ajustada e organizada, se bem que nunca 
superada, não se ri nem se chora. Aqui, pelo 

                                                           
4 Cf. a nota 2 no presente trabalho. 
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contrário, há um bloqueio da possibilidade 
mesma de expressar-se, há como que uma 
interrupção e contracção da resposta: falha o 
canal de ligação do interior ao exterior, que 
constitui a essência da expressividade indicativa 
e da sua transmissão simbólica. O corpo, ou 
parte dele, é usado como instrumento da 
desordem; não como componente integrada, 
nem veículo comunicativo, mas enquanto 
instrumento físico. Instala-se um intervalo entre 
o Eu – que permanece ainda pessoa no decurso 
da explosão – e o corpo que se tornou mecânico. 
A desagregação vai concentrar-se em partes do 
rosto, os olhos ou o rictus, de um corpo 
desconjuntado, que perdeu a função 
estesiológica. Nenhum significado preciso se 
deixa apreender e decifrar. De que ris? Porque 
choras? são perguntas que se fazem ao rosto – ao 
sensível que não responde pela linguagem nem 
deixa transparecer qualquer sentir (2011, p. 
115). 

 

Em seguida, a pesquisadora portuguesa cita uma passagem de 
Plessner:  

O homem só pode rir e chorar – e aqui se vê a 
afinidade da pertença comum a um especial 
genus da modalidade expressiva humana – 
quando se entrega (überläßt). Ele abandona-se 
(verfällt) ao riso, deixa-se cair (läßt sich fallen) – no 
choro (apud SERRÃO, 2011, p. 115). 

 

A metáfora – cair no choro, cair em prantos –, no que diz 
respeito ao movimento, indica a vulnerabilidade daquele que chora, 
isto é, daquele que cai. E no caso dos personagens do filme de 
Andersson, essa vulnerabilidade mostrada de um jeito caricato ou 
exagerado, provoca o riso no espectador. Não é demais lembrar que, 
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no cotidiano, uma queda de alguém na rua costuma nos causar o 
riso, ao mesmo tempo que gera uma preocupação. O riso, nesses 
momentos, não é um ato voluntário, não é uma disposição racional. 
A razão nos diz que devemos ajudar aquela pessoa que acabou de 
cair, mas alguma coisa em nós provoca o riso. 

Visto por esse viés, o cinema antropológico de Andersson 
investiga não apenas os personagens, mas os próprios espectadores. 
Não que faça deles um objetivo de pesquisa, pois essa objetificação 
não ocorre sequer com os personagens. Como dito anteriormente, a 
partir das quatro categorias defendidas por Riedel, a arte não é 
objetiva, ou, melhor dito, não é enquadrada nos limites 
metodológicos de alguma disciplina5. Ao refletir sobre o que viu 
durante quase uma hora e meia no filme, o espectador se lembrará 
de histórias muito mais tristes que cômicas, porém perceberá que 
passou esse tempo muito mais próximo da diversão que da 
compaixão. Maldade humana? 

De volta ao ponto levantado em boa parte das 
resenhas/críticas do filme, podemos refazer a pergunta sobre a 
condição humana. Seria ela o sofrimento inevitável, sendo o riso do 
próprio sofrimento uma capacidade de autodefesa, um mecanismo 
de autoproteção? O riso, conforme abordado, não é uma expressão 
que surja do racional, não é uma comunicação corporal da nossa 
capacidade lógica. O riso, assim como o choro, pertence a uma 
situação em que o ser humano deixa de ser dono de si mesmo, em 
que seu corpo se expressa de um modo indiferente ao desejo do seu 
dono. Sem dúvida, há exercícios e técnicas que procuram oferecer ao 
ser humano a capacidade de autocontrole e similares, no entanto, 
em algum momento a emoção emerge e o ser humano se vê rindo ou 
                                                           
5  A ideia comum de uma arte subjetiva enquanto expressão do sujeito em 
contraposição a uma ciência objetiva que carece de subjetividade é um 
esquematismo simplório. Didaticamente, atende a alguns propósitos. No entanto, 
não pode ser tomada como referência nem teórica nem prática. 
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chorando, se vê, portanto, desarmado da sua racionalidade. Seria 
essa a condição humana? 

  

A vida continua 

Pertencente à condição humana, a esperança também 
aparece no filme de Roy Andersson. Repetidas vezes, a frase 
“amanhã é um novo dia” é pronunciada. E amanhã tudo pode ser 
melhor, tudo pode mudar. O sofrimento de hoje pode dar lugar ao 
contentamento de amanhã. E, se assim não o for, ainda caberá 
repetir mais e mais: amanhã é um novo dia. No fim, ainda caberá a 
seguinte reflexão: a esperança é uma espécie de consolo existencial? 

Para um novo dia melhor, o que seria preciso? Se retornamos 
à cena do psiquiatra, perceberemos que o novo dia será sempre o 

velho, pois a mudança fundamental não ocorre, isto é, a mudança do 

e no ser humano. Mas quem é capaz de operar essa mudança? Ou 
ainda: há algo capaz de operar essa mudança? No caso de uma 
resposta negativa, então recairia sobre o próprio ser humano a 
responsabilidade 6  dessa mudança. No entanto, há uma distinção 
fundamental entre mudança individual e mudança da espécie, entre 
ontogênese e filogênese. 

 Ao expor a questão da condição humana, Você, os vivos 
retoma, também, a quarta pergunta kantiana: o que é o ser humano? 
Não responde a nenhuma das questões, mas abre caminhos para que 
nós, os vivos, sigamos pensando a respeito da nossa existência. 
Pensamento oscilante entre o gesto voluntário e o involuntário que, 
ironicamente, talvez nos indique o que somos. 

 

                                                           
6  Para uma apreciação sobre a auto asserção humana (Selbstbehauptung) em 
oposição ao absolutismo teológico, trabalhada por Hans Blumenberg, conferir o 
verbete homônimo de Jürgen Goldstein, em BUCH, Robert; WEIDNER, Daniel. 
Blumenberg lesen – ein Glossar. Berlin: Suhrkamp, 2014. 
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A BLASFÊMIA COMO ATO ERÓTICO: O 

NEOBARROCO NO ROMANCE/FILME 

LAVOURA ARCAICA 
 

Émile Cardoso Andrade 

Glauber Honorato da Silva 
 

O significado da metáfora erótica é 
ambíguo. Melhor dizendo, é plural. 
Diz muitas coisas, todas diferentes, 
mas em todas elas aparecem duas 
palavras: prazer e morte (Octavio 
Paz, 1994, p.19). 

 

Desde sua primeira edição em 1975 até hoje, considerando 

sua transcriação1 para o cinema em 2001, o romance Lavoura Arcaica 
desperta leituras e discussões em diversos âmbitos, o que resultou 
numa fortuna crítica extensa e significativa. Em que se pesem o 
reconhecimento e a abrangência dos estudos sobre estas obras, 
intentamos aqui percebê-las sob a esteira de categorias que se 
articulam num movimento estético estruturante: o neobarroco como 
operação discursiva e imagética provocada pela blasfêmia e o 

                                                           
1 Estamos lançando mão da noção de transcrição de Haroldo de Campos para nos 
referir à operação de adaptação fílmica como uma criação artística que considera, 
assim como sua proposta de tradução, uma criação artística autônoma, cujo 
diálogo estético entre obra de partida e obra de chegada é mais relevante do que as 
supostas preocupações com a fidelidade entre elas. In: TÁPIA, M. & NÓBREGA, 
T. M. (orgs.) Haroldo de Campos – transcriação. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
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erotismo. Para tanto, procuramos entender o romance de Raduan 
Nassar e o filme de Luiz Fernando Carvalho como narrativas 
engendradas sob o esteio do Barroco e transculturadas para o 
universo das artes contemporâneas latino-americanas, conceituadas 
por Severo Sarduy (179b) como neobarrocas. Nesse sentido, o tema 
da insurgência advinda da blasfêmia, do profano e da libertinagem é 
o contraponto da relação entre o aspecto religioso da opressão 
paterna e a potência erótica da relação de André e Ana. 

A fundamentação teórica dessa discussão é tecida por 
Georges Bataille (2017), Octávio Paz (1994) e por Severo Sarduy 
(1979a, 1979b), num atravessamento conceitual que vincula a 
revolução da imagem erótica como formuladora de uma força 
disruptiva, capaz de romper os sistemas opressivos representados 
pelo poder de Deus e do pai na trajetória do protagonista André, 
cujo caráter libertino reverbera ainda no destino de Ana.  

Num primeiro momento, nossos esforços concentram-se em 

caracterizar o estilo e a construção narrativa de Lavoura Arcaica sob o 
signo do neobarroco, alinhavando escolhas estéticas de livro e filme 
na perspectiva transculturada de um Barroco latino-americano 
contemporâneo. Adiante, traçamos proposições conceituais 
oportunas sobre o sentido do erotismo como um fundamento 
possível do neobarroco nas obras em questão. Na esteira dessas 
aproximações, analisamos André e Ana como representações da 
blasfêmia, da ação performativa erótica do libertino contra a lei de 
Deus e do pai. Tanto o romance quanto o filme são objetos deste 
debate, no sentido de, ao fim e ao cabo, demonstrar a convergência 
estética que orienta o diálogo entre as duas narrativas, numa dupla 
articulação alicerçada sob a autonomia da criação artística e a 
reverência da obra de chegada à obra de partida. 
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Lavoura Arcaica: narrativas neobarrocas 

Se partimos do pressuposto de que ambas obras convergem 
entre si para uma estética comum, uma vez que esta foi uma 
preocupação de Luiz Fernando Carvalho desde o início do processo 
de transcriação, compreendemos tais produções sobre o viés de um 
estilo que – definido pelo estudioso cubano Severo Sarduy (1979a, 
1979b) – se inscreve numa ressignificação do barroco como marca 
que caracteriza determinadas produções latino-americanas do 

período em que Raduan Nassar publica Lavoura Arcaica. Essa forma 
de escrita – que encontramos em narrativas de Gabriel García 
Márquez, Autran Dourado, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes e 
tantas outras obras latino-americanas das décadas de sessenta e 
setenta do século XX – são marcadas, cada uma à sua maneira, pelos 
usos de abusos de uma retórica vertiginosa, dada ao exagero e a 
redemoinhos de linguagem: 

 
O espaço barroco é o da superabundância e do 
desperdício. Contrariamente à linguagem 
comunicativa, econômica, austera, reduzida a 
sua funcionalidade – servir de veículo a uma 
informação –, a linguagem barroca se compraz 
no suplemento, na demasia e na perda parcial de 
seu objeto (SARDUY, 1979a, p. 77). 
 

Os sentidos do excesso barroco são claros na narrativa 
protagonizada por André. Se no romance a vertigem é dada, desde o 
início pela “linguagem atropelada, meio delirante” (NASSAR, 1996, 
p.29), no filme “Luiz Fernando Carvalho privilegia intensidades, 
marca a inclinação do seu cinema em direção à ópera, com 
particular exploração dramática das texturas do corpo, dos objetos e 
da natureza (XAVIER, 2011, p.12). Estes atributos vão ao encontro 
das prerrogativas do Barroco pensadas por Severo Sarduy: 
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Barroco em sua ação de pesar, em sua queda, em 
sua linguagem afetada, às vezes estridente, 
multicor e caótico, metaforiza a impugnação da 
entidade logocêntrica que até então nos 
estruturava em sua distância e sua autoridade; 
barroco que recusa toda instauração, que 
metaforiza a ordem discutida, o deus julgado, a 
lei transgredida. Barroco da Revolução 
(SARDUY, 1979b, p. 178).  
 

Como estética que escapa aos limites da razão, o barroco em 
Lavoura Arcaica é uma dimensão evidenciada com certa facilidade. 
Os antípodas conceituais expressos na fala de André – quando 
conversa com seu irmão no quarto de pensão no início da trama, ou 
quando está em frente ao pai na mesa de jantar, no seu retorno para 
a casa – representam a tensão dos contrários própria deste tipo de 
discurso. Na película de Luiz Fernando Carvalho, o barroco se 
oferece nos jogos de claro e escuro que orientam a paleta de cores da 
direção de fotografia, deixando evidente a proposta dialógica da 
transcriação. 

 

 
Figura 1: o neobarroco em Lavoura Arcaica: a ambivalência dos signos. Fonte: 
LAVOURA ARCAICA. (Brasil). Direção, roteiro e montagem Luiz Fernando 

Carvalho. Direção de fotografia Walter Carvalho. Distribuidora Europa Filmes. 
DVD cores, 171 min, 2001. 
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Os binômios presentes no universo do neobarroco estão 

marcados nas narrativas de Lavoura Arcaica, romance e filme. A 
recusa à linearidade, à clareza e ao harmônico dão lugar e vez àquilo 
que possui espessura, do visceral, do substancial. O neobarroco 
reinventa através da repetição irônica, das conexões circundantes, 
das misturas e quebras com sistemas pré-definidos:  

 
Espaço do dialogismo, da polifonia, da 
carnavalização, da paródia e da intertextualidade, 
o barroco se apresentaria, pois, como uma rede 
de conexões, de sucessivas filigranas, cuja 
expressão gráfica não seria linear, bidimensional, 
plana, mas em volume, espacial e dinâmica. Na 
carnavalização do barroco insere-se, traço 
específico, mescla de gêneros, a intrusão de um 
tipo de discurso em outro – carta em um relato, 
diálogos nessas cartas, etc. –, isto é, como indica 
Bakhtin, a palavra barroca não é só o que figura, 
mas também o que é figurado, é o material da 
literatura (SARDUY, 1979b, p. 170). 
 

Sem necessariamente tributar ao barroco a sua proposta 
estética, Luiz Fernando Carvalho reafirma sua procura por uma 
construção imagética distante da propositura linear e bidimensional 
de que trata acima Severo Sarduy. Em entrevista sobre a linguagem 
cinematográfica pensada para o filme, o cineasta afirma que: 

 
Me interessava o exercício da narrativa não 
descritiva, circular, hiperbólica, como a música 
árabe, a cerâmica, a dança. Eu perseguia o 
sensório. Era ele que me guiava. Trabalhávamos 
dentro da sugestão do Paul Valéry: “Como 
aprender emoções sem o tédio da comunicação?” 
(CARVALHO, 2002, p. 43). 
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Afastar-se da lógica denotativa, entediante e transparente, foi 

um esforço da direção de Lavoura Arcaica; convergindo para a 
potência da linguagem fora de controle assumida pelo protagonista 
do romance. Carvalho ressalta o valor dessa “palavra”, burilada por 
Raduan Nassar: 

 
E essa é a verdadeira lavoura da qual o livro e o 
filme tratam, a lavoura das palavras, das leis e 
seu potencial de exclusão, da eterna luta entre a 
tradição e a liberdade; ou se quiserem, da 
linguagem em si, linguagem como elemento 
constitutivo. Como diz André: “... toda ordem 
traz uma semente de desordem, corremos graves 
riscos quando falamos”. E um desses riscos, ao 
que tudo indica, é o risco da própria criação de 
uma outra ordem, o que você poderia ampliar 
até o risco da criação de um outro olhar, um 
outro cinema (CARVALHO, 2002, p. 46-47). 
 

O neobarroco nestas obras atualiza o espaço da incerteza dos 
discursos, dos sentimentos, dos desejos, levando-os todos ao lugar do 
risco, da corda bamba da linguagem: escritor, cineasta e espectador 
expostos ao desequilíbrio da razão e da emoção. Esse é, por 
definição, um efeito da estética barroca, aqui transposta para o 
universo familiar alinhado à tradição, à ordem e à religião, que – na 
inserção endógena do elemento passional – se dilacera e sofre a 
insurgência libertina do erótico. 

 

Erotismo: aproximações conceituais 

A definição de erotismo foi, muitas vezes, objeto de atenção 
de Georges Bataille (2017), escritor francês que esteve sempre atento 
principalmente às questões ligadas aos atravessamentos entre as 
normatividades e seus desvios. É mais ou menos na esteira do autor 

de História do olho que entendemos o erótico; a partir de seus estudos 
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e de suas invenções literárias. Em termos mais gerais, é possível 
compreender a atividade erótica como uma exuberância da vida, a 
qual, paradoxalmente, não é estranha à morte. (BATAILLE, 2017, 
p.35). 

O erótico desvincula o ato sexual da finalidade reprodutiva 
(o sentido primordial da vida), ou seja, liberta-se para uma 
descontinuidade que permite a coexistência dos opostos reveladores 
da vida e a pulsão de morte. Essa relação possui vínculo com outro 
binômio essencial para a definição do erotismo: as relações entre o 
sagrado e a transgressão, entre o religioso e o libertino: 

 
No estágio pagão da religião, a transgressão 
fundava o sagrado, cujos aspectos impuros não 
eram menos sagrados do que os aspectos 
contrários. O conjunto da esfera sagrada se 
compunha do puro e do impuro. O cristianismo 
rechaçou a impureza. Rechaçou a culpabilidade, 
sem a qual o sagrado não é concebível, já que só 
a violação do interdito lhe dá acesso 
(BATAILLE, p.145-146). 
 

Em outras palavras, a interdição (a esfera daquilo que é 

proibido) acessa o sagrado (âmbito daquilo que é divino), e é nessa 

conjuntura que opera o erotismo, expondo a exuberância da vida, 

justamente por seu duplo oximoro revelado na pulsão de morte. 

Em Lavoura Arcaica estas relações estruturam boa parte de 

ambas narrativas. Se por um lado, o erotismo está vinculado ao 

interdito do incesto, por outro faz-se presente como um espectro da 

religiosidade pulsante das personagens, numa tensão de forças que 

consome seus desejos e potencializa a disruptura final. 
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Podemos ilustrar essa construção reportando à cena de 
André e Ana na capela. O narrador carrega o discurso na tentativa 
vã de entender-se com a irmã, logo após o incesto consumado. Ao 
dar-se conta da impossibilidade de comunicação, André apela para 
um solilóquio desesperado, disparando blasfêmias e fixando-se no 
lugar da subversão, do libertino: 

 
[...] mas Ana não me ouvia, estava clara a 
inutilidade de tudo o que eu dizia, estaca claro 
também que eu esgotava todos os recursos com 
um propósito suspeito: ficar com a alma leve, 
disponível, que ameaças, quantos perigos! 
descalço, avancei três passos me pondo diante 
dela, me encostando na parede do oratório, meu 
rosto ficou nas sombras, o seu iluminado pela 
luz das velas, eu tinha, de pé, os olhos bem 
acesos quase se chocando com os olhos 
levantados dela, mas não se acredita: sua vontade 
era forte, Ana não me via, trabalhava 
zelosamente de joelhos o seu rosário, era só 
fervor, água e cascalho nas suas faces, lavava a 
sua carne, limpava a sua lepra, que banho de 
purificação! "tenha pena de mim, Ana, tenha 
pena de mim enquanto é tempo" vazei então o 
meu murmúrio num atalho mais profano "mas 
entenda o que quero dizer quando te falo assim: 
não procuro provocar com a minha súplica o teu 
desvelo, é antes um sinal, é a minha advertência, 
vai no meu apelo, eu te asseguro, a clarividência 
de um presságio escuro: na quebra desta paixão, 
não serei piedoso, não tenho a tua fé, não 
reconheço os teus santos na adversidade" [...] 
(NASSAR, 1989, p. 131-132). 
 

Neste momento da narrativa temos uma evidente oposição 
entre André, nas sombras, e Ana, iluminada pela chama de uma 
vela. A distinção barroca da imagem é também erótica e, nesse 
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sentido, libertinagem e religiosidade são planos dispostos em 
profunda oposição: 

 
Na figura oposta, a do libertino, não há união 
entre religião e erotismo; ao contrário, há 
oposição nítida e clara: o libertino afirma o 
prazer como único fim diante de qualquer outro 
valor. Ele quase sempre se opõe com paixão aos 
valores e às crenças religiosas ou éticas que 
postulam a subordinação do corpo a um fim 
transcendente. A libertinagem faz fronteira, em 
um de seus extremos, com a crítica e transforma-
se em uma filosofia; no outro extremo, com 
blasfêmia, o sacrilégio e a profanação, formas 
contrárias à devoção religiosa (PAZ, 1994, p. 24). 
 

Na narrativa fílmica, a sequência do monólogo de André na 
capela é montada a partir de planos alternados entre Ana – 
ajoelhada em postura de contrição – e André, peito nu, sujo de 
terra, proferindo um discurso que cresce em fúria, blasfêmia e 
desespero. Há um único plano, no qual podemos visualizar a cena 
em conjunto. Nele, Ana está de costas, e a sombra de André se 
propaga na parede da capela. Em nossa leitura, esse plano diz mais 
da vertigem barroca e a blasfêmia erótica do que os movimentos 
masturbatórios evidentes do protagonista. Ali estão os binômios que 
transitam entre a luz e a sombra, a infâmia e a honra, o sagrado e o 
profano.  
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Figura 2: "[...] uma conta do teu rosário para a minha paixão": blasfêmia e 

erotismo. Fonte: LAVOURA ARCAICA. (Brasil). Direção, roteiro e montagem 
Luiz Fernando Carvalho. Direção de fotografia Walter Carvalho. Distribuidora 

Europa Filmes. DVD cores, 171 min, 2001. 

 

A construção deste plano pode ser lida como alegoria de toda 
a nossa proposta de leitura: a sombra de André insurge-se 
obliquamente no espaço do sagrado e subsidia a voz que profere a 
blasfêmia, construída no desenrolar do discurso, cujos 
desdobramentos vão dando a consciência ao personagem da 
impossibilidade do amor incestuoso. O erótico se insinua no drama 
barroco, quando coloca em equivalência imagética os corpos e os 
desejos, geralmente dispostos como oxímoros:  

 
Mas se o erotismo torna os antípodas idênticos, 
é que seu verdadeiro sentido escapa à razão, essa 
razão “que nunca soube medir seus limites”: “o 
sentido do erotismo escapa àquele que não vê 
nele um sentido religioso”. Criando a 
culpabilidade, a proibição, a religião confina a 
sexualidade à zona do secreto, a essa zona onde a 
proibição dá ao ato proibido uma claridade 
opaca, ao mesmo tempo “sinistra e divina”, 
claridade lúgubre que é a da “obscenidade” e do 
“crime”, e também a da religião (SARDUY, 
1979a, p. 19). 
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O lugar do segredo reservado para a sexualidade, de que trata 
Severo Sarduy, é vilipendiado por Ana, em sua última aparição no 
romance e no filme. A irmã de André traz para a vista de toda a 
família a força insurrecta do libertino, quando se veste com as 
quinquilharias das mulheres com quem ele dormiu em sua 
temporada fora de casa. Em outra medida, a performance bacante de 
Ana também remete ao próprio vilipêndio do incesto cometido por 
ela e o irmão, numa explosão furiosa que expõe de maneira indireta 
o ato libertino: 

 
[...] e quando menos se esperava, Ana (que todos 
julgavam sempre na capela) surgiu impaciente 
numa só lufada, os cabelos soltos espalhando 
lavas, ligeiramente apanhados num dos lados 
por um coalho de sangue (que assimetria mais 
provocadora!), toda ela ostentando um deboche 
exuberante, uma borra gordurosa no lugar da 
boca, uma pinta de carvão acima do queixo, a 
gargantilha de veludo roxo apertando-lhe o 
pescoço, um pano murcho caindo feito flor da 
fresta escancarada dos seios, pulseiras nos 
braços, anéis nos dedos, outros aros nos 
tornozelos, foi assim que Ana, coberta com as 
quinquilharias mundanas da minha caixa, 
tomou de assalto a minha festa, varando com a 
peste no corpo o círculo que dançava, 
introduzindo com segurança, ali no centro, sua 
petulante decadência, assombrando os olhares 
de espanto, suspendendo em cada boca o grito, 
paralisando os gestos por um instante, mas 
dominando a todos com seu violento ímpeto de 
vida [...] (NASSAR, 1989, p. 188-189). 

 
A loucura de Ana arremessa-a ao lugar da força libertina 

antes vivida, expressa apenas por André, quando abandona a família. 
O impulso de vida da irmã se escancara numa performance pública 
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de embriaguez, sensualidade e deboche, o que leva o pai – senhor da 
regra familiar e da ordem divina – ao desfecho trágico e fatal. A ação 
erótica e libertina, transita, com fúria, entre a vida e a morte. No 
filme, esta sequência é montada com uma câmera na mão, que 
transita frenética no ritmo violento de Ana, assim como os cortes 
dos planos são rápidos e brutais. Há ainda planos em câmera lenta, 
dando destaque à dança da personagem, alternados com outros 
muito acelerados pela movimentação da câmera, oferecendo a 
medida do assombro da família diante do espetáculo (como 
podemos ver no canto esquerdo do primeiro frame, no qual a mãe 
está fora de foco, com as mãos no rosto em atitude de espanto): 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Ana dança vestida com os adereços mundanos da caixa de André: a 
pulsão de vida e morte do erotismo. Fonte: LAVOURA ARCAICA. (Brasil). 
Direção, roteiro e montagem Luiz Fernando Carvalho. Direção de fotografia 
Walter Carvalho. Distribuidora Europa Filmes. DVD cores, 171 min, 2001. 

 

Ana, antes recolhida na capela, surpreende a todos na festa 
com sua performance libertina, em oposição à figuração religiosa 
que apresentou na capela, logo depois do incesto consumado. 
Entendemos esta transição como uma disruptura erótica, levada à 
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cabo pela opressão do universo familiar fechado em si mesmo, fora 
da realidade, como propõe Octávio Paz: “O erotismo encarna assim 
em duas figuras emblemáticas: a do religioso solitário e a do 
libertino. Emblemas opostos, mas unidos do mesmo movimento: 
ambos negam a reprodução e são tentativas de salvação ou libertação 
pessoal diante de um mundo caído, perverso, incoerente ou irreal” 
(PAZ, 1994, p. 21). 

Além da performance vertiginosa na capela, André vive, em 
diversos outros momentos da trama, a experiência libertina da 
transgressão, seja na consumação do incesto, quanto na insurgência 
contra o poder paterno, recusando a ordem construída pelo discurso 
patriarcal, religioso e moralizante. A próxima seção se volta para a 
análise dessa revolta de André, que estamos chamando aqui de 
blasfêmia erótica, uma vez que explora a estética barroca do exagero 
e do excesso em termos discursivos e imagéticos no intuito de 
subverter o poder de Deus e do pai.  

 

A blasfêmia erótica: contra a lei de deus e do pai 

Diante das considerações já desenvolvidas até aqui, parece 
estar evidente a força das relações eróticas, construídas no liame 
entre o profano e o sagrado, permeadas por toda a construção do 

filme/romance Lavoura Arcaica. Para finalizar, recorremos à ideia da 
blasfêmia como mais um recurso expressivo das obras, que instaura a 
insurreição contra a palavra paterna.  

Uma das ações mais contundentes do pai no intuito de 
manter a ordem familiar era o uso da palavra. Ele costumava juntar a 
família à mesa das refeições para proferir seus sermões, aos quais 
agregavam-se lições morais e religiosas sobre a conduta correta, o 
valor do trabalho e o compromisso com dignidade familiar.  
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Então é o grande teatro social de que cada um 
de nós está inevitavelmente fazendo parte. E 
quem distribui alguma coisa ali em termos 
morais é a figura paterna. A moral daquela 
fábula quem está regendo é o pai, é ele o 
ilusionista. E sempre também entendi a figura 
paterna através do seu grande carisma, da sua 
figura de bispo na cabeceira, de púlpito, como 
sendo o grande semeador (CARVALHO, 2002, 
p. 46). 
 

Na versão da parábola contada pelo pai, o faminto ganha a 
consideração do ancião, e portanto, o privilégio de desfrutar de um 
banquete real, uma vez que manteve a paciência de compartilhar 
com seu anfitrião de um jantar imaginário. O pai reafirma, com esta 
narrativa, a virtude da perseverança humilde, da resignação 
desapegada.  

Contudo, é o narrador André o articulador da trama que 
estamos lendo, então é dele a palavra que vai prevalecer. É por esse 
viés que se torna possível a inserção da blasfêmia, ou seja, da 
subversão da palavra do pai, do discurso moral opressor que vai 
sendo minado pela revolta do filho pródigo. André desarranja o 
final da parábola do faminto, história contada pelo seu pai durante 
as reuniões à mesa do jantar, na qual o chefe da família fazia uma 
apologia à paciência como uma poderosa virtude. 

 
[...] o soberano mais poderoso do Universo 
confessava de fato que acabara de encontrar, à 
custa de muito procurar, o homem de espírito 
forte, caráter firme e que, sobretudo, tinha 
revelado possuir a virtude mais rara de que um 
ser humano é capaz: a paciência; antes porém 
que esse elogio fosse proferido, o faminto — com 
a força surpreendente e descomunal da sua 
fome, desfechara um murro violento contra o 
ancião de barbas brancas e formosas, explicando-
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se diante de sua indignação [...] (NASSAR, 1989, 
p. 86). 
 

Na versão imaginada por André, a fábula toma outra direção. 
O faminto, ao invés de se conformar pacientemente diante do 
banquete imaginário, desfere um golpe contra seu anfitrião. A 
subversão da narrativa endossa a ideia de que aquele que tem fome 
é, por consequência dela, um impaciente. A agressão, portanto, é 
uma ação virtuosa, uma vez que é direito do necessitado levantar a 
mão para expressar sua indignação. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 4: "A impaciência também tem seus direitos": a subversão da parábola do 
faminto. Fonte: LAVOURA ARCAICA. (Brasil). Direção, roteiro e montagem 
Luiz Fernando Carvalho. Direção de fotografia Walter Carvalho. Distribuidora 

Europa Filmes. DVD cores, 171 min, 2001. 

 

 

Nos frames acima, realizamos uma montagem com dois 
planos da sequência da parábola do faminto tal qual ele se apresenta 
no filme. Como uma narrativa encaixada, a cena é inserida numa 
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fala de André ao irmão, de onde percebemos a transição entre o 
colorido e o preto e branco para marcar as diferentes instâncias 
diegéticas. No filme de Luiz Fernando Carvalho, a fábula transcorre 
como uma projeção da memória e do desejo do protagonista. Assim, 
a narrativa toma o lugar da imaginação, na qual o ancião que recebe 
o faminto é seu pai (representado pelo mesmo ator, Raul Cortez) e o 
visitante é ele mesmo, André (interpretado por Selton Melo). 
Selecionamos, por isso, o frame da mão aberta e levantada do 
faminto em plano detalhe (figura 4), para aludir ao momento 
culminante da transgressão.  

A blasfêmia de André é um recurso do erótico, é um discurso 
carregado de insurreição contra práticas que impõem a ordem, a 
subserviência e a opressão por meio da palavra paterna, e, em uma 
maior medida, divina. Performance do libertino, daquele que se 
recusa a obedecer ao preceito sagrado, “a blasfêmia como ato erótico 

consagra cada jornada ao escárnio do poder invisível (Deus) para 
permitir a queda do poder visível (o Rei); reivindica cada ato em 
nome do ateísmo e da revolução” (SARDUY, 1979a, p. 17, grifo do 
autor). Na narrativa de André, o rei leva uma bofetada que instaura 
a desordem. 

 Diante do exposto, retomamos à guisa de conclusão a 
potencialidade da estética barroca em sua atualização dentro do 

romance e do filme Lavoura Arcaica; este neobarroco que transita no 
jogo de contrários, tão marcantes no espectro da vida e da morte de 
que trata o fundamento do erótico. As tensões entre o fundo 
religioso das experiências e a subversão dessa prática através da 
blasfêmia, da transgressão e do interdito sexual também constroem a 
trama das duas narrativas, em consonância com aquilo que nos 
revela Octavio Paz: 

 
Em todas as sociedades há um conjunto de 
proibições e tabus – também de estímulos e 
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incentivos – destinados a regular e controlar o 
instinto sexual. Essas regras servem 
simultaneamente à sociedade (cultura) e à 
reprodução (natureza). Sem elas a família se 
desintegraria, e com esta toda a sociedade. 
Submetidos à perene descarga elétrica do sexo, 
os homens inventaram um para-raios: o 
erotismo. Invenção equívoca, como todas as que 
idealizamos: o erotismo propicia a vida e a 
morte. Começa a se desenhar agora com maior 
precisão a ambiguidade do erotismo: é repressão 
e permissão, sublimação e perversão. Nos dois 
casos, a função primordial da sexualidade, a 
reprodução, fica subordinada a outros fins – uns 
sociais e outros individuais. O erotismo defende 
a sociedade dos assaltos da sexualidade, mas 
também nega a função reprodutiva. É o 
caprichoso servidor da vida e da morte (PAZ, 
1994, p. 18). 
 

A desintegração da família, do poder opressivo do pai é 
consequência da ambiguidade própria do erotismo, que, como 
afirma o estudioso mexicano, alinha e desalinha a ordem e a 
desordem, a proibição e a libertinagem. Tudo culmina na destruição 
da continuidade da tradição, rompida pela força dos desejos, da 

palavra subvertida em blasfêmia. Lavoura Arcaica nos oferece essa 
disruptura em forma de para-raios: a explosão abundante da vida 
revertendo-se na força da pulsão da morte. 
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TELA SOCIOLÓGICA: O SOCIÓLOGO VAI 

AO CINEMA 
 

Francisco De Oliveira Barros Júnior 
 

A Tela Sociológica é o resultado da ida do sociólogo ao 
cinema. Visitação artística a render frutos intelectuais. No écran 
cinematográfico, as imagens em movimento apresentam os olhares 
dos cineastas pensadores sobre os temas da vida cotidiana. Acessar 
estes, pela via da linguagem cinematográfica, constitui um caminho 
metodológico promotor de diálogos. Em sintonia com o pensamento 
complexo, a aproximação entre os discursos artístico e científico 
rompe barreiras disciplinares. Os textos literários e fílmicos são 
fontes de consulta para uma imaginação sociológica criativa e aberta. 
Em busca de profundidade analítica, o pesquisador cerca o tema em 
estudo e atravessa os muros do seu campo disciplinar em direção a 
aportes outros no objetivo de ampliar o seu prisma analítico. Nesta 
trilha metodológica, o estudioso do conceito de poder ancora as suas 
reflexões teóricas e conceituais em Maquiavel, Max Weber, Foucault, 
e vai às telas literárias e teatrais shakespearianas para percorrer os 
bastidores das disputas e intrigas palacianas. Poderes estudados por 
óticas múltiplas. Nos questionamentos críticos sobre o capitalismo, 
documentários de Michael Moore remetem ao “auxílio luxuoso” das 
análises de Karl Marx sobre a mercantilização das relações 
capitalistas. A transformação dos homens em mercadoria, na vida 
para consumo estudada por Zygmunt Bauman, é vista em ilustração 
imagética. Variados discursos no desvendamento das máscaras 
sociais. No trânsito entre diferentes sistemas semióticos, a sociologia 
reafirma a potência transversal do seu olhar. 
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Repensando o aparelho estatal, os clássicos da teoria política 
encontram Akira Kurosawa, Laurence Olivier, Roman Polanski e 
Orson Welles, cineastas leitores e projetores da complexa 
dramaturgia shakespeariana. De matriz teatral, esta recebe traduções 
intersemióticas. O encontro entre diversas textualidades, visto em 
telânicas imagens, impulsiona um salto qualitativo na compreensão e 
interpretação dos assuntos relevantes e emergentes do cotidiano. A 
caminhada histórica humana ganha múltiplas representações, dentre 
as quais as visuais. Da pesquisa intertextual para a sala de aula, a 
imagem de Hamlet, segurando um crânio descarnado, leva o aluno a 
pensar sobre a finitude e a efemeridade de todas as coisas. Retorno 
ao pó sepulcral para servir de iguaria aos vermes, imperadores da 
dieta, em conformidade com uma fala hamletiana. Na tragédia 
clássica, uma eterna questão: O que os homens são capazes de fazer 
para ocupar o desejado trono? Caim matou Abel. Do gênesis bíblico 
aos dias de hoje, os tronos continuam sendo banhados de sangue. 
Perguntas ancestrais e de todos os tempos feitas por quem reafirma 
que “nada do que é humano me é estranho”. Terêncio, Marx e 
outros filósofos não dão trégua ao ato de pensar sobre os sentidos e 
absurdos existenciais. Nas telas cinematográficas, as mais belas 
questões filosóficas e sociológicas. Os clássicos dos diversos campos 
do saber, profundos conhecedores da humanidade, pensaram sobre 
as viscerais motivações, paradoxos e contradições humanas. Não 
perdem as suas atualidades sapienciais. Somos compostos de joio e 
trigo. Concebemos arrebatadoras sinfonias e cometemos genocídios. 
Ambivalentes, fascinantes, paradoxais, assustadores. Somos assim. 
Não cabem maniqueísmos na apresentação da raça humana. Na 
conjunção dos saberes artísticos e científicos, ampliamos os nossos 
olhares sobre a vastidão das realidades. 

Na sequência, exponho uma particular experiência de leitura 
fílmica. Textos reflexivos ancorados em filmes selecionados para a 
exibição na Tela Sociológica. Cinco sessões de um repertório diverso 
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e lido à luz dos referenciais teóricos do leitor de cada um deles. Com 
foco temático, o sociólogo atenta para a singularidade de mais um 
olhar a ser lançado sobre um tema particular. Uma perspectiva 
teórica aberta e dialogal. Abordagem sem barreiras interdisciplinares. 
Uma, dentre várias possibilidades de trabalhar um texto fílmico. Um 
enfoque sociológico, entre um conjunto de outras possibilidades de 
ler uma obra cinematográfica, dentro do campo da sociologia. Um 
exercício artístico na companhia da imaginação sociológica. 

 

Primeira sessão: a operística Salomé de Oscar Wilde 

A Bíblia cristã é um livro sagrado que abre para várias 
possibilidades de leitura. O cristão, lança sobre ela o seu olhar 
religioso. A lente do crente, homem de fé, apresenta uma ótica 
particular. Para o pesquisador das ciências humanas e sociais, o texto 
bíblico é uma fonte de pesquisa histórica, sociológica, filosófica e 
literária. Oscar Wilde vai às páginas bíblicas para embasar um de 
seus famosos textos teatrais: SALOMÉ. No evangelho de Mateus, 
capítulo 14, versículos 1 a 13, encontramos a narração sobre a morte 
de João Batista. O que levou a filha de Herodíades a pedir, numa 
bandeja, a cabeça de João Batista? Exegetas bíblicos emitem as suas 
contextualizadas interpretações. Os estudos teológicos 
contextualizam as narrativas do antigo e novo testamentos, situadas 
no contexto histórico em que foram produzidas. Cenários de 
disputas políticas e religiosas. O “Deus dos exércitos” entre a cruz e a 
espada. Os profetas cristãos, com as suas qualidades carismáticas, 
anunciavam e denunciavam. Indignação profética  incômoda para os 
poderosos do momento. João Batista, no anúncio do Messias que 
estava próximo, denunciava as estruturas morais e de poder do seu 
tempo. Como separar fé e política? 

Do drama joanino, com objetivos literários, Oscar Wilde 
elabora a sua dramaturgia. Em um exercício de liberdade 

https://telasociologica.wordpress.com/2019/04/10/a-operistica-salome-de-oscar-wilde/
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imaginativa, dá nome e protagonismo a uma coadjuvante 
personagem evangélica. A princesa Salomé evoca as mulheres fatais e 
sedutoras que fizeram fama na história literária. Um papel complexo 
a ser encenado por atrizes sequiosas por desafios teatrais. Bela figura 
feminina, despertadora dos desejos masculinos que cruzam o seu 
caminho. A começar pelo tetrarca Herodes, amante da sua mãe, 
disposto a dar metade do seu reino para saciá-la. Salomé, jogando 
com os seus poderes, não estava habituada a ouvir um “não” diante 
das suas vontades. No fausto da corte real, entre bajulações e 
paparicos, colecionava respostas afirmativas aos seus caprichos. Aos 
seus encantamentos femininos, as miradas desejantes dos homens 
seduzidos pela sua tentadora presença. Salomé despertava ciúme na 
sua própria mãe. 

Intrépida, Salomé é afetada, de forma profunda, quando põe 
os olhos em João Batista, o homem santificado, profeta, divino, e 
que para ela será objeto dos seus desejos carnais. Salomé fica 
encantada com a visão da enigmática e selvagem criatura. Impacto 
subjetivo a mexer com a sua curiosidade. Quem era aquele ser carnal 
alvo de tantas controvérsias religiosas e políticas? Questões 
conjunturais à parte, Salomé deseja João Batista jovem, atraente e 
sensual, aos seus olhos, com ardor. Explicita a sua vontade de tocá-
lo, pegar nos seus cabelos e beijá-lo na boca. Enamorada, arrasta-se 
aos seus pés com a intenção de possuí-lo como um homem capaz de 
gerar prazer. Reside aqui a originalidade e a subversão da narrativa 
de Oscar Wilde. Das brechas da matriz bíblica, ele constrói uma 
obra complexa e humaniza os seus personagens. Sem intentos 
doutrinários e proselitistas, monta uma concepção secular, profana e 
que mergulha nas profundezas das motivações humanas. O que 
somos capazes de fazer quando contrariados? Os que acham que 
tudo podem e conseguem, como reagem a uma resposta negativa? 
Como respondem os que são rejeitados? João Batista amaldiçoou 
Salomé, “filha de Sodoma”. 
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Rejeitada por João Batista, Salomé pede, em uma bandeja, a 
cabeça do divinizado homem que ousou contrariar os seus apetites. 
Um convicto e firme João Batista, fiel à sua missão de precursor de 
Jesus Cristo, não se deixa levar pelos encantos sedutores de Salomé. 
Após dançar para Herodes e seus convidados, em uma coreografia 
marcada por sensualidade de movimentos, ela profere o mortífero 
pedido para saciar os seus vingativos intentos. Um medroso e dúbio 
Herodes fica abalado pelo pleito a ele dirigido. Implicações das mais 
variadas ordens recairiam sobre ele caso atendesse ao capricho da sua 
enteada. Ele tenta demovê-la do seu sanguinário objetivo. Obstinada, 
Salomé não cede às estimulantes e valiosas dádivas materiais 
oferecidas na tentativa de afastá-la da sua intenção de decapitar “a 
voz que clama no deserto”. Por fim, Herodes, após exaustivos 
esforços de convencimento, cumpre o juramento de que ela seria 
premiada caso dançasse para ele. Episódio de gênese bíblica que 
rendeu desdobramentos operísticos. O teatro, o canto e a música 
orquestral, em afinado diálogo, ofereceram as suas artes para a 
criação operística SALOMÉ, musicada por Richard Strauss (1864-
1949). A versão focalizada, de 1974, foi conduzida pela “Wiener 
Philharmoniker”, sob a regência de Karl Böhm. A direção ficou a 
cargo de Götz Friedrich. A literatura de Oscar Wilde embasa uma 
bela ópera para refletirmos sobre as ambivalências e paradoxos 
humanos. Salomés amantes e mortíferas representam o breu e o 
luzidio das nossas humanidades. 

 

Segunda sessão: batistas telânicos contra o ópio religioso 

Diferente da teatral versão de Oscar Wilde para o drama 
evangélico, a Salomé do filme de William Dieterle (EUA/1953) 
aparece com uma outra roupagem. Após ter ouvido o conteúdo da 
evangelização de João Batista, ela inicia um processo de conversão ao 
cristianismo nascente. Na dimensão afetiva, Salomé desenvolve um 

https://telasociologica.wordpress.com/2019/04/26/batistas-telanicos-contra-o-opio-religioso/
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relacionamento com o comandante romano Claudio que também 
está, em segredo, envolvido com as concepções religiosas joaninas. O 
casal tentará libertar João Batista da prisão em que foi posto por 
ordem de Herodes. Um dos motivos de ter levado Salomé a dançar 
para o rei foi a sua intenção de pedir a soltura do profeta 
encarcerado. A sua mãe, à revelia da filha, é a responsável pelo 
pedido da cabeça de João. Herodíades, na sua sede de permanecer 
no trono e prepará-lo posteriormente para Salomé, mantém uma 
relação utilitária com a sua bela cria. Usa os dotes físicos da filha, 
desconcertantes para Herodes, em proveito dos seus objetivos 
pessoais. Eliminar João Batista do seu caminho é um dos intentos de 
uma Herodíades manipuladora e dissimulada. Sua relação conjugal 
com Herodes é conflituosa e de fachada. 

As narrativas telânicas nas quais Salomé é a estrela, 
exemplificam a dimensão política presente no campo religioso. Em 
diversos conflitos históricos, um verniz de aparência religiosa muitas 
vezes é posto para encobrir as razões mais profundas das tensões que 
dividem os grupos sociais. Sem reducionismos sociológicos, 
negadores da especificidade da esfera religiosa, em sua relativa 
autonomia em relação às outras esferas da realidade, as motivações 
religiosas agem na história em paralelo com as de outras dimensões. 
Os sujeitos religiosos vivem as suas crenças em contextos históricos 
atravessados por diferentes interesses econômicos e políticos. Salomé 
vive os bastidores das intrigas palacianas. Disputas partidárias e 
religiosas dinamizam as conflituosas relações conjunturais. Na 
tradição dramatúrgica do teatro shakesperiano, as imagens em 
movimento desvelam atores representando uma multifacetada 
humanidade. O nobre e o ordinário dentro de um mesmo ser. 
Atormentado em seu vacilante trono, Herodes reina sob o império 
do medo e da insegurança. Do que somos capazes para mantermos 
os nossos privilégios e posições de mando? Os dramaturgos, nas suas 
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sapienciais incursões pela aventura histórica humana, dão aulas 
sobre os paradoxos constituintes dos nossos seres. 

Salomés. Nome próprio, escrito no plural, para evocar as 
versões sobre a personagem de origem bíblica. A fonte fílmica 
pesquisada mostra a atriz Rita Hayworth dando vida à mulher que, 
banida de Roma, foi rotulada de “bárbara”. O império romano 
alimentava as estruturas opressivas de um mundo desigual, injusto e 
mantido pelo trabalho escravo. Imperialismo concentrador de renda 
e excludente. Salomé, de beleza estonteante, dispunha de uma fonte 
física de poder com a qual encantava os homens que atravessavam o 
seu caminho. O rei Herodes mantinha um condenável 
relacionamento afetivo com Herodíades e desejava conquistar a sua 
fascinante enteada. Sob julgamento moral e legal por estar 
cometendo adultério, a materna figura alimenta um raivoso 
sentimento por João Batista. Na rua, ele denuncia a ilegalidade 
marital dos entronados. Para Herodes, João era o Messias. Eliminá-lo 
poderia trazer maldições para o seu reinado. As reações populares a 
um atentado contra o Batista poderiam desencadear consequências 
desestabilizadoras. No seu discurso profético, João recusava falar 
somente de religião. A sua pregação denunciava a dominação 
romana e incomodava os poderosos do seu tempo. Herodes, 
assombrado com as ameaças da missão joanina, mantinha uma 
escorregadia posição relacionada ao carismático líder religioso. Sob o 
impacto da dança de Salomé, sucumbe ao pedido feito por 
Herodíades: a cabeça de João Batista. Oportunista, ela vinga-se da 
incômoda existência profética. Salomé fica chocada com a atitude da 
sua mãe e explicita o objetivo de não querer mais olhar para a sua 
cara. Por motivações afetivas, ela queria a liberdade joanina. Em 
leitura romantizada, a Salomé da história criada por Harry Kleiner e 
Jesse Lasky Jr. revela uma potência literária feminina a entrar na lista 
das mulheres protagonistas das letras. A fonte bíblica oferece para os 
leitores a oportunidade de ler os seus textos para além de uma 



76 
 

leitura com propósitos evangelizadores. A Bíblia lida pelas lentes do 
interessado em registros literários. Com ou sem fé religiosa, é um 
livro de destaque na biblioteca histórica universal. 

João batistas fazem história nas telas. Rostos diversos para 
um pregador de uma religião encarnada, pé no chão. Em “Jesus de 
Nazaré”, filme de Franco Zeffirelli, com um discurso legalista, em 
nome da pureza e do arrependimento, João Batista encara os alvos 
da sua pregação condenatória. Ancorado na legislação mosaica, em 
público, solta o verbo, cara a cara, diante dos “criminosos” do poder: 
“O povo da Galileia viu injustiça quando era governado por 
Herodes, um homem de sangue! Agora seu filho, Herodes Antipas, o 
novo príncipe da Galileia, excede os crimes de seu pai! Segue suas 
cobiças e quebra a fé com Deus! Desafia a Lei de Moisés fazendo um 
casamento profano com a mulher do seu irmão. Se permitirmos isso, 
todos sofrerão por seus pecados”. 

“Herodes! As tábuas da Lei são claras. Você pode se casar 
com a mulher de seu irmão quando ele morrer, mas não enquanto 
estiver vivo! Esta mulher, Herodíades, é mulher de seu irmão Felipe 
e Felipe está vivo! É tetrarca em Iturea. Está escrito: “Eu tenho visto 
adultérios e abominações. A maldição esteja com eles”. Não quer se 
purificar? Mande de volta esta mulher para seu irmão. Arrependa-se! 
…Não temo seu poder na terra, Herodes Antipas! Se eu não lhe 
avisar, você morrerá em pecado e o Senhor me pedirá para ser 
responsável por sua vida”. 

O João Batista de “O MESSIAS de Rossellini” representa o 
ser religioso que volta os olhos para o trono celeste sem perder de 
vista o compromisso com as questões terrenas. Pão e poesia nos 
horizontes de um homem precursor do posicionamento cristão face 
a um mundo governado pelos conflitos de interesses entre os 
homens. Indignado e compassivo, o Batista, no rio batismal, prega 
atento a questões sociais: “Bando de víboras! Quem lhes ensinou a 
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fugir da ira que está para chegar? Chegou a hora de se arrependerem! 
E não achem que podem dizer que vocês têm o pai Abraão porque 
Deus pode fazer surgir filhos a Abraão mesmo dessas pedras! O 
machado já está nas raízes das árvores. Toda planta que não dá bons 
frutos é cortada e jogada ao fogo! …Quem tem duas túnicas, divida 
com quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. …Vocês, 
publicanos que cobram os impostos não exigirão nada além daquilo 
que for justo. …Não molestem ninguém, não denunciem falsamente. 
E fiquem satisfeitos com o pagamento”. 

O Batista rosselliniano não se intimida diante das 
autoridades e não baixa a sua cabeça na frente de Herodes. Na 
prisão, as suas atrevidas falas não se acanham na presença do 
opressor. Servidão voluntária não se coaduna com a sua ética 
convicta e responsável: “Sim, você é poderoso. Exerce o poder, mas 
não por isso é livre. Entre nós dois, é você quem é o escravo. …E só 
um maluco pode se dizer livre tendo uma coroa na cabeça. …Mas eu 
sim. Porque eu sou livre. Reflita um pouco. O que pode fazer para 
me castigar? Matar-me? Eu não tenho medo porque me aguarda o 
Reino dos Céus. Manter-me prisioneiro? O que importa estar 
acorrentado se o meu espírito é livre? Não tetrarca, eu sou livre. 
Você não. Você tem a coroa e obedece às ordens que lhe dão. …Não, 
talvez o homem sob a coroa. De fato, nós não falamos bastante. 
…Não, nós falamos toda vez que eu quiser. Se eu não quiser 
responder, não responderia. …Eu já disse. Porque você também é 
um homem. E eu respondo ao homem. De homem para homem. 
Porque os homens são irmãos, todos iguais. Entende? Não há 
qualquer diferença”. 

João Batista recebeu várias leituras fílmicas. Entre elas, 
destaco a particular leitura feita por Pier Paolo Pasolini. Surpreende 
cineasta que, no seu trânsito entre as dimensões profana e sagrada 
da existência humana, leu a fonte bíblica e concebeu o seu discurso 
imagético sobre os controvertidos personagens evangélicos. Em “O 
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Evangelho Segundo São Mateus”, com bachiana trilha, Pasolini 
imprime as suas cores a um joanino profeta. Em tom inflamado, o 
Batista pasoliniano emite um cortante enunciado verbal: “Fazei 
penitência, pois está próximo o Reino dos Céus. Este é aquele de 
quem falou o profeta Isaías, quando disse: ‘Uma voz clama no 
deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas’. 
Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Não 
digais dentro de vós: Nós temos a Abraão por pai! Pois eu vos digo: 
Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. O 
machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não 
produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo”. 

E mais Joãos ganham imagens em movimento: Em “A Maior 
História de Todos os Tempos”, dirigido por George Stevens, o ator 
Charlton Heston deu vida a um João Batista tachado de arruaceiro, 
impostor, louco e agitador. Pregando o arrependimento, não se 
intimida com a insolência dos que se veem como donos do mundo. 
A arrogância dos prepotentes, quando são enfrentados, reage com 
uma conhecida pergunta: “Sabes com quem falas?” Herodes 
reproduz o citado questionamento, direcionado ao Batista que, no 
seu desafinar ao coro dos contentes, responde a um dono do poder: 
“Ouvi falar muitas coisas de ti, Herodes. Todas ruins. Não tenho rei 
exceto o Senhor Deus. …O Cristo veio. O Cristo veio. …Serás 
julgado com outros pecadores. …Pois tuas espadas não farão nada 
contra ele”. Em contextos de alienação e conservadorismo religioso, 
o cinema projeta a memória de um sujeito religioso inconformado e 
resistente às potências religiosas e seculares que usam e abusam do 
nome de “Deus” para reproduzirem as suas estruturas cruéis e 
iníquas. Os teólogos da libertação e do cativeiro visualizam João 
Batistas seguidores de uma pedagogia do oprimido. Viva Paulo 
Freire! Viva Leonardo Boff! 
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Terceira sessão: tem grapete na geladeira do boca de ouro 

Boca de Ouro, tragédia carioca em três atos, é um texto 
referência na dramaturgia teatral brasileira. Assinado por Nelson 
Rodrigues, foi montado pela primeira vez no ano de 1960. Em 1963, 
a peça rodrigueana ocupa as telas com o filme de Nelson Pereira dos 
Santos. Dupla de Nelson(s), sinônimos de consistência literária e 
artística. Grandes nomes para a galeria dos clássicos criadores do 
Brasil. O personagem Boca de Ouro é um presente para um ator 
interessado em interpretar uma criatura nas suas múltiplas nuances 
humanas. Tragicômico, dúbio, contraditório, representa um ser 
humano multifacetado, onde não cabem maniqueísmos. Boca 
assassina, seduz a mulher dos outros e com o patrimônio construído 
na sua vida de bicheiro contraventor, concretiza uma vontade dos 
seus tempos de criança: “…desde garotinho que quero ter uma boca 
de ouro…”. Da “pia de uma gafieira”, onde nasceu, em precárias 
condições, aos seus dourados projetos fúnebres, acompanhamos a 
trajetória espetacular de um homem sob medida para as lentes 
sensacionalistas das mídias e seus abutres. Em cena, entra a malícia 
de Caveirinha buscando furos jornalísticos com crimes e assassinatos 
bacanas de quem finalmente vai vestir um “pijama de madeira”. Nas 
páginas dos jornais, o colunável Boca torna-se o “Drácula de 
Madureira”. Banqueiro do bicho, vira celebridade da nata da 
malandragem. Fama construída em torno das pilantragens e 
falcatruas cometidas por um representativo sujeito da cultura do país 
das chuteiras onde foi parido. “O Sol” nas bancas de revista estampa 
as imagens do famoso bicheiro. Cria da construção jornalística, Boca 
identifica-se: “Eu sou apenas o que o jornal diz”. 

Nelson Rodrigues retrata as contradições dos Brasis em suas 
vidas públicas e privadas. Em um texto crítico, sintoniza com as 
leituras socioantropológicas comprometidas com os desvendamentos 
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das máscaras sociais. Boca, na sua “brilhante carreira do crime”, 
segundo o repórter que cobria a notícia da sua morte, “matava com 
uma mão e dava esmola com a outra”. Indivíduo paradoxal em 
atividade assistencialista na cidade descuidada pelo poder público. 
Filantrópico onde os governantes irresponsáveis abrem espaço para 
que os “Bocas” façam as suas caritativas ações em prol de um “estado 
de bem-estar”. Reside aqui um dos motivos deles ganharem a 
simpatia popular. Parte do dinheiro que adquirem no mundo do 
crime é destinado a doações para os desassistidos que batem nas suas 
portas. 

No caso de Boca, até as grã-finas recorriam aos seus préstimos 
filantrópicos. Sedutor, elas caíam na sua carismática lábia e ele não 
perdia a oportunidade de curtir com as suas caras, desvelando as 
hipocrisias e falsos moralismos de uma sociedade de aparências e 
farsas. Dondocas e Vips em desvelamento literário. Em um embate 
classista, desnuda as “galinhas” de grife da elite defensora da moral e 
dos bons costumes. Na sua experiência monetária, Boca sabe do 
fascínio do dinheiro sobre as pessoas. Diante das propostas que 
envolvem grandes quantias financeiras, quem consegue manter-se 
fiel aos seus sagrados princípios e valores? Sabedor da existência de 
gente que topa tudo por dinheiro, Boca testa os que cruzam o seu 
caminho, oferecendo grana e joias de valor em troca da satisfação 
dos seus apetites. Na sua residência, um trio feminino de respeitáveis 
madames participa de um “concurso de seios” por ele proposto. 
Bonitinhas, mas ordinárias. A vencedora ganharia um valioso colar. 
Pudores vencidos, elas mostram os seus peitos para o jurado único. 
Nelson Rodrigues conhece a matéria de que somos feitos e penetra 
nas profundezas das forças que mobilizam as ambivalências pessoais. 
Nosso destino é “pecar”? 

Boca emite cortantes pensamentos: “…Dinheiro não desacata 
ninguém!”. Relações mercantis mediam os contatos cotidianos. É o 
mercado regendo, com cálculos e dividendos, os relacionamentos 
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afetivos. Boca, no seu status midiático de “Al Capone”, de “Dom 
Quixote do jogo do bicho”, experimenta a cotidiana lógica racional 
capitalista. O poder fascinante e o deslumbramento de estar incluído 
na sociedade dos consumidores. “Compro, logo sou”. Da pobreza 
dos tempos pretéritos ao acúmulo financeiro da fase adulta, Boca 
ostenta a postura de quem pode possuir e comprar tudo o que é 
objeto do seu desejo. Sob o encalço policial, ele entra no espírito do 
jogo e investe na lista dos seus objetivos: “…Doutor, quanto custa 
um caixão de ouro?” Pergunta feita a um dentista que, sob pressões 
armadas e munidas de muitas cédulas, cedeu à tentação antiética de 
atender a uma ordem de um endinheirado Boca: “O Senhor vai 
arrancar todos os dentes, porque eu quero uma dentadura de ouro!”. 
Tarefa dada por um “Deus asteca” macho, cafajeste e suburbano. No 
seu particular crepúsculo divinal, o encontro com a morte. Pelas 
mãos de uma mulher, o bandido Boca recebe 29 punhaladas. No 
necrotério, a estrela assassinada, em “apoteose fúnebre nunca vista”, 
é visualizada na imagem de “um cadáver desdentado”. 

 

Quarta sessão: a Maria Madalena De Kieslowski 

É em nome do amor que Tomek invade a privacidade de 
Magda e, da janela indiscreta do seu prédio, espia a mulher alvo da 
sua atração amorosa. Munido de uma luneta roubada, do alto do seu 
edifício residencial, focaliza os movimentos dela, em particular os 
encontros íntimos que ela agenda com os seus amantes. Tomek tem 
19 anos, trabalha no Correio, não tem namorada e é capaz de 
arquitetar variadas estratégias para ver e ter Magda sob o seu raio de 
visão. Alguns dos meios que aciona para atingir os seus objetivos 
afetivos, são questionáveis do ponto de vista moral. No cerco que 
realiza em torno da sua amada, passa a ser entregador de leite, 
inventa falsas notificações para que ela compareça ao posto em que 
ele trabalha, envia os caras do gás para perturbar o namoro de 
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Magda e rouba as cartas que são remetidas a ela. O que leva Tomek a 
tais armações? Quando é descoberto o seu invasivo comportamento, 
Magda interroga o seu jovem espião: “Diga, por que me espia?”. Ele 
responde: “Porque eu te amo”. Em seu tempo de espionagem, 
Tomek ousa dizer que ela foi vista como proprietária de um B. T. Q. 
G. D. (“Belo Traseiro Que Gosta de Dar”). Revelação atrevida 
partindo de um rapaz inexperiente, do ponto de vista sexual, contido 
e misterioso no tocante à sua ancestralidade familiar. Mora com a 
mãe de um amigo que está longe da companhia materna e menciona 
a sua passagem por um orfanato. Quanto aos seus pais, é enfático em 
afirmar que eles estão ausentes das suas lembranças: “Não, deles 
não”. Estranho, carente, solitário, Tomek suscita questões a um 
psicanalista que vá vê-lo na tela. O que ele projeta na figura feminina 
que persegue? Entre ele e Magda há uma distância etária. Ela, face a 
face com Tomek, no espaço interno do seu apartamento espiado, em 
um momento de sensual excitação, assume um ar professoral do 
topo da sua experiência com outros homens: “Uma mulher que 
deseja um homem fica molhada por dentro e é assim que estou 
agora”. Magda fica afetada diante das investidas do seu indiscreto 
observador. Sob o impacto do contato ao vivo com a bela fêmea, um 
confuso e abalado Tomek chega em sua residência e corta os seus 
pulsos. Atitude a inquietar o espectador afetado pela estranheza 
comportamental de um personagem criado em uma narrativa de 
elipses sobre a sua história de vida. Como foi a infância de Tomek? 
E as suas relações familiares? Perguntas para estimular a imaginação 
de quem assiste uma criação artística inteligente e que convida o seu 
público a viajar junto da autoria de um filme aberto. 

NÃO COMETERÁS ADULTÉRIO é o sexto mandamento 
do Decálogo cinematográfico de Krzysztof Kieslowski. Obra densa, 
sem cunho moralista e desprovida de proselitismo religioso. É o 
criador de complexas situações existenciais dentro das quais nos 
enredamos e onde não são encontradas soluções fáceis para os 
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dilemas enfrentados. As múltiplas pressões que recebemos para que 
tomemos as nossas decisões colocam em teste os valores que pautam 
as nossas vidas. Muitas vezes ficamos divididos, em estado de 
conflito sobre a saída a ser encontrada. Dúvidas, incertezas, 
vacilações e falta de firmeza nas múltiplas escolhas que aparecem nas 
nossas caminhadas. Os limites, as coerções e os condicionamentos 
que pesam sobre os caminhos a seguir, revelam potências e 
fragilidades. Somos Hércules, Jó, Hamlet, Pilatos e Maria Madalena. 
Humanos em demasia. Kieslowski exibe um texto fílmico de 
densidade filosófica, sociológica e psicanalítica. NÃO COMETERÁS 
ADULTÉRIO e outras criações Kieslowskianas são profundas nas 
suas capacidades de montar labirínticas circunstâncias com as quais 
lidamos nos nossos cotidianos. Na hora do “você decide”, a testagem 
da nossa formação moral e ética. Tem ela alicerce? Em meio aos 
desassossegos em torno do que fazer, encaramos os nossos limites 
humanos. No politeísmo dos deuses comandantes das nossas rotinas 
diárias, somos forçados a tomar posições e aqui ecoam as vozes 
afirmando que nada é simples. Nas cores do cinema concebido por 
Kieslowski, pensar é um verbo chave. Da genética lei mosaica ao seu 
cumprimento pelas carnais criaturas humanas, há um abissal trajeto 
a percorrer. Até o “Diabo” desconfia das intenções dos humanos 
mortais. Diante dos adúlteros(as) do nosso espetáculo existencial, 
quem ousa atirar a primeira pedra? 

É na trilha teórica de Gilles Deleuze que inscrevo nomes de 
cineastas como “parte da história da arte e do pensamento”. A 
inscrição de hoje é a de Krzysztof Kieslowski. Pensando com 
“imagens-movimento e com imagens-tempo”, os “grandes autores de 
cinema” são confrontáveis com pensadores. Pier Paolo Pasolini é 
citado pela “consciência poética” com a qual diagnostica a nobreza e 
a podridão, marcas características da nossa humanidade. Através dos 
seus ambivalentes personagens, percorre a baixeza, o bestial, o abjeto 
e o sacralizante que fazem parte dos nossos paradoxais 
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comportamentos. Na sua proposta de adequar cinema-literatura, 
Pasolini discursa na “imagem-percepção” captadora das nossas 
ambiguidades. Ele percebe as nossas potencialidades geradoras de 
claridades e breus: “É esta permutação do trivial e do nobre, esta 
comunicação do excrementício e do belo, esta projeção no mito que 
Pasolini já diagnosticava no discurso indireto livre como forma 
essencial da literatura. E consegue fazer dela uma forma 
cinematográfica capaz tanto de graça quanto de horror”. 

Outra personalidade cinematográfica a ser reverenciada, na 
sua potência de pensante realizador, é Luis Buñuel. No seu 
naturalismo e realismo, filmou os crucifixos e os punhais que 
acompanham as históricas caminhadas humanas. Na trilha das “vias 
biopsíquicas”, e particularizando as sociais, projetou a santidade, a 
criminalidade e a sexualidade, reunidas e intercambiáveis nas nossas 
ações. No seu inventário dos comportamentos perversos, Buñuel 
enquadrou as vozes diabólicas, santas e os “fetiches do bem e fetiches 
do mal” produzidos por gente bondosa e tendente à ruindade. Na 
tela, homens e mulheres exibem o objetivo e o destino das suas 
pulsões. Rompendo barreiras classistas, o pensador Buñuel mostra a 
ambígua substância de que somos feitos. Pobreza e riqueza são duas 
faces das perversas criaturas que participam dos nossos convívios. Os 
degradados filhos de “Eva”, em suas perversões, acendem velas para 
Deus e o Diabo. Em simbólica linguagem, Buñuel dá “um papel 
espiritual” para a perversão nossa de cada dia: “…Não são somente 
os pobres e os ricos que participam da mesma empresa de 
degradação, são também os homens de bem e os homens santos”. 
Empreendimento sintonizado com um conhecido dito popular: 
“Devagar com o andor porque o santo é de barro”. 
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Quinta sessão: mimi está com Aids 

LA BOHÈME é a grande ópera de Giacomo Puccini 
transportada para a tela cinematográfica por Robert Dornhelm. O 
texto operístico narra o relacionamento amoroso entre a florista 
Mimi e o poeta Rodolfo. Em quatro atos, no contexto das imagens 
da vida boêmia da Paris do século 19, ouvimos as árias musicais que 
cantam as dores e as delícias dos amantes em suas boêmias 
aventuras. Em meio aos ais gozosos e dolorosos dos encontros 
amorosos, o drama fílmico mostra as vulnerabilidades e os riscos que 
mediam os envolvimentos afetivos e sexuais. Prazer com risco de 
vida. No sereno notívago, os poetas curtiam as suas damas das 
camélias. Entre risos e lágrimas, a pronúncia do “eu te amo” é 
nutrida de êxtases e dissabores. As juras de amor eterno esbarram 
nos limites das existências precárias. Beijos, carícias e afagos são 
interrompidos por tosses persistentes, anunciadoras da proximidade 
de um adeus. Sintoma patológico inesquecível, pois prenuncia 
separação. A triste partida de um pedaço do amante que fica. Eros e 
Tânatos no pulsar dos sujeitos em embriaguez amorosa. Em tísicos 
tempos, encontros e despedidas marcavam os romances boêmios. 

 Nas memórias literárias, evoco uma clássica obra da 

literatura francesa: La Dame aux Camélias (1848), de Alexandre 
Dumas Filho. Um texto literário que desvenda as máscaras sociais de 
um contexto histórico francês onde as mulheres cortesãs eram vistas 
como “sujeiras” na defesa da sagrada honra familiar. Marguerite, 
julgada como “…uma moça que já foi de todo mundo”, encontra 
pedras no caminho da sua relação amorosa com Armand. Além dos 
preconceitos por conta da sua trajetória de ser mercadoria para 
“homens que compram o amor”, ela padece de tuberculose. “Cuspir 
sangue”, tristeza, palidez e magreza são a complementação patológica 
na vida de uma mulher que, além da enfermidade, enfrenta o 
martírio de uma sociedade moralista e estigmatizante. “Desviante” 

social, na lista dos outsiders, Marguerite está na relação das 
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personagens literárias que experimentaram as proibições amorosas. 

Ela e Mimi, de La Bohème, saltam das páginas romanescas para 

o écran projetor das delícias e dores que marcam as comédias, 
tragédias e horrores das cenas exibidas nos cinemas. Na companhia 
das letras, os cineastas promovem diálogos intertextuais. Do livro 
para a tela, pensam a complexidade humana e as suas ambivalências. 

A Mimi, do século XXI, tem AIDS. Com 19 anos, ela é 

dançarina do Cat Scratch Club de Nova York e é uma das 
personagens da ópera-rock e do drama/musical RENT – OS 
BOÊMIOS, dirigido por Chris Columbus. Ao lado do amado Roger, 
tomam AZT. Sujeitos de vidas extremas, cantam as interrogações de 
quem recebeu um resultado positivo do teste de HIV: “Como se 
ligar ao outro em uma era onde estranhos, senhorios e amantes 
traem seu sangue?”. “Será que vou acordar amanhã deste pesadelo? 
Vou perder minha dignidade? Alguém vai se importar?”. Na urgência 
de suas arriscadas e vulneráveis existências e na perspectiva de um 
v(HIV)er positivo, seguem um lema: “Nenhum dia, além de hoje”. 
Ligados ao grupo “Apoio à Vida”, percorrem a trilha das boemias 
cotidianas. Nossos corpos dariam um romance. Nos livros, palcos e 
telas são representados os prazeres e os seus riscos nas vidas de quem 
pronuncia: “Viver faz mal à saúde”. As Mimis de todos os registros 
literários, teatrais e cinematográficos experimentam os “baratos” 
existenciais com os seus gemidos de gozo e dor. 

O sociólogo vai ao cinema motivado por uma paixão. Sou 
apaixonado pela chamada sétima arte. Descobri que, para além do 
mero entretenimento, um filme é um conteúdo artístico disparador 
de reflexões. Cineastas são criaturas pensantes. Atentos aos sinais 
dos tempos históricos nos quais estão imersos, lançam os seus 
olhares sobre os temas relevantes e emergentes dos contextos sociais 
em que são observadores. Com uma linguagem particular, exibem as 
suas visões acerca das questões que desassossegam as nossas 
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experiências privadas e coletivas. Um filme é um texto telânico com 
legalidade própria. Imagens em movimento projetadas pelo homem 
imaginário no écran mágico e antenado com a tragicômica aventura 
humana. Nada do que é humano é indiferente aos olhares 
cinematográfico e sociológico. A ideia do sociólogo ir ao cinema 
rebenta de uma proposta dialogal promovida por um educador 
aberto e consciente da complexidade dos assuntos da vida cotidiana. 
Sobre estes, são lançadas múltiplas lentes na tentativa de 
compreendê-los e interpretá-los.  

Nesta perspectiva teórico-metodológica, vejo o Hamlet de 
Laurence Olivier e penso sobre o conceito de poder e os bastidores 
palacianos onde é disputado. William Shakespeare, Karl Marx, Akira 
Kurosawa, Max Weber, Orson Welles e outros tantos cientistas 
sociais e cineastas teriam muito o que discursar sobre os consensos e 
conflitos nas arenas políticas. Nos diálogos entre diferentes saberes e 
práticas discursivas, o professor de sociologia promove aproximações 
entre ciência e arte. No antigo ginasial, nos anos 80, fui docente da 
disciplina educação artística. Ampliar é verbo-chave na perspectiva 
educacional rompedora de barreiras entre os campos de 
conhecimento. No aprofundamento das análises sociológicas, o 
sociólogo entra no escurinho do cinema e vê o olho mágico da tela 
exibindo beleza, toques reflexivos e encantamentos outros. No prazer 
de assistir a um filme de Yasujiro Ozu, o educador das ciências 
humanas e sociais amplia as suas perspectivas sobre a nossa 
ambivalente humanidade. As reflexões fílmicas antes exibidas 
mostram um, dentre os vários prismas, a partir dos quais os 
sociólogos podem ler um texto fílmico. Em um exercício de 
imaginação sociológica, eles também trabalham quando assistem 
SONATA DE OUTONO, de Ingmar Bergman. Na leitura desta 
complexa obra cinematográfica, Edgar Morin recorreria a Sigmund 
Freud. Ao ver LUZ DE INVERNO, do mesmo cineasta filósofo, 
evocaria Friedrich Nietzsche. E assim caminham as telas sociológicas. 
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A CONFIGURAÇÃO DA ESTÉTICA 

NEORREGIONALISTA NA PRODUÇÃO 

CINEMATOGRÁFICA CONTEMPORÂNEA 
 

Herasmo Braga de Oliveira Brito 
 

Desde as primeiras manifestações cinematográficas, 
ocorridas há mais de cem anos em solo brasileiro, que o diálogo 
entre literatura e cinema se faz presente. As primeiras produções, 
como podemos constatar em qualquer produção que aborde a 
historiografia do cinema brasileiro, irão mencionar as inúmeras 
adaptações de textos literários para as telas. Essa interação não 
ocorreu apenas nas primeiras realizações cinematográficas, pois, sem 
maiores dificuldades, podemos conferir ao longo de toda a nossa 
tradição fílmica esse entrosamento até os dias atuais.  

Além desse aporte dialógico entre cinema e literatura, 
outros pontos também se fazem presentes, como as inquietações 
marcantes da nossa cultura nacional, movida por tensões, como bem 

explora Sylvie Debs (2007) em Os mitos do sertão: emergência de uma 

identidade nacional e, ainda, a busca da constituição de uma 
identidade nacional. Importante lembrar que essas questões se 
tornaram mais evidentes a partir dos movimentos estéticos do século 
XVIII, do romantismo com as movimentações histórico-sociais, que 
culminaram no processo de independência do Brasil frente a 

Portugal. Somam-se a essas tensões outras como do litoral versus 

interior; do norte versus sul, e a busca de uma identidade nacional a 
partir dos indígenas, com exaltação do branco oriundo da Europa e 
diante da exclusão da maioria da população brasileira: o negro. A 
partir destas questões e contextos, configurou-se e foi-se 
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amadurecendo uma concepção estética artística, que teve o seu 
ponto mais marcante na literatura. Assim, no século XVIII, surgiu o 
regionalismo, que no primeiro momento foi marcado mais por 
isolamentos e elevação de culturas locais, todavia, de maneira 
restrita, pois se especificava sobremaneira o trabalho autoral que 
uma outra região teria dificuldades de entendimento. Com as novas 
construções artísticas, essa estética regionalista foi ganhando novos 
significados e novos elementos incorporados a ela retiraram-na do 
exílio e deram-lhe novos ares mais coletivos, nacionais, com 
inquietações tão universais quanto outras produções marcantes das 
produções literárias ocidentais. E no momento de maior maturidade 
da estética regionalista, presente na literatura a partir dos anos 30 do 
século XX, se qualificou ainda mais a sua presença no cinema 
brasileiro, consolidando-a como marca diante da historiografia 
cinematográfica, como destaca Debs: 

 
O regionalismo dos anos de 1930 fundou-se 
sobre a vontade de dar uma visão “objetiva” da 
realidade local. Deseja-se então “um 
nacionalismo que levasse ao internacionalismo 
por meio da região; e um regionalismo que 
superasse a receita literária e se tornasse teoria de 
vida” (SYLVIE DEBS, 2010, p. 47). 

 

Destarte, as obras cinematográficas que investiram na 
adaptação ou na influência das obras literárias dos regionalistas de 
30 também refletiram nas suas construções aspectos como a 
submissão da mulher, o poder patriarcal e o espaço rural, com certa 
estabilização social. No entanto, essa padronização estética, oriunda 
de uma cultura do início do século XX, foi ganhando novas 
configurações e acabou resultando nas obras cinematográficas 
recentes, mesmo sob o prisma da estética regionalista. Diferenças 

marcantes, como, por exemplo, o espaço já não mais só rural, no 
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máximo, uma cidade pequena interiorana ou um local periférico 

próximo às grandes cidades. E as personagens femininas já não são 
coadjuvantes ou submissas. Ressaltamos que, apesar das mudanças 
diante destes dois aspectos referentes a personagens ou espaço, a 
presença cultural da memória cultural continua a se fazer presente e 
atuante no desenvolvimento estético das obras. Assim, com essas 
novas ressignificações, esses novos elementos irão compor uma nova 
tendência estetizante dentro da historiografia contemporânea do 
cinema, que é o cinema neorregionalista, o qual iremos caracterizá-lo 
diante de algumas produções fílmicas contemporâneas. 

 

 
1 Linhas gerais sobre as características neorregionalistas 
cinematográficas 

 

A primeira consiste na autonomia das personagens 
femininas. Mesmo não exercendo apenas papéis protagonistas, elas 
se encontram em maior evidência diante dos enredos. Apesar de as 
personagens continuarem não gozando de liberdade igualitária ao do 
gênero masculino, elas não se mantêm de maneira passiva diante das 
realidades ficcionais como outrora. Elas ousam e rompem com luta e 
resistência às imposições acometidas contra elas nas tramas; tomam 
posse dos seus desejos, sonhos, pensamentos e dos seus corpos; 
atuam de maneira impositiva diante de si e do mundo que a 
submete à condição de figurantes da vida. Essa autonomia das 
personagens é exercida pela coragem e determinação das mulheres, 
que buscam agir com consciência, sem rivalizar com o homem para 
provar que são superiores. Efetivam apenas a atuação de equidade 
diante das situações da vida, assim como na realidade, também nos 
enredos cinematográficos. Essa é uma das diferenciações quando 
comparada as produções neorregionalistas com as anteriores, 
regionalistas, pois, no geral, as personagens femininas não exerciam 
o seu empenho com tanta liberdade. Em vista disso, nas obras 
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neorregionalistas, elas são consagradas pelos seus 
roteiristas/diretores, embora eles sejam do gênero masculino. Este 
aspecto evidencia apenas um traço comum das obras 
neorregionalistas enquanto projeto estético situado dentro de um 
processo histórico, sem levar adiante uma bulha entre os gêneros. 

Outra perspectiva a ser evidenciada encontra-se no ponto 
que, durante muito tempo, associou-se espaço somente a cenário. 
Tinha-se, então, apenas a ideia da presença necessária que servia 
meramente para situar as personagens cinematográficas em um 
lugar. Com o tempo, o espaço fora se tornando elemento de novas 
abordagens, pois se passou a atentar o quanto ele significa e 
ressignifica diante de um enredo. Sendo que o espaço atua até 
mesmo na configuração não só da trama, como também, das 
personagens, ocorrendo em outras partes da narrativa, inclusive 
como personagem. Surgem, portanto, diversas linhas de 
interpretação do espaço influenciadas pelas abordagens sociológicas 
e históricas.  

Em um primeiro momento, pensou-se sob o prisma da 
questão determinista, como já se pressupõe, de orientação do 
personagem por ele. Em outro, de maneira mais superficial, diante 
da formação dos sujeitos, para caracterizá-lo do tipo simples, quando 
pertencente ao rural, e complexo quando pertencente ao urbano. No 
caso do Neorregionalismo Cinematográfico, observamos que o 
espaço nele constituído apresenta configurações particulares, as 
quais singularizam não o indivíduo em si, mas um tipo.  

Destacamos, por exemplo, que o espaço ganha uma 
dimensão mais subjetiva e formativa nos personagens, promovendo 
nele inquietações as quais podem torná-los descentrados em relação 
não só ao meio em que estão inseridos, mas, sobretudo, no que diz 
respeito às suas ações e reações diante da vida. Dessa forma, o espaço 
cinematográfico neorregionalista caracteriza-se em espaço-lembrança, 
espaço-conflito, espaço-personagem e espaço-identidade. Cada um 
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desses espaços será marcado pela sua atuação diante do enredo, da 
personagem.  

No caso do espaço-lembrança, em linhas gerais, suas 
qualidades estão marcadas pela identificação da personagem com 
determinadas narrativas realizadas nas vivências em lugares. Não 
obstante a distância, as narrativas constituidoras deles estarão 
marcadas por essa identificação que torna o personagem um ser 
centrado. Diferente do espaço-conflito, em que o personagem, 
apesar da sua identificação com determinados lugares, aliados a uma 
cultura regional, tende, pelos mais diversos motivos, a rejeitá-lo e, 
com isso, acaba por se constituir com um sujeito não referenciado, 
descentrado. Quando o espaço passa a atuar sobre a narrativa, 
dando-lhe o tom, ele será caracterizado como espaço-personagem ou, 
como podemos mencionar por analogia, espaço-participante. Por 
fim, o espaço-identidade, onde os seus atributos residem no fato de 
as personagens tornarem aquele mundo, na mescla do rural com o 
urbano, na cidade pequena, o seu mundo autossuficiente, sem fazer 
qualquer menção de sair dele e vivenciar outras narrativas em outro 
lugar. É como se fosse uma relação vital para ele conviver naquela 
atmosfera identitária. Nos filmes que elegemos para exemplificar 
essas questões, as observações em torno do espaço ficarão mais 
imagéticas. 

Outra característica do neorregionalismo cinematográfico, 
sem cair em fontes reivindicativas panfletárias de caráter 
reducionista, advém da memória cultural que é não só valorizada, 
mas, sobretudo, tida como elemento importante para a não 
padronização de comportamentos artificiais e descaracterizadores 
dos sujeitos. A memória neorregionalista é manifestada nas falas, no 
vestuário, no ambiente, nas construções das casas e em outros 
aspectos, mas tudo isso funciona como elemento não só 
identificador do sujeito a uma tradição histórica, o que se mantém 
não são apenas manifestações culturais anacrônicas de apego a um 
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tempo já transcorrido, e sim, a manutenção de uma trajetória que 
serve de referência para o sujeito significar aspectos diante da vida, 
fugindo, assim, dos modismos, do puro consumo de uma cultura 
artificial que nada agrega ao sentido de se sentir pertencente a um 
lugar, de dar vertentes a determinadas coisas, de se apoiar em 
referências para a condução do seu itinerário de vida. Essa memória 
cultural de cunho regional é o que possibilita a configuração dos 
sujeitos/personagens, situando-os diante do mundo e 
singularizando-os; distanciando-os de uma padronização da indústria 
cultural pautada apenas na reprodução de comportamentos voltados 
para o consumo de mercadorias. 

Essas foram algumas caracterizações vistas de maneira geral 
sobre o neorregionalismo cinematográfico, que serão ilustradas mais 
adiante. 

 

 

2 Considerações ainda sobre as interfaces do regionalismo literário 
e sua influência na cinematografia nacional 

 

Principiemos a discussão no seu gênero origem, ou seja, o 
texto em prosa. Assim, em relação ao romance brasileiro: “Quanto à 
matéria, o romance brasileiro nasceu regionalista e de costumes; ou 
melhor, pendeu desde cedo para descrição dos tipos humanos e 
formas de vida social nas cidades e nos campos” (CANDIDO, 1975, 
p. 113). Para Candido, a partir do romantismo no séc. XVIII é que 
se forma a literatura brasileira, antes disso eram apenas textos de 
linguagem rebuscada, documentos e moldes europeus, não 
expressavam características “reais” do Brasil. E o regionalismo vai dar 
um grande impulso em relação à autonomia da literatura brasileira, 
especificadamente o regionalismo de 30, pois alguns autores dessa 
safra começam a refratar a realidade brasileira em suas obras, não 
como descrição da realidade, mas questionadora dela. O 
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regionalismo pitoresco cede lugar ao regionalismo crítico, com 
escritores e leitores mais conscientes dos problemas sociais.   

Diante de tudo o que foi decorrido até aqui em relação ao 
regionalismo literário brasileiro e, sobretudo, após essa fase de 
“regionalismo pitoresco” e “literatura sertaneja”, fica a dúvida sobre 
a permanência do regionalismo na literatura brasileira. 

Hermenegildo de Araújo discute essa emblemática em A tradição do 

regionalismo na literatura brasileira (2008), onde cita Antonio Candido, 
que questiona em alguns de seus ensaios sobre a tendência da crítica 
contemporânea de decretar a “morte do regionalismo”. Passa-se a 
partir de agora a tratar o regionalismo como tendência. “O 
regionalismo sobrevive como uma tendência que se nutre da tensão 
dialética entre o local e o universal” (ARAÚJO, 2008, p. 127). 
Assim, apesar de alguns críticos decretarem a “morte” do 
regionalismo, o que se vê é o seu alargamento, da literatura regional 
à universal. Com efeito, o regionalismo continua presente em muitas 
obras importantes.  

Ao citar Antonio Candido, Araújo (2008) destaca três fases 
em sua análise da permanência do regionalismo na literatura 
brasileira: a primeira, a pré-consciência do subdesenvolvimento 
(consciência social dos escritores); a segunda, tendências 
regionalistas transfiguradas pelo realismo social (romance de 30); a 
terceira, o super-regionalismo (técnicas advindas das vanguardas 
históricas), na qual, segundo Antonio Candido, Guimarães Rosa se 

destaca com Sagarana e Grande Sertão: Veredas. Para Araújo (2008), 
essas obras superam a escrita dos predecessores pelo seu caráter 
universal. Guimarães consegue ir além do pitoresco, do exótico e da 
descrição do local, rompendo com o tradicionalismo antes imposto 
no sistema literário.  

Araújo (2008) esclarece que esse momento de dúvida entre 
“morte” ou “nascimento” do regionalismo era antes uma questão 
inventiva, que não estaria somente no sistema literário, mas no 
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processo social brasileiro. Por que invenção? O autor faz uma relação 

entre a “tendência genealógica que inventou o indianismo e as 
tentativas programáticas de dar visibilidade ao regionalismo no 
Brasil.” Segundo ele, essas duas tendências são invenções. Em se 
tratando dos regionalismos, o autor ainda cita dois casos que tiveram 
interferência no programa dos movimentos: o regionalismo 
defendido por Franklin Távora, que lutava por um Norte mais 
brasileiro, e o regionalismo defendido por Gilberto Freyre, com um 
Nordeste à imagem do mundo açucareiro pernambucano, ambos da 
região Nordeste.  

Nesse sentido, o regionalismo de Gilberto Freyre é 
incorporado ao modernismo, pois esse movimento rompia com os 
modelos tradicionais, buscava o espírito popular, mais liberdade de 
escrita, entre outros. Então, de acordo com Araújo (2008), desde o 
indianismo até onde os programas que tentaram dar visibilidade 
e/ou buscaram o regionalismo realmente do brasileiro, nada mais 
foram que tendências que se enquadravam nos movimentos. O 
autor menciona que o regionalismo de 30 supera essa problemática 
das tendências que se criou no regionalismo. Nesse viés, Cássia 
Santos afirma:  

 
O poder de crítica social que as obras 
regionalistas apresentaram no chamado 
Romance de 30 fez com que essa tendência 
passasse a ser interpretada como uma etapa 
bastante representativa da nossa história 
literária, compondo essa uma fase madura do 
Modernismo [...] (ARAÚJO, 2010, p. 171). 
 

Dessa forma, o romance de 30, nordestino, seria, pois, um 
romance mais maduro em relação aos que se “inventaram” antes 
dele, porque a maioria dos autores começava a questionar a 
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realidade em suas obras, fazendo com que o leitor também estivesse 
ciente da realidade que o cercava.  

 

3 A tradição regionalista literária no cinema brasileiro 

Diante dos círculos cinematográficos ocorridos ao longo dos 
mais de cem anos do cinema nacional, em que tivemos em um 
primeiro momento produções documentais, depois um flerte com as 
adaptações de obras literárias românticas para o cinema, em seguida, 
produções com base em crimes de extrema violência. Anos depois, 
houve o humor predominante nas telas através de Otelo e Oscarito. 
Nos anos 40, com os estúdios da Atlântida, a literatura volta a 
compor os roteiros dos filmes, mas foi a partir do Cinema Novo que 
os diálogos entre a literatura e o cinema se tornaram mais fortes 
devido à consonância não só de transposição das grandes obras 
literárias para a tela, mas, sobretudo, pela convergência de pontos 
fortes nas duas produções como o engajamento social através de 
produções de significativos valores estéticos. 

O cinema novo é considerado, depois da “Bela Época” e da 
“Chanchada”, como o terceiro momento da nossa história 
cinematográfica, como assinala Paulo Emílio Sales Gomes (2001). 
Essa relevância acontece, segundo ele, porque “o Cinema Novo é 
parte de uma corrente mais larga e profunda que se exprimiu 
igualmente através da música, do teatro, das ciências sociais e da 
literatura” (2001, p. 100). Dentro das correntes cinematográficas, 
podemos afirmar que a sua influência se perpetua até a atualidade, 
pois “no terreno das ideias, a contribuição que elas trouxeram foi 
ainda maior. Sem ser propriamente políticas ou didáticas, essas fitas 
exprimiam uma consciência social corrente na literatura pós-
modernista, mas inédita em nosso cinema” (GOMES, 2001, p. 99). 
É em decorrência dessa consciência social que Glauber Rocha, no 
seu Manifesto, a toma como revolucionária, colocando o cinema 
como um dos elementos de discussão dos problemas sociais do país. 
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O cinema deixa então de atuar apenas como elemento de 
entretenimento, para se tornar um formador crítico das questões 
brasileiras. 

Sob a ótica desta mesma visão problematizadora é que 
ocorre, como vimos, a aproximação do cinema novo com os 
romances de regionalistas de 30, como expressa Glauber Rocha em 

seu manifesto Uma estética da fome: 

  

O que fez o Cinema Novo um fenômeno de 
importância internacional foi justamente seu 
alto nível de compromisso com a verdade; foi 
seu próprio miserabilismo, que antes escrito pela 
literatura de 30, foi fotografado pelo cinema de 
60; e, antes era escrito como denúncia social, 
hoje passou a ser discutido como problema 
político (1968, p. 2). 

 

A postura do cinema brasileiro neste momento, assim como 
as produções de 30, supera a consciência amena, porquanto agora 
temos a construção de uma consciência problematizadora de 
resistência e enfrentamento das mazelas sociais do país ao denunciar, 
através das suas produções, os problemas históricos. Assim como o 
regionalismo literário de 30, o Cinema Novo pauta-se na junção do 
estético com o ético, contra “os exotismos formais que vulgarizaram 
os problemas sociais” (ROCHA, 1968, p. 1).  

Segundo Paulo Emílio Sales Gomes, “a significação do 
Cinema Novo foi imensa: refletiu e criou uma imagem visual e 
sonora, contínua e coerente, da maioria do povo brasileiro” (2001, 
p. 103), integrando todo um universo brasileiro, do sertão à favela, 
em prol de um otimismo de resolução das questões sociais 
brasileiras.  

Produções como Vidas Secas de Nelson Pereira dos Santos, 

Deus e o Diabo na terra do sol de Glauber Rocha, são filmes bastante 



101 
 

representativos dessa aproximação estético/regional entre a literatura 
e o cinema. Interessante observar que o cinema novo bebeu na fonte 
do romance de 30. Apenas a título de menção, o cinema que 
denominamos neorregionalista também se utilizou não só da fonte 
literária dos romances regionalistas de 30, como também, de toda a 
tradição regional, sem com isso limitar-se a produções isoladas ou 
localistas.  

A estética regional que se mantém na historiografia 
cinematográfica nacional serve como instrumento também de 
resistência, como discutiremos mais adiante, pois não compartilha 
facilmente da massificação cultural em voga no mundo. Antonio 
Candido (1970) ressalta que os traços regionais, como já 
mencionamos, são ainda presentes, advêm da nossa condição de país 
subdesenvolvido. Se a princípio poderíamos tomar esse aspecto 
como algo negativo, por outro lado nos faz sujeitos ainda apegados a 
tradições, para nos referenciar diante de um mundo padronizado 
pela mídia, que constrói identidades artificiais e efêmeras, onde 
sempre há a necessidade de mudança devido às suas fragilidades, e 
somente pelo estigma da novidade é que se mantém. Possivelmente, 
Candido tomava como base para essas observações obras 
quantitativas, que eram menores. 

A partir das primeiras produções cinematográficas 
ocorreram duas aproximações que acabaram, com o tempo, 
constituindo tradição. A primeira foi a aproximação do cinema com 
a literatura; a outra aconteceu na presença das produções literárias 
regionalistas dentro dos enredos cinematográficos. Interessante que 
um dos seus pontos de intersecção encontra-se na formação do ícone 
heroico nas produções. A literatura tomou primeiramente o índio 
como este símbolo, enquanto o cinema, um século depois, toma o 
cangaceiro, como apresenta Ismail Xavier no prefácio da obra de 
Sylvie Debs (2010), “a chave de uma compensação heroica, o 
cangaceiro como uma supervalorização inversamente proporcional a 



102 
 

seu estatuto na realidade” (p. 15). Todavia, essa aproximação se 
tornou mais forte nas décadas de 40 e 50 do século XX, 

principalmente, nos anos 50. Filmes como O Cangaceiro (1953) de 

Lima Barreto deram início ao ciclo do cangaço, do gênero nordestern, 

como consta em Laurent Desbois em A odisseia do cinema brasileiro: da 

Atlântida à cidade de deus (2016).  

A constituição desse gênero no nosso meio cinematográfico 
teve diversas interpretações e consequências, pois cineastas e críticos 
como Glauber Rocha, no caso específico do filme de Lima Barreto, 
destacavam-no como produto industrial baseado em uma ideologia 
nacional pré-fascista, e sua crítica se estendia a todos os que 
colocavam, segundo a sua visão, o cangaceiro como um herói 
nacional. Observamos, nesse aspecto, a busca e preocupação do 
cinema nacional na sua discussão sobre a identidade nacional. 
Muitos autores quanto cineastas buscavam caracterizar o ser 
brasileiro com a marca do Nordeste, no entanto, cada um 
apresentava uma visão às vezes paradoxal, como na questão do 
cangaço: como vilões ou como heróis?  

O crítico Carlos Roberto de Souza destaca essa 
simbolização da identidade nacional pelo prisma do sertão, o qual vê 
no cangaço apenas uma destas caracterizações de forte presença 
legendária e configuradora da identidade nacional.  

 

4 O cinema de retomada e o neorregionalismo cinematográfico 
 

Ao longo da história cinematográfica brasileira, tivemos a 
presença de diversos ciclos de produção e formação de público. 
Entre eles, podemos ilustrar o de Pernambuco, que fez parte dos 
chamados Ciclos Regionais:  

 
O período de 1922-1923 é marcado pela eclosão 
de ciclos regionais efêmeros, dos quais o de 
Pernambuco e o de Cataguases com Humberto 
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Mauro provam a vitalidade desta arte e, 
principalmente, a capacidade de adaptação 
regional: os jovens cineastas valorizam as 
paisagens e tradições de suas regiões (DEBS, 
2010, p. 80). 

 

Acrescentamos à relevância desse tipo de realizações, além 
das mencionadas, a promoção de uma estética regionalista presente 
no imaginário cinematográfico nacional. Não à toa que desde os 
primeiros anos de produção o aporte regional não só esteve presente 
como perpetua até os dias de hoje, por meio da presença estética de 
um olhar singular do regional. Sem maiores dificuldades, podemos 
constatar esse aspecto em qualquer momento diacrônico da 
cinematografia brasileira. Dessa maneira, as marcas do nosso DNA 
cultural, assinalado pela presença dos problemas sociais, das tensões 
e da busca de uma identidade nacional, constituem outros 
elementos que particularizam a nossa trajetória fílmica. E essa estada 
se elevou não só no sentido estético como também marca 
cinematográfica, a partir dos diálogos entre as obras regionalistas do 
modernismo de 30, com as ideias dos primeiros filmes brasileiros das 
primeiras décadas do século XX.  

Em outro momento marcante como o do Cinema Novo, 
essa composição se manteve, segundo menciona Sylvie Debs: “O 
Cinema Novo assumiu o corpo a corpo com o sertão disposto a 
revelar a realidade ocultada; mostrou-se atento, de modo particular, 
à errância como experiência nuclear nordestino” (2010, p. 14). 
Destarte, o movimento do Cinema Novo encontra nas obras do 
regionalismo brasileiro de 1930 as fontes estéticas inspiradoras e 
movedoras das suas produções, sobre isso nos diz Debs: “O interesse 
sobre uma temática, o Brasil rural e pobre, as preocupações 
ideológicas, a denúncia da injustiça social foram os pontos de 
convergência entre a literatura e o cinema nos anos de 1960” (2010, 
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p. 25). Assim, mais uma vez, a estética regionalista se encontra e se 
desenvolve nas realizações fílmicas brasileiras. 

Do mesmo modo, podemos atestar essa presença no 

denominado “cinema de retomada”, para o qual se atribuem as 
produções realizadas entre 1995 e 2002, em que, se tivemos os 
primeiros filmes de repercussão e ficaram marcados na memória 

histórica cinematográfica como Carlota Joaquina, a princesa do Brasil 

(1995), de Carla Camurati, seguido de O que é isso, companheiro? 

(1997), com direção de Bruno Barreto, foi com Central do Brasil 
(1998), sob direção de Walter Salles, que a produção retomou a sua 
projeção nacional e internacional, consolidando, portanto, o retorno 
da produção brasileira.  

Em Central do Brasil, a presença dos elementos, que antes se 
fizeram constantes na tradição cinematográfica, é retomada, como as 
problematizações sociais, as tensões, a busca de uma identidade 
nacional, somada a uma estética singularizada do regionalismo. 
Todavia, a partir da obra de Walter Salles, uma nova configuração 
cinematográfica irá se desenvolver, que é o Neorregionalismo 
Cinematográfico Nacional. Podemos perceber que aqueles 
elementos configuradores como autonomia da personagem 
feminina, a problematização do espaço em que se sai do meio rural e 
se adentra no cenário urbano sem com isso perder elementos da 
tradição regional totalmente, e a presença da memória que se 
fundamenta nos traços das culturas regionais por meio de uma 
memória individual e outra coletiva, marcada por uma memória 
cultural que singulariza as produções e consolida a presença da 
cultura, é que promovem a heterogeneização, caracterizando uma 
atitude oposta à homogeneização cultural de hoje, através da 
globalização.  

Todos esses elementos podem ser constatados em Central do 

Brasil e em outras produções nacionais. Um ponto a salientar na 
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questão da retomada do cinema nacional, na segunda metade dos 
anos 90 do século XX, é a volta com mais intensidade dos ciclos 
regionais, e os grandes centros de produção nacional, como São 
Paulo e Rio de Janeiro, já não gozam de tanta força, porquanto 
outras regiões do Brasil passaram a realizar filmes de destaque para o 
público brasileiro e internacional. Hoje, as produções no Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, Bahia, Ceará, Minas Gerais atuam e 
atendem as expectativas do público tanto aqui como fora do país. 
Podemos constatar nas repercussões recentes de filmes como os de 
Kleber Mendonça Filho, Petrus Cariry, Frederico Machado, Karim 
Aïnouz, dentre outros, contudo, iremos nos deter apenas nestes, em 
razão de eles nos servirem como referência para ilustrar as 
características das produções cinematográficas neorregionalistas.   

 

5 As características nas produções cinematográficas 
neorregionalistas 

 

Ao nos deparar com os longas-metragens O céu de Suely 

(2006) de Karim Aïnouz; Mãe e filha (2012) de Petrus Cariry, 

Exercício do caos (2012) de Frederico Machado, e Som ao redor (2013) 
de Kleber Mendonça Filho, percebemos características comuns entre 
essas obras, todavia, esses aspectos não se restringem apenas às obras 
citadas. Há também pontos comuns com outras produções destes 
cineastas, com suas realizações fílmicas próprias, como também com 
as outras dos referidos cineastas. Elas advêm não de uma ação 
programada, compartilhada por todos, mas sim, do diálogo realizado 
da nossa tradição cinematográfica, na qual temos a forte presença da 
estética do regionalismo, porém, essas produções trazem elementos 
e, ao tempo que mantêm a presença, também diferenciam um tanto 
da tradição. É o caso de Nelson Pereira dos Santos, por exemplo. E é 
nesse diálogo com a tradição estética regionalista com algumas 
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particularidades que teremos a configuração do Neorregionalismo 
cinematográfico. 

As personagens femininas Hermila (de O céu de Suely), 

Fátima (de Mãe e filha), as filhas (de Exercício do caos) e Bia (de Som ao 

redor) apresentam como caracterização constante a autonomia. Cada 
uma irá exercê-la diante das imposições e preceitos sociais de 
imaginário patriarcal. Cada uma fará frente a sua maneira àqueles 
que tentam restringi-las do que podemos denominar da posse de si, 
enquanto mulher, enquanto ser de igualdade e reconhecimento. 
Interessante que esse posicionamento não segue uma ótica 
panfletária de ordem pragmática sob a égide de movimentos 
feministas ou mesmo os filmes se imbuírem de debates sobre 
questões de gênero. Nas produções ficcionais fílmicas, temos as 
personagens dotadas de consciência de si diante do mundo que as 
cerca. Cada uma dessas personagens irá se ater e manifestar as suas 
vontades, desejos, mesmo que tenha de lutar por isso e, 
consequentemente, sofrer. Assim, Hermila enfrenta a família e a 
sociedade da pequena cidade de Iguatu; Fátima enfrenta a mãe e a 
sociedade, que a condenam por ser mãe solteira; as Filhas, as 
imposições do pai; Bia, no exercício da sua liberdade, mesmo que 
doméstica. Desse modo, a questão da autonomia das personagens 

femininas se fará presente em outras obras como A vida invisível 

(2019) de Karim Aïnouz, Clarisse ou alguma coisa sobre nós dois (2017) 

e O barco (2020) de Petrus Cariry; O signo das tetas (2016) e 

Lamparina da Aurora (2017) de Frederico Machado; Aquarius (2016) e 

Bacurau (2019) de Kleber Mendonça Filho. Importante mencionar 
que nem todos estes filmes se enquadram exclusivamente sob a égide 
da estética neorregionalista, pois, como todos os amantes de cinema 
reconhecem, seus diretores são dinâmicos e movidos por novas 
experiências estéticas que vão se misturando ao longo da sua 
trajetória cinematográfica. Porém, quase todas as obras citadas se 
encontram sob essa caracterização neorregionalista. 
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Outro ponto que podemos esboçar de caracterização e de 
elos entre as produções neorregionalistas se deparam na questão do 
espaço, que, conforme mencionado, são problematizados e passam a 
compor muito mais o interior das personagens do que propriamente 
algo físico e externo. Muitos dos conflitos de Hermila e Fátima se 
dão por não reconhecerem aquele espaço de transição entre o rural e 
o urbano como pertencente a elas. Ao tempo que se identificam com 
ele, rejeitam-no também. E essa tensão ficará marcada nas narrativas 
que são desenvolvidas nestes espaços. Podemos mencionar que a 
classificação do espaço se enquadra no espaço-conflito, pois, apesar 
de elas se reconhecerem de maneira identitária com o lugar e em 
torno dele ter desenvolvido narrativas que as constituíram, elas 
passam a rejeitá-lo. Não à toa, as personagens Hermila e Fátima são 
tão descentradas diante da vida, por isso elas seguem sempre em 
busca de algo, olhando para o futuro, na esperança de alguma coisa 
fazer-lhes sentido.  

Já nas filhas em O exercício do caos (2013), há uma mescla de 
sentimentos constantes, porquanto elas se sentem pertencentes 
àquele lugar rural, e em alguns momentos sonham com a cidade. 
Todavia, esse confronto entre o que se vive e o que se sonha não as 
tensionam, mas sim, o desejo comum de se livrarem dos 
determinismos do pai. Percebe-se então que o espaço de composição 
do filme se assemelha ao que denominamos espaço-personagem, 
tendo em vista que ele compõe o enredo como copartícipe da 
narrativa, desde a lagoa, que é misteriosa, onde a mãe das meninas 
foi vista pela última vez – e as famosas lendas asseguram que ela 
despareceu naquelas águas. Todo o espaço é harmonizado e atua 
junto com as personagens no desenvolvimento da trama. Bia é quem 
melhor convive com o espaço periférico da cidade, que ainda 
mantém traços de aspectos rurais, mas o seu ambiente doméstico 
não a restringe diante dos seus desejos e liberdade que ela exerce. A 

caracterização do espaço no filme O som ao redor (2013) é muito 
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marcada pelo espaço-lembrança, como fica bem evidenciado pelas 
imagens, sons, sonhos, cores, durante toda a produção. Até mesmo 
na fala utilizada por alguns personagens.  

Outro elemento presente no cinema contemporâneo de 
tendência estético-neorregionalista é a memória cultural marcada 
pela regionalidade. Essa presença é manifestada em todos os 
aspectos, seja na religiosidade, na gastronomia, na linguagem, na 
dança, seja na organização espacial das casas, tanto externa quanto 
internamente. A presença dos traços típicos das regiões é 
manifestada com espontaneidade. Essas questões nos fazem lembrar 

a ideia de Aleida Assmann apresentada em seu livro Espaços da 

recordação: formas e transformações da memória cultural, onde nos diz: 
“A recordação não é reflexo passivo de reconstituição, mas ato 
produtivo de uma nova percepção” (2011, p. 117). Destarte, essas 
manifestações regionalistas atuantes nos filmes não delimitam 
localmente um povo e suas tradições, mas sim, apresentam 
elementos que os referenciam e os constituem diante de uma 
construção identitária individual e coletiva. Esse diferencial se torna 
cada vez mais relevante, pois não se explora o que viria a ser exótico 
ou da busca da disseminação de uma cultura para se fazer à frente ou 
mesmo superior às outras, nem ainda uma simples presença de algo 
que não teria como não poder ser manifestado nos filmes. A atitude 
é de singularização cultural frente a uma massificação movida pelos 
ideais da cultura de massa, de padronização dos gostos, das vontades 
e das culturas, a fim de que tudo pudesse ser dedicado ao consumo 
comum de todos. 

Esse tipo de efetivação da memória cultural, marcada por 
aspectos regionais, acaba por compor uma atitude de resistência 
frente a essa massificação esvaziada de sentido. A cultura, para um 
povo, não é algo feito de maneira programada, com determinações, 
mas algo construído historicamente por toda uma diversidade de 
anos, resultado de inúmeras experiências positivas e negativas, que 
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foram sendo vivenciadas de modo coletivo e individual, e que acaba 
por produzir sentido e referência a todos. Aqui vale lembrar o 
conceito benjaminiano de obra de arte, que muitos atropelam o 
significado e dão uma dimensão transcendental à ideia de ‘aura’ que 
na realidade é tomado por Walter Benjamin como herança cultural 
tecida pela tradição. Sendo assim, os aspectos de uma estética 
regionalista, e agora na contemporaneidade, neorregionalista, 
produzem exatamente esse efeito estético, defendido por Wolfgang 
Iser em seus trabalhos acerca da recepção artística através da 
singularização cultural presente nos filmes dessa estirpe. Portanto, a 
presença deste componente irá tornar distintas as realizações 
cinematográficas de tendência neorregionalista.  
 

Considerações finais 

Esses foram apenas alguns aspectos da estética 
cinematográfica neorregionalista apresentados de maneira geral e 
minimamente ilustrativa, que se encontram melhor explorados no 

livro O neorregionalismo cinematográfico brasileiro: análise de uma nova 

tendência fílmica contemporânea, de nossa autoria. Acreditamos que 
essas breves ideias apresentadas ajudam não só a compreender a 
estética neorregionalista, mas, principalmente, nos atentar para o 
fato de que a padronização do cinema, apesar de ser o caminho mais 
fácil e comum, não constitui uma linha nestas produções. Com isso, 
podemos assegurar de que, com essa forma singularizada, o nível de 
qualidade cinematográfica é elevado, e aponta que estamos certos na 
condução das nossas produções desde o início, através do diálogo 
entre literatura e cinema, como também, da presença constante das 
questões regionais na nossa tradição fílmica, e agora ressignificada na 
contemporaneidade pela estética neorregionalista.  
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 “TRANSAÇÕES FOTOLITERÁRIAS”: DO 

QUE SE OCUPAM OS ESTUDOS SOBRE A 

FOTOLITERATURA? 
 

Juliana Estanislau de Ataíde Mantovani  
 

As confluências verbo-visuais: examinando o terreno  

Não é curto o caminho de disputas entre as ditas artes irmãs, 
as da palavra e as da imagem, cujo fundamento, para concordâncias 
ou discordâncias, está no aforismo atribuído ao poeta grego 
Simônides. Plutarco conferiu a este poeta a célebre afirmação: “A 
pintura é uma poesia muda; a poesia é uma pintura que fala”. Desse 
vínculo, criou-se a identificação entre as artes que se condensa nas 

ideias do poeta latino Horácio, em cuja Ars Poetica formulou o 

amálgama Ut pictura poesis (“Poesia é como pintura”), claramente 
combatido por Gotthold Ephraim Lessing em seu estudo de 1766, 

Laocoonte: ou sobre as fronteiras entre a pintura e a poesia.  

Nessa perspectiva, em seu capítulo “Poéticas do visível: uma 
breve introdução”1 (2006), Márcia Arbex adverte que “desde então a 
pintura foi colocada em situação de conformidade, de equivalência e 
de concorrência hierárquica com a poesia, o que significa, de fato, a 
afirmação da supremacia do verbo sobre a pintura” (ARBEX, 2006, 
p. 39). Assim, não nos convém debater a respeito da supremacia da 
palavra sobre a imagem ou da imagem sobre a palavra, no âmbito 
das relações literárias; pelo contrário, é justamente na desconstrução 

                                                           
1 Refiro-me aqui ao primeiro capítulo da organização de Márcia Arbex, Poéticas do 
visível: ensaios sobre a escrita e a imagem (2006).  



112 
 

de hierarquias que as atuais teorias e propostas de análise se 
respaldam hoje. Isso porque os vínculos entre o visual e o escrito, e 
especialmente a visualidade da escrita, têm sido temas recorrentes 
nos estudos interartísticos, e a reinvindicação de uma origem visual 
da própria escrita tem pautado algumas reflexões acerca do espaço 
híbrido em que tão assiduamente as artes moderna e pós-moderna 
residem.  

O fundamental a se recuperar nessa revisão teórica que 
pretendemos fazer aqui é a natureza visual e espacial da escrita2, 
aspecto explorado de maneira tão fecunda pelas artes dos séculos XX 
e XXI – e, nessa via, reconhecer o princípio basilar do liame entre 
palavra e imagem. Nessa linha, podemos nos perguntar se não seria 
exatamente no sentido de restituir e reintegrar a escrita com seu 
caráter visual que Stéphane Mallarmé imagina a escritura de seu 

célebre Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897). A ruptura 
poética proposta por Mallarmé é extremamente relevante: o que nos 
parece, em verdade, é que o poeta está “apenas” devolvendo à escrita 
o seu valor completo. Em seu cuidado com os espaçamentos das 
letras, com os espaçamentos em branco e com os usos dos espaços 
materiais da página, Mallarmé explora a plasticidade das letras e faz o 
leitor “ver” simultaneamente palavra e imagem, cujas figuras vão se 
formando no papel.  

Em certa medida, o que propõe Mallarmé, em contraste com 
a já conhecida separação de Lessing, parece ser a abordagem dos 
aspectos espaciais e temporais. Se Lessing delimitara as artes do 
tempo (da palavra) e as do espaço (da imagem), não é forçoso 
reconhecer que, ao (re)vincular escrita e imagem, Mallarmé – e as 
artes dos séculos XX e XXI –, opera uma dupla (re)união: 

                                                           
2 Ver mais em: ARBEX, Márcia (Org.). Poéticas do visível: ensaios sobre a escrita e a 
imagem. Belo Horizonte: Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos 
Literários, Faculdade de Letras da UFMG, 2006.  
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materialmente texto e imagem coabitam o suporte do papel, ao passo 
que a leitura, não sendo linear, mas buscando a simultaneidade – 
pela disposição dos caracteres em página dupla – recupera o traço de 
simultaneidade perdido segundo Lessing. A leitura, que só poderia 
ser consecutiva e linear para Lessing, se pretende, portanto, 
simultânea.  

Constitui-se assim imperiosa, como sublinha Márcia Arbex, a 
adoção de uma postura teórica que afirme tal relação profunda entre 
escrita e imagem, considerando-se, por um lado, a totalidade da 
escrita (cuja estrutura apoia-se duplamente no verbal e no gráfico) e, 
por outro, o caráter duplo tanto da escrita quanto da imagem. E os 
estudos de Arbex e dos demais teóricos aqui mencionados 
evidenciam essa permeabilidade das fronteiras, a relação dinâmica 
entre as artes e a necessidade de trocas, perspectiva defendida por 
essa autora “por recusar, ao mesmo tempo, as aproximações 
arbitrárias mas também os distanciamentos apressados” e, sobretudo, 
como queremos salientar, por “privilegiar a noção de limite, de 
fronteira, tentando captar o que está em jogo no ‘entre’ a escrita e a 
imagem” (ARBEX, 2006, p. 30). Prefigura ser patente desse modo 
que os estudos das relações entre literatura e fotografia aqui 
revisados pretendem salientar as trocas, os diálogos e as fronteiras e 
evidenciar o que resulta de tão fecundo desse encontro.  

 

Uma abertura no horizonte dos diálogos fotoliterários  

Assim como os demais sistemas e regimes de imagem fixa, a 
fotografia é, em seu caso desde o século XIX, objeto de discussão por 
participar de diferentes maneiras das formas de interação com a dita 
arte maior, a literária, a começar pelas ilustrações fotográficas que se 
tornaram muito abundantes sobretudo a partir dos anos 1880, 

conforme nos apresenta Daniel Grojnowski, em Photographie et 

langage (2002) a respeito dos récits illustrés pela fotografia, que datam, 
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no caso da história literária francesa, da segunda metade do século 
XIX, e podemos acrescentar que se prolongam, sob diversas formas, 
até a literatura contemporânea.   

Poderíamos então considerar que a fotografia entra em 
relação com a literatura, de modo análogo às demais imagens fixas, 

tanto em situações in prœsentia quanto em situações in absentia, como 
bem revisou Arbex (2006) sobre as possibilidades de interação texto-
imagem: ou a imagem “coexiste” com o texto no mesmo suporte ou 
essa imagem, embora não presente, é evocada pelo texto. Se 
levarmos em consideração ainda a classificação proposta por Liliane 

Louvel em Texte/Image : Images à lire, textes à voir (2002), as 

imagens fixas podem estabelecer com os textos relações intra ou 

extratextuais, isto é, serem concebidas conjunta e inicialmente com o 
texto ou surgirem em forma de citação direta ou alusão no livro. Em 
qualquer dos casos, Louvel observa que as interações se estabelecem 
em colaboração, imbricação e diálogo, em transações recíprocas, e 
interferem no ato da leitura da obra.  

Certamente são essas também as formas principais de 
relações possíveis de se encontrar em obras literárias que interagem 
com a fotografia. No entanto, é preciso sublinhar que a fotografia se 
distingue das demais imagens fixas, como o desenho ou a pintura, e 
por isso, para nós, requer um tratamento teórico-metodológico 
específico para sua análise. 

Como bem sabemos, os estudos e as aplicações atuais que 
giram em torno da literatura comparada e das relações interartísticas 
e intermidiáticas 3  fornecem excelentes subsídios e bases para as 
abordagens das relações entre a literatura e a fotografia. Entretanto, 

                                                           
3 Ver a propósito os principais teóricos e críticos que tratam dessas perspectivas, 
como Claus Clüver, Irina Rajewsky, Márcia Arbex, Thaïs Flores Nogueira Diniz, 
Solange Ribeiro de Oliveira, Sandra Nitrini, Tânia Franco Carvalhal, dentre 
outros. 
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quando se indagam pontualmente os efeitos produzidos a partir da 
interação (física ou não) entre a literatura e esta arte específica, a 
fotografia, surgem indícios da necessidade de se investigarem as 
implicações e interferências da literatura com a fotografia, como 
forma de arte visual específica. Para isso, apresentamos aqui o termo 

Fotoliteratura e a teoria que se constrói por traz da junção desses dois 
vocábulos.  

Esta escolha equivale a assumir a existência, por um lado, de 
uma conjugação intrínseca entre fotografia e literatura na construção 

de determinadas obras, e por outro, de uma especificidade singular 
na relação fotografia-literatura. Essa adesão nos leva a reconhecer 
que haja diversas interferências entre a literatura e a fotografia ao 
longo da história literária e também impactos dessa relação no 
discurso e na estética tanto literária quanto fotográfica.  

Nesse sentido, em estudos de natureza fotoliterária nos 
parece imperioso considerar e analisar a fotografia como mídia 
singular e indagar igualmente os resultados dessa interação com o 
texto a partir de suas particularidades técnicas e semióticas, bem 
como considerar e averiguar as consequências filosóficas dessa 
integração e entender o imaginário que circunda a fotografia.  

Acerca dos estudos fotoliterários, Jean-Pierre Montier 

esclarece no “Avant-propos” do livro Littérature et photographie (2008) 
que a perspectiva histórica e teórica tem se alterado nos últimos 
quarenta anos, o que favoreceu o florescimento de estudos mais 
apropriados para a análise de obras compostas por fotografia e 
literatura. Isso porque o surgimento dos importantes estudos de 
Roland Barthes, Philippe Dubois e Jean-Marie Schaeffer 4  e a 
profusão de revistas dedicadas à fotografia abriram e alteraram a 

                                                           
4 Refiro-me às obras La chambre claire, L’acte photographique e L’image précaire: du 
dispositif photographique, publicadas respectivamente em 1980, 1982 e 1987.  
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perspectiva de análise da arte fotográfica, permitindo uma 
atualização do estatuto da fotografia como arte e sobretudo 
perscrutando o seu caráter semiótico de índice, o que se vê refletido 
nos estudos da história da fotografia, bem como nos estudos 
literários. As relações entre a fotografia e os textos literários tornam-
se, assim, cada vez mais evidentes e investigadas. Nessa esteira, novos 
estudos começaram a se sobressair na década de 1990, preocupados 
com as inter-relações que circundam a história literária e a invenção 
da fotografia. 

Jean-Pierre Montier considera basilares para os avanços nas 
pesquisas fotoliterárias os estudos de Eric Lambrechts e Luc Salu, 

Photography and Literature, publicados em 1992, os de Philippe Ortel, 

La littérature à l’ère de la photographie. Enquête sur une révolution 

invisible; de Nancy Armstrong, Fiction in the age of photography; e de 

Daniel Grojnowski, Photographie et langage, todos esses publicados em 
2002. São igualmente fundantes as publicações de Jérôme Thélot, 

Les inventions littéraires de la photographie (2003) e de Jean Arrouye, La 

photographie au pied de la lettre (2005). 

A nosso turno, podemos acrescentar a essa lista fundamental 
as publicações da editora Presses Universitaires de Rennes que 
reúnem capítulos de importantes especialistas, como essa 

organização prefaciada por Jean-Pierre Montier, Littérature et 

photographie (2008), e a obra mais recente dessa coleção, Transactions 

photolittéraires (2015). Somam-se a esse quadro trabalhos relevantes, 

como Soleil Noir. Photographie et littérature des origines au 
surréalisme (2008), de Paul Edwards, dentre outros de pesquisadores 
que também subsidiam as análises desta tese, como Magali 

Nachtergael. Destacamos também a relevância do Répertoire de la 

photolittérature ancienne et contemporaine, hospedado no site 
http://www.phlit.org, onde se encontram uma catalogação de obras 

fotoliterárias, diversos artigos sobre o tema, bem como a Revue 

http://www.phlit.org/
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internationale de Photolittérature, inaugurada com seu primeiro 
número em outubro de 2017.  

Daniel Grojnowski, em “Le roman illustré par la 
photographie” (2005) 5 , esclarece que a fotografia, a pintura e o 
desenho compartilham traços comuns, mesmo se seus estatutos são 
diferentes. No entanto, o “poder” da fotografia inserida no todo da 
obra não é automaticamente ativo e cabe ao texto fazê-lo 
“precipitar”, ou seja, de modo análogo às reações químicas, fazer 
aparecer um corpo sólido num meio líquido. Soma-se a isso que uma 
fotografia, aparentemente não artística, aparentemente trivial e 
insignificante, torna-se interessante por diversos de seus atributos, 
como a sua capacidade “mágica” de fazer surgir uma imagem latente, 
anteriormente obscura. Além disso, para este teórico, uma vez que 
ilustrações estão inseridas materialmente numa obra, elas se agregam 
e devem ser, portanto, apreendidas como parte da economia do 
todo, do mesmo modo que uma peça e uma ópera, por exemplo, são 
analisadas e interpretadas por sua atuação, seu cenário e seus demais 
elementos. 

Outrossim, a fotografia, como afirma Roland Barthes em A 

câmara clara (1984), é a própria emanação do real, de onde decorrem 
suas especificidades e as consequências materiais e filosóficas de sua 
interação com o texto literário. Na fotografia há assim um 
entrelaçamento intrínseco: “entre ‘realidade’ e ‘verdade’, toda foto 
afirmando: é verdadeiro porque é real” 6  (GROJNOWSKI, 2005, 
s/n), aspecto que altera totalmente a sua recepção. A fotografia, 

                                                           
5 Refiro-me aqui ao capítulo que consta na organização de Liliane Louvel e Henri 
Scepi, Texte/Image: nouveaux problèmes (2005), disponível em formato online em: 
http://books.openedition.org/pur/30894. 

6 Tradução minha, do original “entre « réalité » et « vérité », toute photo affirmant 
: c’est vrai parce que c’est réel”. Todas as traduções de citações aqui presentes, 
salvo em menção contrária, são de minha responsabilidade.  

http://books.openedition.org/pur/30894
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magia e revelação, gatilho potencial de emoções, engendra relações 
particulares com aquele que a olha. Consequentemente, em uma 
obra ilustrada por fotografias irrompem interferências que devem ser 
analisadas em sua singularidade.  

A porosidade da imagem fotografia e a sua capacidade de 

remeter o receptor ao seu hors-champ são, de partida, aspectos que 
não podem ser ignorados. Ao contrário do desenho e da pintura, “a 
fotografia representa uma parte de um todo”. Trata-se de uma 
imagem metonímica por natureza, isto é, ela sempre “atesta que fora 
de seu campo o mundo continua a existir, que sua parte visível 
reflete o universo inteiro” (GROJNOWSKI, 2005, s/n) 7 . 
Contrariamente à pintura e ao desenho, a fotografia atesta a 
realidade em si mesma e a “corta”. A fotografia é sempre um 
atestado e uma parte do real; de maneira oposta ao artista que 
escolhe o que incluir em seu quadro, a fotografia é sempre corte: o 
fotógrafo é forçado a excluir. Por outro lado, para este crítico, as 
relações possíveis entre uma fotografia e o texto em que ela está 
inserida são potencialmente mais aleatórias, a ponto de se poder 
“imaginar que qualquer foto ilustrará qualquer episódio”, porquanto 

“uma vez estabelecido um certo corpus de imagens, pode-se organizá-
las senão ao acaso, ao menos livremente ao longo de toda a 
narrativa”8 (GROJNOWSKI, 2005, s/n).  

A primeira preocupação dos estudos fotoliterários é, pois, 
reconhecer que a fotografia, dentre as imagens, possui um valor 
semiótico muito particular por sua condição de índice, do que 

                                                           
7 “la photographie représente la partie d’un tout […] atteste qu’en dehors de son 
champ le monde continue d’exister, que sa partie visible témoigne de l’univers 
tout entier”.  

8 “imaginer que n’importe quelle photo illustrera n’importe quel épisode […]. Une 
fois établi un certain corpus d’images, on peut les disposer sinon au hasard, du 
moins librement tout au long du récit”.  
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decorre o seu papel tão relevante nos questionamentos acerca do 
estatuto da obra de arte, da noção de identidade e da própria 
mimese. A fotografia, desde sua invenção, foi portadora de efeitos 
sociais, políticos e estéticos imensuráveis e, por isso, nas 
considerações de Montier, o trabalho empenhado na publicação de 
2008 é centrado justamente na ambição de fundar o 

reconhecimento do fenômeno denominado fotoliterário, ou seja, de 
defender que “o advento da fotografia – como imagem de poderes 
singulares, como paradigma do fato memorial, como objeto poético 
e antipoético – terá sem dúvida orientado a constituição de grandes 
obras da literatura dos dois últimos séculos”9 (MONTIER, 2008, p. 
11). Conforme demonstram diversas análises de críticos da 
Fotoliteratura, a literatura passou por uma reinvenção de suas 
potencialidades a partir da invenção da fotografia. Por colocar em 
debate a própria noção de mimeses, a fotografia marcou uma 
revolução na história literária, uma “revolução invisível” na 
percepção de Philippe Ortel (2002). Por um lado, a fotografia causou 
transformações substanciais na concepção e nas ambições do fazer 
literário e, de modo recíproco, foi a literatura a responsável pela 
construção dos discursos fundantes da história da fotografia. 

Para Philippe Ortel, a fotografia, a exemplo da escrita, criou 
“uma nova fronteira entre natureza e cultura”10 (ORTEL, 2002, p. 
6), como marco histórico e cultural que coincide com o próprio 
nascimento da concepção de modernidade. A fotografia alterou os 
modos de produção, de difusão e de recepção das imagens e criou 
um novo espaço de comunicação. Ademais, a fotografia tornou-se 

                                                           
9 “l’advenue de la photographie – comme image aux pouvoirs singuliers, comme 
paradigme du fait mémoriel, comme objet poétique et anti-poétique – aura sans 
doute orienté la constitution d’œuvres majeures de la littérature de ces deux 
derniers siècles”.  

10 “une nouvelle frontière entre nature et culture ”. 
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uma instituição social e participou vivamente de uma revolução nos 
campos social e político. A percepção fotográfica e o paradigma 
indicial atuam sobre a sociedade e sobre o homem que, tornados 
fotográficos, alteram-se substancialmente. E essa transformação, ao 
mesmo tempo técnica e artística, igualmente se refletiu no seio das 
crises da mimese e dos valores modernos e não deixou, como 
sabemos, os artistas indiferentes. Essa “revolução fotográfica”, nas 
palavras de Victor Hugo, é claramente percebida na estrutura das 
artes visuais e alcança de modo análogo a literatura. Como ignorar, 
então, esse fenômeno, cuja importância afetou radicalmente o modo 
de ver o mundo e, assim, as escolhas estéticas de pintores e 
escritores?  

Segundo argumenta esse teórico, o dispositivo fotográfico 
tornou-se em muitos casos elemento das narrativas literárias. E, antes 
mesmo da inserção material das fotografias nos livros literários, ou 
ainda da aparição dos temas fotográficos em narrativas, essa 
inovação técnica atingiu e interferiu na própria evolução da 
literatura e na postura da crítica literária. Recorrendo à afirmação de 
Philippe Hamon, que constata como “as crises e as revoluções que 
afetam um dos sistemas (o exemplo que vem de imediato ao espírito 
é naturalmente a fotografia) têm todas as possibilidades de afetar ou 
de forçar a se redefinirem os sistemas vizinhos, contemporâneos ou 
concorrentes”11 (apud ORTEL, 2002, p. 19), Ortel defende e analisa 

em seu livro os modos como “as artes da graphè foram obrigadas a 
tomar emprestado da fotografia certos de seus traços e, 
simultaneamente, a definir seu próprio território no seio do 

                                                           
11 “les crises et les révolutions qui affectent l’un des systèmes (l’exemple qui vient 
tout de suite à l’esprit est bien entendu la photographie) ont toutes chances 
d’affecter ou de forcer à se redéfinir les systèmes voisins, contemporains ou 
concurrents”.  



121 
 

reenquadramento visual que ela lhes impunha”12 (ORTEL, 2002, p. 
19-20). 

Dessa maneira, para a literatura e a pintura, a fotografia 
torna-se um “modelo”, o “modelo fotográfico” de que fala esse 
teórico. Philippe Ortel dedica-se, portanto, não a verificar o papel na 
fotografia em obras literárias específicas, mas a questionar e a 

analisar as tensões entre o logos e a techné e a verificar como as obras 
do século XIX tiveram de redefinir os seus conteúdos e as suas regras 
após aquela invenção técnica. Por conseguinte, sua obra tem este 
papel fundante nos estudos fotoliterários, o de “tornar visíveis os 
efeitos literários de uma revolução invisível”13 (ORTEL, 2002, p. 9).  

Tomando de empréstimo o neologismo empregado pela 

primeira vez em 1988, na Revue des Sciences humaines, dirigida por 
Charles Grivel, Jean-Pierre Montier reivindica, assim, o uso desse 
termo em “De la photolittérature” (2015) e, a partir de suas 
definições teóricas e considerações históricas, observamos a 
importância da junção dos vocábulos “literatura e fotografia” e de 
suas consequências teóricas e metodológicas, tendo em vista que a 
relação hierarquicamente fundada na supremacia da literatura é 
desfeita, instaurando-se um espaço de diálogos e de trocas 
constantes. Nesse sentido, Montier formula a Fotoliteratura não em 
termos de relações paralelas, preferindo a noção de diagonal e de 
relações entre poéticas.  

Nas definições mais detalhadas de Jean-Pierre Montier, as 
“diagonais fotoliterárias” são fundamentadas como traços de trocas 
atadas entre a fotografia e a literatura, como trajetórias de temas, de 

                                                           
12 “les arts de la graphè ont été obligés d’emprunter à la photographie certains de 
ses traits, et, simultanément, de définir leur propre territoire au sein du recadrage 
visuel qu’elle leur imposait”.  

13 “rendre visibles les effets littéraires d’une révolution invisible”.  



122 
 

formas e objetos, de gêneros, comportamentos e desafios que vão de 
um polo ao outro. O conceito Fotoliteratura designa, desse modo, a 
totalidade de conjunções que desde os anos 1840 ligam “a produção 
literária com a imagem fotográfica, os processos de fabricação 
específicos que a caracterizam e os valores (semióticos, estéticos, etc.) 
que ela infere” 14  (MONTIER, 2015, p. 20). Trata-se, por 
conseguinte, materialmente das produções ilustradas por fotografia, 
mas são também englobadas as obras escritas que surgem a partir de 
imagens fotográficas, as transposições, as que comentam uma 
fotografia, ou ainda aquelas nas quais os procedimentos e as noções 
associadas à fotografia, como a ideia de “revelação” ou a retórica que 
envolve o negativo/positivo, ou mesmo descrições que se 
assemelhem a fotografias desempenham um papel estrutural. 
Ilustradas ou não, as obras fotoliterárias abrem um vasto território 
de possibilidades de interações e diálogos. E, nessa esteira, conforme 
Jean-Pierre Montier, em “La constellation métaphorique 
photolittéraire” (2017), o território da fotoliteratura não se reduz de 
nenhum modo “à continuação de ilustrações livrescas, mas opera 
mutações em relação e contra nossa ideia mesma de texto, talvez de 
literatura”15 (MONTIER, 2017, s/n).  

Os parentescos entre a fotografia e a literatura são inerentes a 
seus princípios: seja porque ambas são dispositivos miméticos, seja 
porque ambas vinculam-se a um referente ou são potencialmente 
produtoras de uma narrativa. Nessa perspectiva, mesmo em 
ausência, texto e fotografia podem exercer interferências entre si. 

                                                           
14  “la production littéraire avec l’image photographique, les processus de 
fabrication spécifiques qui la caractérisent et les valeurs (sémiotiques, esthétiques, 
etc.) qu’elle infère”. 

15  Artigo disponível online no site http://www.phlit.org, sem paginação. No 
original, “à la continuation de l’illustration livresque, mais opère des mutations 
envers et contre notre idée même de texte, voire de littérature”.  

http://www.phlit.org/
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Montier chega a indagar se não haja obras cuja potência talvez se 

deva justamente às fotografias que estão ausentes, como images 

fantômes, caso esse observado n’A câmara clara, de Roland Barthes, 

em que a fotografia ausente da mãe, a Fotografia do Jardim de inverno, 
é mais potente e fundamental que todas as que lá foram inseridas. 
As fotografias não reveladas, as fotografias não produzidas por erros 
ou problemas humanos ou mecânicos tornam-se igualmente um 
forte tópico fotoliterário. 

Além disso, nas formulações de Jean-Pierre Montier, por um 
lado, a Fotoliteratura não é um estudo propriamente comparatista, 
por não se fundar na possibilidade de estabelecer um paralelo, uma 
comparação e propor semelhanças e diferenças entre a literatura e a 
fotografia, mas estar voltada para a análise de suas trocas e 
interferências; e, por outro, a necessidade dessa perspectiva teórico-
metodológica deve-se à carência de especificidade nas análises dos 

Visual Studies, que englobam as relações entre o campo literário e 
todos os tipos de imagem e, por isso, não consideram nem a 
especificidade semiótica ou técnica da imagem fotográfica nem a 
história da fotografia, ao que se propõem os estudos fotoliterários, 
tendo em vista que a ontologia da imagem, no desenho, na 
fotografia, na gravura ou na pintura, por exemplo, não são 
equivalentes.  

Nessa via argumentativa, Montier esclarece que sua recusa ao 
comparatismo literário é parcial, comparatismo esse que requer uma 
constante revisão de postura, uma vez que sempre se corre o risco de 
buscar “comparar o incomparável”. Para o teórico, embora os 
estudos fotoliterários estejam academicamente vinculados ao seio da 
Literatura comparada, é necessário se afastar da concepção em 
paralelo entre as artes para ultrapassá-la, em favor da não 
hierarquização e do reconhecimento e análise das trocas recíprocas, 
dos atritos e atrações, das transformações e interferências, de suas 



124 
 

fricções e translações, o que nos auxilia a entender que, mais do que 
pela ilustração, a literatura buscou na fotografia modelos e modos de 
reinventar sua criação e vice-versa. É indispensável reconhecer assim 
que, como fontes poéticas recíprocas, literatura e fotografia não 
apenas exercem influências, mas efetivamente se envolvem e 
interferem histórico, temática e estruturalmente uma na outra.  

Os estudos fotoliterários, na percepção de seu fundador, 
criam condições diferentes de tratamento do objeto literário e do 

objeto fotográfico e supera os Visual Studies, de um lado, por 
considerar as transformações literárias decorrentes dos contatos com 
a fotografia em sua especificidade e, de outro, por não apresentar o 
inconveniente de incorrer por vezes na análise das imagens como 
ilustrações a partir da lógica de supremacia do texto sobre a imagem, 
ou de não distinguir os tipos de imagens e, consequentemente, não 
focalizar suas técnicas e seus valores semióticos singulares. Por 
conseguinte, torna-se imperioso substituir o par “literatura e 
fotografia” pelo conceito único e unificante de “Fotoliteratura” e a 
figura de “paralelo” pela relação de “diagonal”, um conjunto de 
trocas e de vai-e-vem constantes entre a literatura e a fotografia. Isso 
porque, graças a esse novo conceito, pode-se incluir nos estudos uma 
“reflexão sobre a história passada e a mutação contemporânea da 

literatura com a fotografia” 16  (MONTIER, 2015, p. 40). Trata-se, 
assim, de negar a velha autoridade do texto literário e reconhecer “as 
trocas recíprocas, os vai-e-vem no decorrer dos quais cada um retorna 
enriquecido da contribuição e da especificidade do outro, mas 

                                                           
16  “une réflexion sur l’histoire passée et la mutation contemporaine de la 
littérature avec la photographie”.  
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também não sem ter deixado simbolicamente alguma coisa no 
outro”17 (MONTIER, 2015, p. 16-17).  

A Fotoliteratura não considera a fotografia como uma coisa, 

mas como um objeto constituído socialmente, uma relação. Também 
não busca comparar ou reestabelecer um paralelo entre as artes e 
combate a supremacia da palavra sobre a imagem. Os estudos 
fotoliterários empenham-se na procura dos efeitos das trocas 
simbólicas que se operam e considera essas trocas fotoliterárias um 
percurso de ida e volta, levando sempre em consideração as 
especificidades da imagem fotográfica, sua ontologia e seu caráter 
semiótico singular. Essa perspectiva metodológica baseia-se, pois, na 
reflexão sobre as interferências e os impactos exercidos entre essas 
duas artes, que transformam uma a outra por meio de uma dinâmica 
de trocas e de retornos, de mudanças e interpenetrações, o que 
justifica a escolha pela figura das “transações fotoliterárias”, como 
Montier acabará por formular em 2015.   

As relações entre fotografia e literatura configuram-se tanto 
em concorrência quanto em complementariedade, de onde 
decorrem transações e transferências, trocas e negociações de perdas 
e de ganhos. Nesse sentido, podemos perceber ainda que a análise 
fotoliterária terá sempre por proposta a reflexão em termos de 

poética, ou em outras palavras, 

 
de condições de possibilidade de criação 
compartilhada entre dois domínios culturais, 
dois campos sociológicos, duas ferramentas 
técnicas, duas tradições e duas linguagens, cujo 
encontro, a convergência ou a conjunção não 
tinham nada de natural nem de necessário a 

                                                           
17 “les échanges réciproques, les va-et-vient au fil desquels chacun revient enrichi 
de l’apport et la spécificité de l’autre, mais pas non plus sans avoir laissé 
symboliquement quelque chose à l’autre”.   
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priori, mas que entretanto efetivamente 
aconteceram [...] desde a invenção da fotografia 
– encontro e conjunção que não cessam desde 
então de prosperar, na medida em que ela 
compartilha, pois, o ato de representar, o que 
denominamos mimese 18 . (MONTIER, 2017, 
s/n, grifo meu) 
 

Igualmente importante é salientar as ponderações de Paul 
Edwards, em “Qu’est-ce que la photolittérature?”, introdução de 

Soleil Noir (2008). Em um minucioso trabalho de levantamento e 
análise de obras fotoliterárias francesas e inglesas publicadas entre 
1839 e 1939, ou seja, nos cem primeiros anos de existência da 
fotografia, Paul Edwards faz uma breve explanação acerca da escolha 
metodológica e reivindica também o uso do termo Fotoliteratura. 
Para além de outras questões, o que nos interessa destacar aqui é que 
Edwards julga plenamente justificável “considerar a fotografia como 
um lugar de debate ‘literário’”19 (EDWARDS, 2008, p. 10) e – de 
modo distinto ao observado em Montier – situa sem ressalvas sua 
posição teórica no interior da Literatura comparada. Segundo suas 
reflexões, normalmente fala-se em “literatura geral e comparada” 
quando a literatura é aludida à luz da história de arte,  

 
mas o termo de “literatura comparada” concerne 
igualmente aos estudos texto/imagem, e a 

                                                           
18  “de conditions de possibilité de création partagée entre deux domaines 
culturels, deux champs sociologiques, deux outils techniques, deux traditions et 
deux langages dont la rencontre, la convergence ou la conjonction n’avaient rien 
de naturel ni de nécessaire a priori, mais qui pourtant sont bel et bien advenues […] 
dès l’invention de la photographie – rencontre et conjonction qui ne cessent 
depuis lors de prospérer, en tant qu’elle ont en partage en effet l’acte de 
représenter, ce qu’on dénomme mimèsis”. 

19 “considérer la photographie comme un lieu de débat « littéraire » ”.  
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presente obra, por seu corpus literário bilíngue e 
artístico, se quer um estudo comparatista no 
movimento do que é chamado do outro lado do 
Atlântico “estudos culturais” 20 . (EDWARDS, 
2008, p. 10)  
 

Sem nos debruçarmos sobre os meandros desse descompasso 
de perspectiva entre Jean-Pierre Montier e Paul Edwards, que 
supomos ser decorrente da maior abertura interdisciplinar dos 
estudos da Literatura comparada na “escola americana”, com a qual 
Edwards teve evidentemente contato, em relação ao fechamento da 
“escola francesa”, mais tradicional e voltada em geral às comparações 
de semelhanças e diferenças e à busca por fontes e influências entre 
textos literários, parece-nos mais importante frisar uma vez ainda a 
necessidade de ampliação dos estudos literários, o que exige 
precisamente a dimensão e a interdisciplinaridade que 
reivindicamos.  

Importa-nos sublinhar por fim que, vinculados ou não à 
Literatura comparada, o que nos parece ser um problema de ordem 
mais conceitual, os estudos de obras fotoliterárias requerem decerto 
a expansão da perspectiva das análises para além da noção de 
paralelo ou de hierarquia entre texto e imagem, a fim de avançar 
rumo à compreensão de relações que estruturam de modo singular a 
obra fotoliterária e, além disso, perpassam e reconstroem a própria 
história da literatura. Entendemos, assim, que a Fotoliteratura, como 
abordagem teórico-metodológica, não é contrária ou discordante da 

Literatura comparada, dos Visual Studies, dos Estudos interartísticos 

                                                           
20 “mais le terme de « littérature comparée » concerne tout aussi bien les études 
texte/image, et le présent ouvrage, par son corpus littéraire bilingue et artistique, 
se veut une étude comparatiste dans la mouvance de ce qui est appelé outre-
Atlantique « études culturelles »”.  
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ou dos Estudos intermidiáticos, mas complementar a eles, 

justamente por se dedicar à análise de uma relação sui generis.  

Compreendemos, portanto, que um novo material ou sua 
evocação jamais adentra o texto literário sem causar substanciais 
transformações em sua constituição e em seus sentidos, assim, em 
obras dessa natureza, o que se vê são interferências mútuas, isto é, 

são transações fotoliterárias, para usar este termo tão caro a Jean-Pierre 
Montier. 
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SOM EM PROSA, RÉQUIEM MODERNO: O 

TRÁGICO E O PROSAICO EM A HORA DA 
ESTRELA 
 

Luciana Barreto Machado Rezende 
Beatriz Schmidt Campos  

 

 

Eu vou ter tanta saudade de mim quando eu morrer. 
Macabéa (Clarice Lispector, 1999, p. 53) 

 

É justamente sob o signo da morte que nasce A hora da 

estrela, última obra publicada de Clarice Lispector (1920-1977), 
concluída alguns meses antes de falecer em decorrência de um 
câncer de útero. Em um de seus raros registros em vídeo, na célebre 
entrevista concedida no mesmo ano a Julio Lerner, na TV Cultura, a 
escritora, em relação a seu último romance, admitiu somente que a 
narrativa teria 13 títulos, constituindo “a história de uma inocência 
pisada, de uma miséria anônima”1.  

De imediato, do ponto de vista da modernidade literária, o 

jogo ficcional em A hora da estrela é sinalizado na “Dedicatória do 
autor (na verdade Clarice Lispector)”, reencenando, assim, o 
entrecruzamento autor-narrador, cujas reflexões metalinguísticas e 

complexidades estruturais se desdobram a cada obra desde Perto do 

coração selvagem (1943). Configura-se, desse modo, como adianta 
Yudith Rosenbaum, “quase um testamento ou um testemunho de 
uma escritora diante da morte. Migrante da Ucrânia para o Nordeste 

                                                           
1 Anos depois, o depoimento foi publicado sob o título “A última entrevista de 
Clarice Lispector” (Revista Shalom, ano 27, n. 296, p. 62-69, jun.-ago. 1992). 
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e depois para o Rio de Janeiro, Clarice se projeta na protagonista, 
Macabéa, que sai de Alagoas para morrer no Rio” (ROSENBAUM, 
2002, p. 56), justamente em “uma cidade toda feita contra ela” 
(LISPECTOR, 1999, p. 15).  

Na problematização das formas romanescas e contísticas 
tradicionais, o foco narrativo declina de seu ponto fixo e soberano, 
enredando-se na história contada, de modo a desestabilizar o próprio 
narrador, o qual deixa de ser oculto para se manifestar como 
intrusivo, tensionado e hesitante quanto ao que observa e aos 

destinos que fabula. E assim opera Rodrigo S.M., na verdade Clarice 

Lispector, que, colado à própria escritora, assume-se como narrador e 
personagem: “A história – determino com falso livre arbítrio – vai 
ter uns sete personagens, e eu sou um dos mais importantes deles, é 

claro” (Ibidem, p. 12-13), propondo-se a contar a vida de uma moça 
pobre, raquítica, nordestina, capturada de relance em uma rua 
qualquer do Rio de Janeiro.  

A hora da estrela, como aponta Benedito Nunes, encampa três 
histórias que “se conjugam, num regime de transação constante” 
(NUNES, 1995, p. 161): a primeira conta a vida da moça franzina, 
de “alma rala”, órfã aos dois anos de idade, criada e maltratada por 
uma tia que a leva para a capital carioca para tentar a vida como 
datilógrafa, cidade em que passa a residir sozinha, depois da morte 
da parenta, em um cortiço na rua Acre e na qual passa tanto pelo 
singelo enamoramento quanto pela frustração amorosa drástica com 
outro nordestino, o operário metalúrgico Olímpico de Jesus. E, no 
final, em consulta com uma cartomante, a promessa de futuro e um 
amor definitivo por parte de um estrangeiro loiro e rico, o 
atropelamento fatal por uma Mercedes e, por fim, “a hora da 
estrela”. A segunda história é a do próprio Rodrigo S.M., que se 
interpõe na trama como narrador-personagem-autor, refletindo, de 
modo digressivo e controvertido, a sua vida na trajetória da 
personagem, o que lhe é desafiador e desconfortável: “para falar da 
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moça tenho que não fazer a barba durante dias e adquirir olheiras 
escuras por dormir pouco, só cochilar de pura exaustão, sou um 
trabalhador manual” (LISPECTOR, 1999, p. 20). E, por diversos 
momentos, confirma o quão se torna inseparável dela: “ela se me 
grudou na pele qual melado pegajoso ou lama negra”; ou: “preciso 
falar dessa nordestina senão sufoco. Ela me acusa e o meio de me 
defender é escrever sobre ela”. Já a terceira camada é metanarrativa, 
configurando a própria história da narrativa, como lembra Nunes: 
“as peripécias da narração envolvem o dificultoso e o problemático 
do ato de escrever” (NUNES, 1995, p. 164). É desse modo que 
Rodrigo S.M. se anuncia:  

 

Pretendo, como já insinuei, escrever de modo 
cada vez mais simples. Aliás o material de que 
disponho é parco e singelo demais, as 
informações sobre os personagens são poucas e 
não muito elucidativas, informações essas que 
penosamente me vêm de mim para mim mesmo, 
é trabalho de carpintaria. (LISPECTOR, 1999, 
p. 14). 
[...] 
Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. 
Estarei lidando com fatos como se fossem as 
irremediáveis pedras de que falei. Embora queira 
que para me animar sinos badalem enquanto 
adivinho a realidade. E que anjos esvoacem em 
vespas transparentes em torno de minha cabeça 
quente porque esta quer se transformar em 
objeto-coisa, é mais fácil. Será mesmo que a ação 
ultrapassa a palavra? Será mesmo que a ação 
ultrapassa a palavra? (LISPECTOR, 1999, p. 17). 

 

Voltemos à dedicatória, pórtico irradiador de chaves para 
toda a obra. Somando-se às instâncias de autoria e de narração as 
referências musicais, dispostas em profusão, orquestram o romance, 
compreendendo os mais variados compositores eruditos. A autora 
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prenuncia que, na narrativa que a partir dali se deslinda, todos os 
estilos musicais estariam sintetizados, perpassando a melodia 
sentimental de Schumann e Chopin – ou em sua denegação: “É que 
a esta história falta melodia cantábile” (LISPECTOR, 1999, p. 14) –, 
atravessando tanto a limpidez rigorosa de Bach e a fluidez sonora de 
Debussy quanto a harmonia tempestuosa de Beethoven, e 
culminando nas dissonâncias do dodecafonismo e nos ruídos dos 
eletrônicos, isto é, a música eletroacústica.  

 
Pois dedico esta coisa aí ao antigo Schumann e 
sua doce Clara que são hoje ossos, ai de nós. 
Dedico-me à cor rubra e escarlate como o meu 
sangue de homem em plena idade e portanto 
dedico-me a meu sangue. Dedico-me sobretudo 
aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que me 
habitam a vida. Dedico-me à saudade de minha 
antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e 
digno e eu nunca havia comido lagosta. Dedico-
me à tempestade de Beethoven. À vibração das 
cores neutras de Bach. A Chopin que me amolece 
os ossos. A Stravinsky que me espantou e com 
quem voei em fogo. À “Morte e Transfiguração”, 
em que Richard Strauss me revela um destino? 
Sobretudo dedico-me às vésperas de hoje e a 
hoje, ao transparente véu de Debussy, a Marlos 
Nobre, a Prokofiev, a Carl Orff, a Schönberg, aos 
dodecafônicos, aos gritos rascantes dos eletrônicos 
– a todos esses que em mim atingiram zonas 
assustadoramente inesperadas, todos esses 
profetas do presente e que a mim me 
vaticinaram a mim mesmo a ponto de eu neste 
instante explodir em: eu (LISPECTOR, 1999, p. 
9, grifos nossos). 
 

Ao confessar que escreve “de ouvido” (Ibidem, p. 18), além de 

se indagar recorrentemente acerca do primum mobile de sua escrita, 
ou seja, o que lhe empurra para o empuxo indeclinável de ter de 
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narrar – “Por que escrevo? Antes de tudo porque captei o espírito da 
língua e assim às vezes a forma é que faz o conteúdo. Escrevo 
portanto não por causa da nordestina mas por motivo grave de 

‘força maior’” (Ibidem, p. 18) –, Rodrigo S.M. reconhece que o seu 
gesto criativo modula o que nele vibra, atravessa e percute 
corporalmente:  

[...] escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma 
névoa úmida. As palavras são sons transfundidos de 
sombras que se entrecruzam desiguais, 
estalactites, renda, música transfigurada de 
órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante 
e rica, mórbida e obscura tendo como contratom o 
baixo grosso da dor. Alegro com brio. 
(LISPECTOR, 1999, p. 16, grifos nossos). 
 

Ante a uma escrita de ouvido, portanto, para 
devidamente escutarmos essas narrativas 
enfeixadas, sugere-se, como uma das rotas 
possíveis de leitura e apreensão, tanto a recepção 
de compositores que sustêm a história da música 
ocidental como portadores do dizer a época e o 
mundo por meio de expressões acústico-sonoras 
quanto o comparecimento de instrumentos 
sinfônicos que atravessam a composição da vida 
e do destino de Macabéa, como a flauta, o 
trombone, o violino. E a intromissão 
contundente de uma linguagem outra, a musical 
– “Os fatos são sonoros mas entre os fatos há um 
sussurro” (Ibidem, p. 24) – é o modo de a autora 
demarcar novamente a insuficiência da palavra 
frente a essa tentativa de dizer os seres e as 
coisas, uma angustiante recorrência no universo 
ficcional clariceano. Para o narrador, a ação da 
história: [...] terá como resultado minha 
transfiguração em outrem e minha 
materialização enfim em objeto. Sim, e talvez 
alcance a flauta doce em que eu me enovelarei em 
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macio cipó” (LISPECTOR, 1999, p. 20, grifos 
nossos). 
 

Pensar em música na obra de Lispector é, então, ler com os 
ouvidos. Sobre esse aspecto, Marly Gondim Cavalcanti Souza reflete 
que:  

 
O elemento sonoro estabelece-se na narrativa 
através de palavras e expressões que remetem o 
leitor para a posição de ouvinte, na medida em 
que evocam sua memória sonoro-musical, 
mesclando a trama com sons, conhecidos ou 
recuperados da memória daquele que penetra os 
meandros das palavras e frases articuladas do 
texto. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que 
lê, ouve os sons ou, pelo menos, coloca as 
sonoridades como pano de fundo da narrativa, 
constituindo assim, uma temática para 
personagens, lugares, relações entre personagens 
(SOUZA, 2014, p. 11). 
 

Emergem de A hora da estrela as mais variadas referências 

sonoras e musicais: canções e árias (Una furtiva lacrima), o som do 
rádio relógio, a presença do violinista, alguns títulos de movimentos 

musicais (Allegro ma non tropo), que modulam atmosferas diversas nos 
relatos de Rodrigo S.M. e expandem a narrativa literária, além de 
uma miscelânea de sons, melodias, ruídos e pausas, os quais 
suscitam um ritmo próprio sugerindo, assim, uma obra musical em 
torno do destino trágico de Macabéa.  

Desse modo, todos esses recursos permitem não somente a 
leitura, mas, em especial, a escuta interna de sons – “Porque há o 
direito ao grito. Então eu grito. Grito puro” (LISPECTOR, 1999, p. 
13) – e do que é amplificado a partir dos instrumentos: “Ao mesmo 
tempo que quero também alcançar o trombone mais grosso e baixo, 
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grave e terra, tão a troco de nada que por nervosismo de escrever eu 

tivesse um acesso incontrolável de riso vindo do peito” (Ibidem, p. 
20), bem como pausas e silêncios, creditando à música, com todas as 
suas nuances e potências, o condão de ser mais do que atmosfera e 
ambientação sonoras, mas parte mesma da narrativa.  

Igualmente a dimensão vibrátil que subjaz a ação, ilustrada 
pela “dor de dentes, coisa de dentina exposta”, é mencionada no 
suporte semântico à trama: 

 

Devo acrescentar um algo que importa muito 
para a apreensão da narrativa: é que esta é 
acompanhada do princípio ao fim por uma 
levíssima e constante dor de dentes, coisa de dentina 
exposta. Afianço também que a história será 
igualmente acompanhada pelo violino plangente 
tocado por um homem magro bem na esquina. 
A sua cara é estreita e amarela como se ela já 
tivesse morrido (LISPECTOR, p. 24, grifos 
nossos). 

 

Pois o “violino plangente tocado por um homem magro bem 
na esquina”, como acima mencionado, ao acompanhar essa “história 
com começo, meio e ‘gran finale’ seguido de silêncio e chuva 
caindo” (LISPECTOR, 1999, p. 13), reafirma o caráter trágico 
impresso à trajetória de Macabéa e o seu fim inelutável, dada a sua 
anunciada morte precoce, presumida desde o título, avisando-nos da 
hora da estrela.  

Como uma espécie de antiepopeia2, afinal cabe a Rodrigo 
S.M. (de modo reverso aos textos fundadores nascidos na Grécia, 

                                                           
2 Uma das marcas da epopeia, conforme Aristóteles dispõe em a Poética, é a 
imitação de figuras nobres a partir de um nível elevado e em uma temporalidade 
larga. O narrador é onisciente e tem a função de contar “um itinerário de um 
guerreiro, que conduz um povo, esclarecido por um chefe notável, movido por 
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como Ilíada e Odisseia) compor um enredo de uma história “rala”, de 
uma figura nada exemplar e heroica, com “poucos fatos a narrar” 

(Ibidem, p. 28) – “Quanto à moça, ela vive num limbo impessoal, sem 
alcançar o pior nem o melhor. Ela somente vive, inspirando e 
expirando. Na verdade, para que mais que isso? O seu viver é ralo.” 

(Ibidem, p. 23) –, o desfecho, a exemplo das epopeias, guarda o “gran 
finale”, o momento de ruptura, revelação e ascese, operado em uma 
síntese notável.  

Ainda no campo da intensificação dramática da interioridade 
dos personagens e do compasso da própria trama, há ainda uma 
(des)demarcação rítmica anunciada pelo narrador: “eu canto alto 

agudo uma melodia sincopada3 e estridente” (Ibidem, p. 10) e “a esta 
história falta melodia cantábile. O seu ritmo é às vezes 

descompassado” (Ibidem, p. 14). Esses termos sugerem um 
deslocamento de andamento (musical) que se associa ao destino da 
personagem.  

De acordo com Solange Ribeiro de Oliveira, as relações entre 
música e literatura ocorrem gradativamente a partir do séc. XVI e, 
atualmente, inserem-se nos estudos da literatura comparada: 

 
Filiada à antiga tradição que associa a literatura e 
as outras artes, remonta à citação, feita por 
Plutarco, de uma afirmação atribuída a 
Simônides de Ceos, que cerca de quinhentos 
anos antes de Cristo, referia-se à poesia como 
pintura falante e à pintura como poesia muda 
(OLIVEIRA, 2003, p. 17). 
 

                                                                                                                                   
uma profunda fé, de um período de obscurantismo primitivo e belicoso até um 
tempo de pacificação e equilíbrio” (STALLONI, 2007, p. 81). 

3 “Colocação de acento em uma batida normalmente não acentuada, ou supressão 
do acento em uma batida comumente forte” (HOBSBAWN, 2012, p. 49).  
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Nessa perspectiva, a conjugação literatura-música é 
igualmente a extensão de um pensamento que tem como princípio a 
afinidade entre poesia e pintura, palavra e imagem. Essas 
correspondências ocorrem a partir da postulação de que “todo 
objeto artístico constitui um texto, convidando a uma ‘leitura’, ou 
seja, a uma interpretação vasada em linguagem verbal” (OLIVEIRA, 

2003, p. 19). Por exemplo, em A hora da estrela, quando o narrador 
nos diz: “Sim, mas não esquecer que para escrever não importa o 
quê o meu material básico é a palavra. Assim é que essa história será 
feita de palavras que se agrupam em frases e destas se evola um 
sentido secreto que ultrapassa palavras e frases” (LISPECTOR, 1999, 
p. 14), se substituirmos o vocábulo “palavra” por “nota musical” em 
suas ocorrências no trecho destacado, é possível remetê-la a uma 
obra musical. Assim, romance e música formam-se a partir de uma 
determinada célula (a nota, na música; e a palavra, no texto literário) 
compondo frases que configuram movimentos ou capítulos, bem 
como os temas, os episódios narrativos, entre outros. 

Neste artigo, convidamos, então, o leitor a imergir nessa obra 
literária mais com os ouvidos e as suas ressonâncias do que com os 
olhos e o que deriva do apelo imagético. A partir dessa proposta, 
evocamos novamente a abordagem de Oliveira sobre as pontes 
possíveis entre música e literatura, ou seja, a melopoética, disciplina 
cuja terminologia foi cunhada pelo professor e músico húngaro 
Steve Paul Scher (1936-2004), a qual propõe categorizações 4  nas 
relações entre as duas artes e que, em Lispector, insere-se no campo 
da  

 

                                                           
4  Segundo Oliveira (2002), a melopoética, tal qual propõe os estudos entre 
literatura e música, é um termo composto pelos radicais melos (canto) e poiesis 
(poética) e divide seu campo de estudos em três categorias: literatura na música, 
música e literatura, e música na literatura. 
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[...] “música de palavras”, que segundo Scher, 
contrasta a imitação de estruturas e técnicas 
musicais no texto literário, e também com a 
“música verbal”, equivalente literário de 
partituras existentes ou imaginárias, constituído 
pela “apresentação literária (em poesia ou prosa), 
de composições musicais, reais ou fictícias” 
(OLIVEIRA, 2003, p. 25). 
 

 
Morte, ascensão, explosão: o destino trágico, a homenagem 
póstuma 

Ao sublinharmos a morte como horizonte e culminância e 

optarmos pelos signos sonoro-musicais como eixo analítico de A hora 

da estrela, é possível alinharmos, a partir do tema e da estrutura, o 
romance clariceano ao réquiem, ou seja, uma despedida fúnebre. 

Tradicionalmente destinado a entoar as almas dos mortos, 
com o propósito de celebrar a vida de alguém que partiu, o réquiem 
é um gênero musical que constitui a forma de missa católica, 
anglicana e de outras religiões de tradição cristã. Na história da 
música ocidental, constata-se que o gênero era muito encomendado 
por setores da realeza e da burguesia para homenagear um ente 
falecido. Sua estrutura segue a ordem de uma missa tradicional, e as 
letras normalmente são compostas em latim a partir de passagens 
bíblicas e religiosas. No entanto, com o passar do tempo, 
compositores passaram a suprimir até mesmo os seus aspectos 
litúrgicos.  

Na perspectiva por nós assumida, a “história com começo, 
meio e ‘gran finale’”, protagonizada por Macabéa, tem Rodrigo S.M. 

não apenas como narrador, mas como o regente da dramaturgia 
musical que se encena. Em sua tentativa mimética, de 
re(a)presentação do real que o circunda, da retenção desse 
“personagem buliçoso” que lhe escapa a cada instante das mãos, 
pedindo para ser recuperado, sempre sob “o rufar enfático de um 
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tambor batido por um soldado” (LISPECTOR, 1999, p. 22), 
persegue a simplicidade da linguagem, que deve ser ancorada no 

ritmo, um dos modos de ser da linguagem e que se confunde com as 
percussões mesmas do organismo, a pulsação cardíaca, a vibração 
ditada pelo corpo do próprio narrador-compositor Rodrigo S.M., 
que ora se acelera ora se desacelera conforme as peripécias de sua 
heroína.  

Cabe lembrar ainda que poesia e música não se dissociavam 
na Antiguidade, dada a oralidade necessária à repercussão popular 
da palavra cantada em praça pública. Bosi nos explica que “a energia 
expiratória (o pneuma: fôlego, espírito) alcança também o reino da 

duração. [...] Do fôlego dependem a intensidade e a aceleração do 
discurso” (BOSI, 1999, p. 69). E o narrador clariceano indaga, 

atestando tanto o que persegue quanto o imperativo de atuar, 

confirmando-se, desse modo, como um encenador, comete 
“malabarismos de entonação” (LISPECTOR, 1999, p. 19) obrigando 
o leitor/espectador/ouvinte a “respirar” segundo sua sintase sonora 
– afinal, deixa de fazer a barba, adquire olheiras, tentando perscrutar 
o “de dentro” de uma mulher migrante, pobre, nordestina:  

 

Pois como eu disse a palavra tem que se parecer 
com a palavra, instrumento meu. Ou não sou 
um escritor? Na verdade sou mais ator porque, 
com apenas um modo de pontuar, faço 
malabarismos de entonação, obrigo o respirar 
alheio a me acompanhar o texto (LISPECTOR, 
1999, p. 19). 

 

Por mais que seja interposto algum suspense quanto aos 
desdobramentos dos episódios envolvendo a vida da moça 
nordestina de “matéria rala” e “corpo cariado”, “ombros curvos”, 
“óvulos murchos”, feito “capim vagabundo” – “[...] embora a moça 
anônima da história seja tão antiga que podia ser uma figura bíblica. 
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Ela era subterrânea e nunca tinha tido floração. Minto: ela era 

capim” (LISPECTOR, 1999, p. 30-31) –, Maca, como é apelidada 
em um misto de jocosidade e ternura, está à mercê de seu regente-
narrador, e o tom é sempre de quem conhece e maneja o seu 
destino, apresentando-a como quem se despede. A narrativa como 

um todo é conduzida para a sua morte, mas um fim portentoso e não 
um acontecimento banal, desimportante, como assim se desvela a 
vida de moça virgem, romântica e ingênua, alternando 
deslumbramentos – entre graciosos, risíveis e absurdos – ante a 
estrelas de cinema e palavras que não entende escutadas na Rádio 
Relógio a uma rotina comezinha daquela que errava demais até 
mesmo em seu ofício de datilógrafa e dividia vaga em um quarto em 
um cortiço no subúrbio. 

Sobre Macabéa, que reiterava não saber bem o que era 
tampouco o que significava o seu nome, quando interpelada pelo 
acidental e quase-namorado Olímpico de Jesus (“– Mas você sabe 
que se chama Macabéa, pelo menos isso? – É verdade. Mas não sei o 
que está dentro do meu nome. Só sei que eu nunca fui 

importante...” (Ibidem, p. 56)), cabe sublinharmos o que a crítica vem 
demarcando: a força simbólica do nome como sinônimo ancestral de 
resistência – “Macabéa, a alagoana, é feita de matéria rala, quase 
imponderável. Tem o heroísmo dos seus irmãos bíblicos, os sete 
Macabeus” (SÁ, 1993, p. 271). Acerca dessa escolha onomástica, 
nada aleatória, assim destaca Rosenbaum: 

 
Se de fato a morte salva a personagem de uma 
vida inteira de humilhações (“Ela estava enfim 
livre de nós”), não se pode ignorar a força 
simbólica do nome Macabéa, o que traz um 
novo olhar interpretativo para a obra. Ela 
representa a descendência dos hebraicos 
Macabeus, zelotas bíblicos oprimidos pelos 
gregos, quando estes dominaram Jerusalém em 
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175 a.C. e forçaram a helenização dos judeus 
proibindo a Torá e os ritos religiosos 
monoteístas. A história dos macabeus conta 
como eles resistiram e não cederam à cultura dos 
deuses olímpicos do paganismo grego, 
continuando fiéis à lei de Moisés, garantindo a 
liberdade religiosa e a não-assimilação pela nova 
sociedade que se impunha (ROSENBAUM, 
2002, p. 60-61). 
 

Reiteramos que o leitor/espectador/ouvinte da dramaturgia 
macabeana, desde o início, embora sem saber como se consumará, 
antevê o fim drástico reservado àquela que “rezava mas sem Deus, 
ela não sabia quem era Ele e portanto Ele não existia”. E como essa 
personagem pueril, “ao deus dará” (LISPECTOR, 1999, p. 36) “tão 

jovem e já com ferrugem” (Ibidem, p. 25), de falas parcas, substância 
exígua e sem evidente transcendência e apelos subjetivos pôde 
comover e inspirar tanto o seu narrador-regente, a ponto de lhe 
outorgar sentido e relevo existencial apenas nos instantes antes da 
morte?  

A breve história de Macabéa, a partir da regência de Rodrigo 
S.M., pode ser seccionada em seis momentos: I) nascimento e 
infância no sertão alagoano; II) partida para a cidade grande junto 
com a tia megera; III) emprego de datilógrafa em um escritório 
sombrio e moradia em um quarto de pensão barata na rua Acre; IV) 
pretenso namoro com o operário metalúrgico e também nordestino 
Olímpico de Jesus, seguido de frustração e separação; V) consulta 
com a Madama Carlota, a cartomante; VI) atropelamento e morte. 

De modo análogo também são seis as partes que, em geral, 
estruturam um réquiem, como o de Mozart, composto no fim de sua 

vida (1791-1792) e restando inacabado5, o qual se divide em: Introit, 
                                                           
5  Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Requiem_(Mozart). Acesso em: 
24 jul. 2021. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Requiem_(Mozart)
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Sequentia, Offerturium, Sanctus e Agnus Dei & Communio. Sob essa 
visão, propomos um cotejamento dessas partes a partir dos episódios 
que modulam o percurso igualmente prosaico e trágico de Macabéa.  

Em A hora da estrela, o Introit configura, então, o prenúncio 
da narrativa. O narrador se apresenta e, revezando irritabilidade e 
compaixão, anuncia a sua heroína, preconizando que escreverá “na 
hora mesma em que sou lido” (LISPECTOR, 1999, p. 10), gerando, 
desse modo, um diálogo com o seu leitor/espectador/ouvinte, bem 
como a presentificando da ação de escrita/leitura/escuta. Nesse 
primeiro “movimento”, o narrador aporta inúmeros indícios de sons 
e melodias que sugerem o destino e a complexidade da protagonista: 

“Eu canto alto agudo uma melodia sincopada e estridente” (Ibidem, 

p. 11); “Então eu grito” (Ibidem, p. 13); “Seu ritmo é às vezes 

descompassado” (Ibidem, p. 14). Os termos “estridente”, “sincopada”, 
“grito” e “descompassado” ecoam musicalmente e acrescentam 
camadas de significação ao relato de Rodrigo S.M., percutindo como 
melodia de fundo, inscrevendo-se no imaginário do leitor e 
suscitando, ainda, desconcerto e desconforto perante o que se 
desenovela: “Quero neste instante falar da nordestina. É o seguinte: 
ela como uma cadela vadia era teleguiada exclusivamente por si 

mesma. Pois reduzira-se a si” (Ibidem, p. 18). Desorienta-se aí a 
simetria rítmica, operando-se um deslocamento de andamento 
(musical), o qual se associa e movimenta o destino de Macabéa.  

No campo simbólico-semântico cristão, que circunscreve o 
estilo réquiem, mas, na rota inversa, o nosso narrador-regente 
Rodrigo S.M., frente à criação de “uma pessoa inteira”, admite 
declinar de sua tradicional condição de “homem de hosanas” 

(Ibidem, p. 19), para contar as fracas aventuras de sua heroína:  
 

De uma coisa tenho certeza: essa narrativa 
mexerá com uma coisa delicada: a criação de 
uma pessoa inteira que na certa está tão viva 
quanto eu. Cuidai dela porque meu poder é só 



144 
 

mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, 
andando de leve por causa da esvoaçada 
magreza. E se for triste a minha narrativa? Depois na 
certa escreverei algo alegre, embora alegre por quê? 
Porque também sou um homem de hosanas e um dia, 
quem sabe, cantarei loas que não as dificuldades da 
nordestina.  
Por enquanto quero andar nu ou em farrapos, 
quero experimentar pelos menos uma vez a falta 
de gosto que dizem ter a história. Comer a hóstia 
será sentir o insosso do mundo e banhar-se no não. Isso 
será coragem minha, a de abandonar sentimentos 
antigos já confortáveis (LISPECTOR, 1999, p. 19, 
grifos nossos). 

 

Cabe observarmos que o narrador-regente sugere que, no 
momento mesmo da composição dos passos e da sina de Macabéa, 
seguindo-se a narração retrospectiva ao modo das figuras 
postumamente homenageadas nas missas fúnebres, escreve-a 
“acompanhado pelo rufar de um tambor batido por um soldado” 
(LISPECTOR, 1999, p. 22), complementando ainda: “No instante 
mesmo em que eu começar a história de súbito cessará o tambor” 

(Ibidem, p. 22). De antemão, sons e melodias são convocados não 
como adorno dramático apenas, mas para serem escutados e 
incorporados à história como estruturais, modulando a narrativa no 
sentido de impelir os espectadores dessa despedida fúnebre a não 
apenas lerem o que lhes chega, mas neles acionando uma imersão de 
outra ordem: a escuta. 

O “tambor cessa” e, imediatamente, na Sequentia (lacrimosa, 

Recordare), “a história será igualmente acompanhada pelo violino 
plangente tocado por um homem magro bem na esquina. A sua cara 

é estreita e amarela como se já tivesse morrido” (Ibidem, p. 24). Nesse 
movimento, portanto, intensificado pelo violino, Rodrigo S.M. traz a 
história de Macabéa, esta em que nada nela era iridescente, mas que 
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morre como uma estrela: a origem sertaneja, as recordações 
resignadas, os fracos feitos, além de pensamentos singelos, devaneios 
inocentes e melancolias inelutáveis – “eu me doo o tempo todo” 

(Ibidem, p. 62). 
 
Ela era um pouco encardida pois raramente se 
lavava. De dia usava saia e blusa, de noite 
dormia de combinação. Uma colega de quarto 
não sabia como avisar-lhe que seu cheiro era 
morrinhento. E como não sabia, ficou por isso 
mesmo, pois tinha medo de ofendê-la. Nada nela 
era iridescente, embora a pele do rosto entre as 
manchas tivesse um brilho opala. Mas não 
importava. Ninguém olhava para ela na rua, ela 
era café frio (LISPECTOR, 1999, p. 24, grifos 
nossos).  
 

Junto à descrição continuada de Macabéa sob esse violino 
lastimoso, irrompem “acordes de piano alegre”, antecipando-lhe um 
“futuro esplendoroso” (LISPECTOR, 1999, p. 30). Nessa breve 
passagem, o narrador novamente se afirma como regente, impondo a 
sua vontade de apresentar as vias de paixão e morte de Macabéa por 
meio da música, como se ali, naquele efêmero instante – parênteses 
suspensos –, a história pudesse mudar totalmente de rota.  

Offertorium é a parte do réquiem em que se roga pelas almas. 

Em paralelo, segundo a nossa proposição de que A hora da estrela 
pode ser apreendida como um réquiem, a história se desenvolve em 
um andamento mais exaltado e acelerado, ainda acompanhado pelo 
lacrimoso violino. Exatamente no mês de maio, “o êxtase 

inesperado” (Ibidem, p. 42), Macabéa experiencia entusiasmo e 

paixão – “estava em desespero de amor” (Ibidem, p. 44), encontrando 
aquele que acredita ser o seu namorado, vivendo um romance 
unilateral, desconcertado, deslocado, descompassado. Da parte de 
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Olímpico de Jesus, irritabilidade e hostilidade. Os diálogos são 

desencontrados, no entanto, Macabéa “estava feliz” (Ibidem, p. 52).  

Uma das cenas mais pungentes do romance transcorre 
quando a protagonista se deixa tomar de emoção pela canção “Una 
furtiva lacrima” 6 , em um episódio de autoimplicação de si, de 
reconhecimento de sua interioridade. Nesse sentido, constatamos 
que é por meio da música, então, que o seu regente Rodrigo S.M. 
revela as intensidades de Macabéa da ordem do afeto: 

 
“Una furtiva lacrima” fora a única coisa 
belíssima na sua vida. Enxugando as próprias 
lágrimas tentou cantar o que ouvira. Mas a sua 
voz era crua e tão desafinada como ela mesma 
era. Quando ouviu começara a chorar. Era a 
primeira vez que chorava [...] creio que chorava 
porque, através da música, adivinhava talvez que 
havia outros modos de sentir, havia existências mais 
delicadas e até com um certo luxo de alma 
(LISPECTOR, 1999, p. 51, grifos nossos). 
 

Entretanto, sempre ao som do violino, a história segue com a 
saga de Macabéa. Seu narrador, por um momento, em tom 
compadecido (pensando em sua alma), depois de contar uma vida de 
desventuras e desgraças, roga por ela: “Ah pudesse eu pegar 
Macabéa, dar-lhe um bom banho, um prato de sopa quente, um 
beijo na testa enquanto a cobria com um cobertor. E fazer que 
quando ela acordasse encontrasse simplesmente o grande luxo de 
viver” (LISPECTOR, 1999, p. 59). O relacionamento ralo acaba por 
naturalmente se desmanchar: “Namoro talvez esquisito mas pelo 

menos parente de algum amor pálido” (Ibidem, p. 60); depois, 
porém, uma leve euforia, quando ao fazer “uma festa para si mesma 

                                                           
6 Una furtiva lacrima é uma ária do último ato da ópera L’elisir d’amore (1832), de 
Gaetano Donizetti.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%27elisir_d%27amore
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Donizetti
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[...] Macabéa continuou a gostar de não pensar em nada. Vazia, 

vazia” (Ibidem, p. 62). 

Em contraposição a esse contumaz alheamento de si – nem 
no espelho se reconhece, como explica o seu criador Rodrigo: 
“Pareceu-lhe que o espelho baço e escuro não refletia imagem 

alguma. Sumira por acaso a sua existência física?” (Ibidem, p. 25) –, 
Macabéa passa por um momento de êxtase, embora seja um 
alumbramento esvaziado do divino. Voltemos ao réquiem no 

momento de louvor: sanctus e benedictus (“Bendito o que vem em 
nome do Senhor”). No romance, nesse breve movimento que se 

principia, a protagonista de A hora da estrela é acometida por uma 
felicidade inesperada, sem motivo factual algum, a partir do qual 
Rodrigo S.M. aponta a solidão como um raro espaço de 
autoencontro por parte de sua heroína:  

 

Um dia teve um êxtase. Foi diante de uma árvore 
tão grande que no tronco ela nunca poderia 
abraçá-la. Mas apesar do êxtase ela não morava com 
Deus. Rezava indiferentemente. Sim. Mas o 
misterioso Deus dos outros lhe dava às vezes um 
momento de graça. Feliz, feliz, feliz. Ela de alma 
quase voando (LISPECTOR, 1999, p. 63, grifos 
nossos). 

  

Por fim, em Agnus Dei e Communio (Cordeiro de Deus que 
tira o pecado do mundo) e (que a luz perpétua os ilumine),  a 
despedida a selar o final: o último movimento do réquiem. Em seu 
início, o narrador pausa a escrita a partir de três asteriscos seguidos 
de sua declaração: “Estou absolutamente cansado de literatura: só a 
mudez me faz companhia. Se ainda escrevo é porque nada mais 
tenho a fazer no mundo enquanto espero a morte. [...] Tenho que 
interromper esta história por uns três dias” (LISPECTOR, 1999, p. 
70). E, logo depois, relata o inapelável destino de Macabéa: o seu 
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encontro com Madame Carlota, o seu irisado instante de esperança. 
Após cortar as cartas com sua pequena mão trêmula, uma 

iluminação: “pela primeira vez ia ter um destino” (Ibidem, p. 75). 
Após lhe desvelar todo o passado e o presente de uma “vida 

horrível” (“nunca lhe ocorrera que sua vida fora tão ruim” (Ibidem, p. 
76)), vaticinou comovida, perguntando-lhe se conhece algum 
homem estrangeiro:  

 
– Macabéa! Tenho grandes notícias para lhe dar! 
Preste atenção, minha flor, porque é de maior 
importância o que vou lhe dizer. É coisa muito 
séria e muito alegre: sua vida vai mudar 
completamente! E digo mais: vai mudar a partir 
do momento em que você sair da minha casa! 
Você vai se sentir outra.  
[...]  
– Pois vai conhecer. Ele é alourado e tem olhos 
azuis ou verde ou castanhos ou pretos. E se não 
fosse porque você gosta de seu ex namorado, 
esse gringo ia namorar você. Não! Não! Não! 
Agora estou vendo outra coisa (explosão) e 
apesar de não ver muito claro estou também 
ouvindo a voz de meu guia: esse estrangeiro 
parece se chamar Hans, e é ele quem vai se casar 
com você! Ele tem muito dinheiro, todos os 
gringos são ricos. Se não me engano, e nunca me 
engano, ele vai lhe dar muito amor e você, 
minha enjeitadinha, vai se vestir com veludo e 
cetim e até casaco de pele vai ganhar! 
(LISPECTOR, 1999, p. 76-77). 

 

Novamente o criador com a sua criatura nas mãos: “Macabéa 
nunca tinha tido coragem de ter esperança”. E prossegue: “Mas 

agora ouvia a madama como se ouvisse uma trombeta vinda dos céus” 
(LISPECTOR, 1999, p. 69, grifo nosso) – justamente a trombeta que 
prenunciava sua morte. Quanto aos agudos instantes que 
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precederam a sua morte, depois do ruidoso atropelamento (“o 
Mercedes amarelo pegou-a – e neste mesmo instante em algum único 
lugar do mundo um cavalo como resposta empinou-se em gargalhada 

de relincho” (Ibidem, p. 79)), Gilberto Figueiredo Martins sublinha o 
clímax que se fez contingente para o salto-relâmpago existencial por 
parte da protagonista após a cartomante ter-lhe decretado “sentença 

de vida” (Ibidem, p. 79):  
 
[...] só se constituiu sujeito na hora da morte (“A 
morte é um encontro consigo”, p. 86), renasce 
ao fenecer (“Hoje, pensou ela, hoje é o primeiro 
dia de minha vida: nasci”, p. 80), enrodilhada 
em si mesma, em posição fetal e fatal, pronta 
para finalmente receber o ansiado abraço. 
Refulge desaparecendo, finalmente objeto de 
atenção de alguns passantes da “cidade 
inconquistável” (p. 81), “capim na Grande 
cidade do Reio de Janeiro” que sonha, na 
“sarjeta” de um “beco escuro”, com as profecias 
que lhe vaticinara uma cartomante. 

“Aí Macabéa disse uma frase que nenhum dos 
transeuntes entendeu. Disse bem pronunciado e 
claro:  
– Quanto ao futuro. 
Terá tido ela saudade do futuro?” (p. 85) 
(MARTINS, 2010, p. 114-115). 
 

“Quanto ao futuro” foram, então, as suas últimas palavras 
antes do “ponto final”, como explica o próprio narrador, no início 

da história, no Introit, arrematando, nas últimas páginas da sua 
história:  

Ouço a música antiga de palavras e palavras, sim, 
é assim. Não. Nesta hora exata Macabéa sente 
um fundo enjoo de estômago e quase vomitou, 
queria vomitar o que é corpo, vomitar algo 
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luminoso. Estrela de mil pontas (LISPECTOR, 
1999, p. 85).  

 
Mas foi somente no agônico estertor da morte que Macabéa 

se inaugurou como ser desejante, passando de “virgem a mulher”, 
experimentando “um gosto suave, arrepiante, gélido e agudo como 
no amor. Seria esta a graça a que vós chamais Deus?” (LISPECTOR, 
1999, p. 84). 

Vale observar a presença do som e da imagem entre 
parênteses semanticamente suscitada pelo vocábulo (explosão) em 
toda a narrativa. Em sua aparição (21 vezes em todo o romance), a 
palavra (explosão) sugere uma pausa, tanto pelo indicativo do 
parênteses, que força uma interrupção no fluxo narrativo, quanto 
pelo som interno que produz na mente do 
leitor/espectador/ouvinte, o que acaba por gerar um suspense no 
que se conta:  

 
Simultaneamente, a síncope entre o legível e o 
visível interrompe o leitor, forçando-o a 
suspender sua leitura, abre o olho do texto [...] 
Na suspenção do olhar, surpreso em encontrar 
entre as palavras uma imagem pictural, destrava 
a porta que a mão do sujeito tentava alcançar, 
tomado do desejo de fechar a narrativa em seu 
desenrolar, enfim, previsível. A função da 
descrição de tipo pictural talvez seja antes de 
tudo, a de marcar uma pausa no desejo do leitor, 
a fim de exacerbar sua espera e aumentá-la 
(LOUVEL, 2012, p. 66, grifo nosso). 

 

De modo análogo, refletimos, desse modo, que palavras são 
igualmente signos imagético-sonoros. No romance de Lispector, há 
um impacto quando se percebe a palavra (explosão) pelo som e por 
seu conceito, quebrando o ritmo da leitura e, ao mesmo tempo, 
desdobrando ou desconcertando as expectativas. Observa-se que à 
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medida que a narrativa se desenrola o vocábulo aparece com mais 
continuidade: “Essa audácia lhe deu um inesperado ânimo para 
audácia maior (explosão) [...]” (LISPECTOR, 1999, p. 71); “Macabéa 
começou (explosão) a tremelicar toda por causa do lado penoso que 

há na excessiva felicidade” (Ibidem, p. 77); “Até isso? (explosão) bateu-
lhe o coração até mais cabelo? Esquecera Olímpico e só pensava no 

gringo” (Ibidem, p. 78); “Num súbito de ímpeto (explosão) de vivo 
impulso Macabéa, entre feroz e desajeitada, deu um estalado beijo 

no rosto da madama” (Ibidem, p. 78).  

Ao modo da intensidade sinfônica crescente e 
grandiloquente, Rodrigo S.M. rege os seus instantes finais enquanto 

“Macabéa lutava muda” (Ibidem, p. 81): “O destino havia escolhido 

para ela um beco no escuro e uma sarjeta” (Ibidem, p. 81) e, nessa 
altura, a qual o leitor retém como tempo presente, ele resiste: “Vou 
fazer o possível para que ela não morra. Mas que vontade de 

adormecê-la e de eu mesmo ir para a cama dormir” (Ibidem, p. 81). 
No entanto, apareceu “um homem magro de paletó puído tocando 
violino na esquina”, e o seu fim se avizinha inelutável, o narrador 
adia ao máximo, mas, de modo sublime, vencera “o Príncipe das 

Trevas. Enfim a coroação” (Ibidem, p. 85). E um pouco antes de a 
vida comer a vida (“súbito grito estertorado de uma gaivota, de 
repente a água voraz erguendo para os altos ares a ovelha tenra, o 

macio gato estraçalhando um rato sujo, a vida come a vida” (Ibidem, 
p. 85)), Rodrigo S.M. novamente convoca a música como o que não 
apenas pressagia, mas subjaz e até mesmo ultrapassa qualquer 
entendimento: “Só agora entendo e só agora brotou-se-me o sentido 
secreto: o violino é um aviso. Sei que quando eu morrer vou ouvir o 

violino do homem e pedirei música, música, música” (Ibidem, p. 82, 
grifos nossos). 

A hora da estrela é a hora da morte. E a morte é tanto a 
grande personagem da última obra publicada de Clarice Lispector 
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como o leitmotiv dos réquiens. Tal como a quadrilha de Drummond 
(“João que amava Teresa que amava Maria que amava...”), Clarice 
colada em Rodrigo, colado em Macabéa, colada na morte – matéria 
pulsante, agregadora, porém, de sentidos e urgências, horizonte e 
redenção:  

Pronto, passou.  
Morta, os sinos badalavam mas sem que seus bronzes 
lhes dessem som. Agora entendo esta história. Ela é 
a iminência que há nos sinos que quase-quase 
badalam. A grandeza de cada um. Silêncio. Se 
um dia Deus vier à terra haverá silêncio grande 
(LISPECTOR, 1999, p. 86, grifos nossos). 
 

Quanto à questão mais fundante, simplesmente aquela que 
funda a filosofia e angustia os homens desde o início dos tempos, 

Macabéa somente “uma vez se fez uma trágica pergunta: Quem sou 

eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar” 
(LISPECTOR, 1999, p. 32, grifos nossos). E quando, então, 
começou a sentir-pensar-existir, em uma súbita tomada de 
consciência quanto a que veio e qual o termo de sua busca? 

Justamente no dilatado quase entre a vida e a morte. A exemplo da 
“lágrima nordestina”, entoada por Caetano Veloso, em sua canção 

Cajuína7, a qual, somente em uma primeira apreensão, ao tratar da 
“matéria vida” que “era tão fina”, chega-nos como algo 
despretensioso, singelo – embora, “de um encantamento enigmático 
[...], o ponto de partida é a pergunta pelo sentido da existência”, 
como aponta Wisnik (2001, p. 195-196) em relação ao primeiro 
verso “existirmos, a que será que se destina?” –, a “furtiva lacrima”, 

                                                           
7 Letra completa: Existirmos, a que será que se destina?/ Pois quando tu me deste 
a rosa pequenina/ vi que és um homem lindo e que se acaso a sina/ do menino 
infeliz não se nos ilumina/ tampouco turva-se a lágrima nordestina/ apenas a 
matéria vida era tão fina/ e éramos olharmo-nos intacta retina/ a cajuína cristalina 
em Teresina.  
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de Caruso, igualmente, e por meio da música, atravessa-a, como já 
mencionado neste artigo, obrigando-a a uma tomada de si, 
impelindo-a a se confrontar com as próprias dores e subjetividades: 
“creio que chorava porque, através da música, adivinhava que talvez 
havia outros modos de sentir” (LISPECTOR, 1999, p. 51). 

A coroação, enfim. Pois a “Maca”, desse modo piedosa e 
carinhosamente apelidada por Rodrigo-Clarice, para a qual “a 

palavra ‘realidade’ não lhe dizia nada” (Ibidem, p. 34), “habituada a 

se esquecer de si mesma [...], tinha medo de inventar” (Ibidem, p. 49), 
e destituída da palavra e do simbólico, sobreleva-se de sua própria 
vida rala, de sua existência exígua, “de uma inocência pisada”, como 
a própria autora a ela se referiu, para existir a partir de sua precoce e 

trágica partida: “eu sou, eu sou, eu sou. Quem era, é que não sabia. Fora 
buscar no próprio profundo e negro âmago de si mesma o sopro de 

vida que Deus nos dá” (Ibidem, p. 84, grifos nossos). E o seu regente-
criador clama por compaixão, frente ao fiapo de vida de Macabéa, 

parecendo evocar Cum sanctis tuis (com todos os santos), o último 

título de Agnus dei & Communio, a parte final do réquiem:  
 

Macabéa, Ave Maria, cheia de graça, terra serena 
da promissão, terra do perdão, tem que chegar o 
tempo, ora pro nóbis, e eu me uso como forma 
de conhecimento. Eu te conheço até o osso por 
intermédio de uma encantação que vem de mim 
para ti. Espraiar-se selvagemente e no entanto 
atrás de tudo pulsa uma geometria inflexível 
(LISPECTOR, 1999, p. 82). 
 

E sob a aguda nevralgia de uma dentina exposta, a música 

fina e sincopada de um violino e o crescendo sinfônico e mezzo 
dramático da despedida fúnebre de sua Macabéa (“o final foi 
bastante grandiloquente para a vossa necessidade?” (LISPECTOR, 
1999, p. 86), engastada, porém, em uma desalentada missa sem 
deus, por fim, suspende-se a tensão especular entre autora, criador e 
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criatura, já que esta “ali deitada – teve uma úmida felicidade 

suprema, pois nascera para o abraço da morte” (Ibidem, p. 84). Após 
o narrador-regente experimentar quase tudo, “inclusive a paixão e o 
seu desespero” e tocar “na santidade” dessa moça que “nem pobreza 

enfeitada tem” (Ibidem, p. 21), acessando ainda o seu sexo, como a 
“única marca veemente de sua existência”, feito um “nascido girassol 

num túmulo morto” (Ibidem, p. 70), resta da “explosão” e da 

“procura pela palavra no escuro” justamente a Magnum opus (obra 
magna), a vida (des)compassada em singeleza e sonho, 
alumbramento e espanto, linguagem e silêncio, que gira, regira e se 
erige a partir da morte: Clarice cria Rodrigo que cria Macabéa que 
cria a todos nós, fazendo-se arte e estrela a partir do atravessamento 
radicalizado da alteridade. Conosco, o aviso: “que não se lamentem 

os mortos: eles sabem o que fazem” (Ibidem, p. 95). 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE POESIA E 

CANÇÃO POPULAR BRASILEIRA COMO 

LINHA DE INVESTIGAÇÃO DO CAMPO DA 

LITERATURA 
 

 

Ludmila Portela Gondim Braga  
 

Música e literatura são dois objetos distintos, mas seu 
entrelaçamento gera debates que recaem sobre propósitos, estruturas 
e/ou finalidades. Tais questionamentos servem ainda no século XXI 
para aquecer polêmicas sobre o papel da literatura, a delimitação de 
seu campo e, ainda, as definições sobre o fazer musical. A recente 
inclusão da palavra cantada no campo das Letras têm causado 
notórias e controversas discussões.  

O estudo sobre canção e sobre a produção de cancionistas 
populares no Brasil por exemplo, como matéria também do mundo 
letrado, elemento importante na formação cultural do brasileiro, é 
um desafio, uma vez que se está diante de um objeto instável, 
situado tanto no campo musical quanto literário e que pode ser 
tema de interesse para a filosofia da arte, a crítica literária, a música e 
o pensamento estético de forma geral. Nas palavras de Tatit (2004, 
p.12), os cancionistas são “artistas híbridos que não se consideravam 
nem músicos, nem poetas, nem cantores, mais um pouco de tudo 
isso e mais alguma coisa”.  

O interesse pelas relações entre a palavra poética e a 
linguagem musical cresce a partir do final do século XVIII, com as 
sucessivas formulações da visão romântica da canção atrelada à 
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criatividade inata, primeira, transbordante e genuína da natureza 
humana. Essa visão romântica ainda perdura nos dias de hoje, seja 
em discursos do senso comum sobre o fazer poético-musical, seja em 
círculos acadêmicos menos especializados.  

Na atualidade, o avanço dos estudos sobre a poética da 
canção tem permitido considerar abordagens em diversas 
perspectivas, incluindo aquela que considera a poesia oral e os povos 
que produzem canções sem o recurso da escrita, por exemplo. 
Notamos um ensejo teórico que relaciona a produção poético-
musical a sua determinação cultural, e não natural, observando sua 
variedade em suas especificidades culturais, e não enraizadas em 
determinadas propensões naturais humanas.  

Claudia Neiva de Matos, em capítulo intitulado Poesia e 

Música: laços de parentesco e parceria, destaca dois eixos em torno dos 
quais é possível mapear alguns caminhos para discutirmos as 
conexões entre poesia e música:  

 

A primeira pressupõe, entre poesia e música, 
uma relação idealizada de parentesco: certa 
similaridade ou equivalência intrínseca de 
predicados e poderes em ambas as artes, cujo 
princípio de harmonização poderíamos 
representar na fórmula poesia  música. Tal 
parentesco foi mais frequentemente aventado e 
debatido com referência a repertórios de música 
erudita fundamental e poesia literária, escrita, 
por outro. A segunda vertente dedica-se 
principalmente a interrogar as modalidades de 
parceria entre as duas artes: os processos de 
articulação entre texto poético e musical, que 
poderíamos representar na fórmula poesia + 
música. Estuda o modo como ambas se vinculam 
e adequam na construção dos fatos de palavra 
cantada, mediante a intervenção de um terceiro 
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fator, que é a voz humana (MATOS, 2008, p. 
83).  

 

Os dois caminhos aventados pela autora nos ajudam a pensar 
sobre o interesse dos estudos literários na canção.  Como objeto 
estético de significação, a canção popular rememora o próprio 
nascimento da poesia ocidental aliado à música, quando a presença 
do canto, como intervenção ativa da voz humana, transmitia o 
discurso poético, numa época em que a transmissão da arte verbal 
somente era feita via áudio-oral. Foram as elaborações da cultura da 
elite do Classicismo, a invenção da imprensa e o progresso de 
instrumentação musical alguns fatores responsáveis pela separação 
entre palavra poética e sonoridade. Tem-se agora de um lado a 
música instrumental e de outro, a poesia escrita.  

Os estudos sobre a poesia, então, circularam durante a Idade 
Clássica em torno das representações miméticas privilegiando as 
referências à arte do olhar. Até o final do século XVIII, a crítica não 
deixou de explorar a relação entre a palavra poética e as sensações 
visuais. Somente com a mudança dos paradigmas pré-românticos e 
com a ruptura da poética clássica, as teorizações sobre literatura se 
deslocam para a natureza interior, a vida emocional e os movimentos 
da alma, intensificando a reaproximação entre poesia e música.  

O projeto estético do Romantismo, transpirando rebeldia e 
gosto pela liberdade, valorizou a emoção, a intuição e os aspectos 
psicológicos relacionados às formas poéticas. A poeticidade se 
manifestou por meio da valorização da subjetividade; a expressão do 
gênio criativo foi calcada na retomada do lirismo ancestral e no 
reconhecimento da cultura mais longeva da humanidade. Palavra e 
música aparecem com origens comuns: na paixão dos felizes, na 
necessidade de fazer o coração falar. Os estudos literários, 
fortemente conectados à filosofia, passam, então, a formular as 
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afinidades entre poesia e música: inspirações musicais na poesia e 
inspirações poéticas na música.  

As reformulações modernas sobre a corporificação da palavra 
cantada por meio da voz, então, começaram a ganhar espaço. O 
interesse pelas matrizes orais e populares durante o Romantismo faz 
o pensamento literário se dedicar à emissão vocal musicalizada sob 
efeito da “energia dos afetos” (MATOS, 2008). Essa teorização da 
constituição da linguagem poética servirá à filosofia, à estética 
literária, mas, também, ao cientificismo do naturalismo pós-
romântico. Influenciando boa parte do século XIX, as 
experimentações da linguagem poético-musical atingirão seu auge no 
Simbolismo, seja com suas operações musicais e linguísticas no 
plano estrutural do poema (Mallarmé) ou no parâmetro de criação 
cujas palavras e sons, cadência de versos e métrica invocavam 
discretas sugestões (Paul Verlaine). 

Cresce também, por conseguinte, o interesse pelo estudo da 
música. Elucubrações sobre o pensamento crítico, teórico e 
historiográfico das artes musicais aproximam a música da poesia, dos 
recursos da palavra cantada e das articulações dos textos poéticos por 
meio da voz. São relevantes os estudos desenvolvidos sobre a ópera e 

sobre os Lieder1; esses últimos que, perdendo sua forma erudita e 
abraçando a forma cabocla, no Brasil, manifestar-se-ão em grande 
número na forma da modinha, gênero musical originariamente 
português.  

De raízes medievais e trovadorescas, a modinha floresceu 
como gênero musical brasileiro durante o século XIX, 
arregimentando com muita força um número considerável de 

                                                           
1  Palavra alemã que, remontando a Idade Média alemã, designa uma forma 
musical caracteristicamente alemã constituída por um texto poético cantado, com 
acompanhamento de piano. Entre os compositores de “lieder” encontram-se 
Beethoven, Schumann, Brahms, Wolf, Mahler, Richard Strauss. Fonte de 
pesquisa: https://www.meloteca.com/dicionario-musica.htm#l 



160 
 

compositores e intérpretes em torno de poetas e textos que seriam, 
agora, musicados para serem cantados e ouvidos. Esses são, portanto, 
os primeiros sinais da associação entre música e literatura no Brasil, 
por meio do canto. Mais tarde, com o Modernismo e a 
heterogeneidade da sua linguagem, essa relação florescerá a ponto de 
praticamente serem confundidas.  

A reflexão crítica contemporânea dos estudos literários – 
campo que tem se mostrado aberto para objetos que ultrapassam as 
fronteiras da escrita e do logocentrismo – sobre a relação poesia x 
música tem se movimentado em diferentes áreas e vertentes 
transdisciplinares. Destacamos duas, que a nosso ver, são 
interessantes: uma linha estética-formal (foco na compreensão da 
linguagem poética por meio de teorias e métodos analíticos de 
perspectiva formalistas, sejam linguísticas ou semióticas) e uma linha 
culturalista (foco nos trabalhos da literatura oral ou vocal, nas 
formas tradicionais ou repertórios mediatizados, por meio de 
estudos do campo folclórico, da etnomusicologia e da etnopoética).  

A primeira aproxima a letra de canção do poema, tentando 
detectar em seu esqueleto a construção da forma lírica, da natureza 
intrinsecamente musical e poética, que sorvem o que é humano. A 
segunda aproxima a letra da canção da ideia de palavra cantada, da 
palavra que escapa a imobilidade do papel, que exige a presença viva 
da voz. A despeito da peleja em ter que escolher um dos lados da 
questão, observamos que uma não necessariamente exclui a outra e 
depende do viés metodológico adotado pelo pesquisador.  

Em geral, trabalhos que envolvem o levantamento dos 
elementos poéticos e a análise estrutural e formal nos paradigmas 
literários tradicionais tendem a aplicar arcabouço teórico-
metodológico da segunda linha, já aqueles cuja investigação 
direciona-se para a análise da estrutura léxico-sintático-semântica 
concentram-se em procedimentos da primeira. Há ainda, os 
trabalhos que se interessam pela qualidade de significados da palavra 
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cantada, encenada por meio da voz, e sua perenidade no contexto de 
consumo.  

Dentro dos muros acadêmicos, a relação poesia e canção tem 
sido ainda assunto para áreas como: semiologia, história, sociologia, 
musicologia e política. Fora, tem servido a cronistas, jornalistas, 
biógrafos e pesquisadores independentes. Segundo Matos (2008, p. 
94) “Isso se deve também à própria valorização da canção popular 
mediatizada como objeto cultural, merecedor de investigação e 
comentário abalizado”.  

De qualquer maneira, os estudos que envolvem a pesquisa 
sobre a relação entre poesia e canção cumprem papel importante no 
campo literário, uma vez que constroem lastro para que seja 
reconhecida a força motriz da canção que, por sua vez, está para 
além das fronteiras de hierarquias e binarismos que teimam em 
classificar alta e baixa cultura, erudito e popular, universal e local, 
cultura letrada e oral.  

Não podemos deixar de entrever que a plenitude da canção 
só se manifesta com o suporte musical, o potencial expressivo do 
arranjo, da interpretação e do estilo. Por isso, muitos pesquisadores 
têm focalizado, além do texto das letras das canções, o canto em si, 
como um marcador de performance, e acreditam que isso enriquece 
as análises. Gênero híbrido que é, a canção necessita que à letra 
esteja associada uma melodia, mas também uma voz. A metodologia 
das pesquisas sobre o tema se inclina a tratamento e análise do 
objeto como modalidade lírica autônoma, híbrida, compreendendo 
que a letra e a voz são passíveis de investigação. Inscrita em um 
campo de investigação flexível, situada na literatura e na música, 
pensamos a canção em sua expressividade imaterial – uma vez que 
não se pode separar letra, melodia e performance.  
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Letra de canção e poema: velhas questões 

A aproximação entre música e poesia pode levar a associar 
letra de canção e poema. É importante ter a noção de que essas duas 
modalidades são distintas e possuem funções e efeitos variados. 
Enquanto a letra de canção se lança para ser cantada e ouvida, o 
poema se oferece para ser lido ou declamado. A presença da melodia 
musical, da instrumentalização e da interpretação artística no 
momento do canto permite que à letra de canção estela atrelada a 
ideia de ritmo e cadência próprias do campo musical. Já o poema, 
livre da instrumentalização, conduz o leitor com liberdade para 
interpretar o universo rítmico e melódico dispostos pelo próprio 
autor, uma vez que a relação texto e leitor se dá, muitas vezes, de 
forma silenciosa. Além disso, a melodia da fala possui entonação e 
cadência que lhe são próprios2.  

Nesse sentido, não constitui interesse dos estudos literários a 
definição da categoria na qual se encaixa o artista: cancionista ou 
poeta, já que são lugares bem delimitados. Ambos refletem a alma 
sensível da poesia, embora atendam a especificidades de campos 
diferentes. Ademais, é comum (principalmente no Brasil) o encontro 
entre as duas modalidades, como bem alerta Cyntrão (2000, p. 87): 

 
Poetas que também era cancionistas não são 
novidade na história do Brasil. No século XVII 
destaca-se na Bahia a primeira voz nativa de 
nossa poesia, que também tocava e improvisava 
cantigas numa viola feitas com as próprias mãos: 
Gregório de Matos. O irmão de Gregório, 

                                                           
2 Para conhecer mais sobre ritmo e melodia no poema e na canção, consultar a 
dissertação de mestrado: Ritmo e melodia no poema lido e musicalizado: alguns 
exemplos do repertório brasileiro, de Judson Gonçalves de Lima. Disponível em: 
https://acervodigital.ufpr.br 
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Euzébio de Matos, era músico e compôs vários 
cantos sobre a poesia de Gregório.  

Historicamente, sabe-se que a canção nasce e se desenvolve 
como manifestação popular e ocupa um lugar de circulação 
diferenciado se comparada aos tradicionais objetos líricos-literários. 
A finalidade e o propósito de um poema e de uma canção são 
diferenciados, embora muitos poemas possam ser musicados e 
muitas canções possam ser declamadas. Do ponto de vista estético-
formal, a linha parece tênue, mas do ponto de vista pragmático fica 
claro que são propostas diversas, ainda que, possam ser 
complementares.  

Entretanto, a canção disputa o espaço do cânone, como uma 
poderosa manifestação de cultura contemporânea, a exemplo do 
caso de premiação do Nobel de Literatura conferida pela Academia 
Sueca para Bob Dylan: “por ter criado uma nova expressão poética 
dentro da grande tradição americana da canção”, diz a matéria do 
Jornal O Globo, de 28 de dezembro de 20163.  

Esse fato indica e encerra de forma contundente toda e 
qualquer dúvida sobre a poesia nas letras de canções. Tendo sido, 
por diversas vezes, apresentada em forma de canção como 
“fatalidade do espírito humano” (SANT´ANNA, 2009, p. 13), a 
poesia mantém-se nas palavras cantadas pelo artista para extrapolar o 
natural, resistente ao tempo e compreendendo “uma linguagem que 
combina arranjos verbais próprios com processos de significação 
pelos quais sentimento e imagem se fundem em um tempo denso, 
subjetivo e histórico” (BOSI, 2008, p. 9).  

                                                           
3 Esta matéria está disponível em https://oglobo.globo.com/cultura/livros/bob-
dylan-finalmente-rompesilencio-sobre-nobel-de-literatura-20378692. 
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Como texto poético, policódigo remissivo do imaginário 
coletivo 4 , consideramos a canção o lugar de concentração e de 
condensação do processo de subjetivação em que o autor se faz e se 
constrói por meio da palavra, deixando, ao longo desse percurso, 
vestígios e contornos de um eu forjado numa outra textura diversa. 
Essa textura, por sua vez, é apagada para manifestar, muitas vezes, 
um sujeito estranho, singular, desconhecido. A poesia, como 
linguagem, é o espaço do descentramento do sujeito. Quando se 
inscreve na letra, sua voz (do sujeito) deixa de lhe pertencer e passa a 
pertencer a muitos. Desapropriado de si, necessariamente perdido 
de si, a palavra toma então seu lugar.  

 

Poesia e canção popular no Brasil 

Pensar a relação da poesia e da canção no Brasil, 
reconhecendo o cancioneiro popular produzido por nossos artistas é 
compreender as letras de canção como exercício de linguagem e 
como forma poética que diz sobre suas experiências. A poesia 
popular, aquela que é fonte e nunca seca, nasce no passado 
imemorial e atravessa as fronteiras das classificações rígidas. Em 
geral, artistas originários da cultura popular possuem impressionante 
força e relevância musical.  

Como um homem “que vê o mundo com os olhos de criança 
[...], que olha as coisas como se as visse pela primeira vez, que as 
percepciona em sua perene virgindade” – para citar as palavras de 
Manuel Bandeira (1985) sobre a definição de poeta – o cancionista, 
historicamente, vem participando concreta e efetivamente de uma 
cultura que sempre se apresentou multivocal. No Brasil, a relação 
poesia e música popular tem motivado os estudos literários desde o 
final do século XIX, expandindo-se durante o Modernismo até se 

                                                           
4 Definição adotada por Sylvia Cyntrão em seu prefácio para o livro Poesia: o 
lugar do contemporâneo (2009, p.7). 
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consolidar hodiernamente. O número crescente de monografias, 
dissertações, teses, livros e ensaios demonstram o interesse por esse 
tema. Existe abertura e conquista de espaços cada vez maiores nos 
estudos acadêmicos para os textos que escapam da tradição 
grafocêntrica e logocêntrica. 

Assim, as produções do cancioneiro brasileiro interessam aos 
estudos literários como fenômeno linguístico, discursivo e literário, 
como modalidade fixada nas tradições ancestrais da cultura, 
substrato da composição popular, capazes de comunicar, reproduzir 
e representar o real por meio de um discurso simbólico. Interessa, 
ainda, as possibilidades e potencialidades poéticas dos discursos, suas 
palavras, estruturas e relações sígnicas.  

Outro prisma que também tem sido elemento de impulso 
aos estudos literários brasileiros é a atuação poético-musical da voz 
humana para teorizar e compreender a linguagem poética, uma vez 
que o conteúdo estetizado é matéria para a compreensão da canção 
como palavra cantada, aquela que “recobre toda a música vocal e se 
confunde com a poesia, principalmente o que se chamou ‘poesia 
oral’” (FINNEGAN, 2008, p. 15).  

Nomes como Silvio Romero, Mario de Andrade, Oneyda 
Alvarenga, ainda que muitas vezes interpretados como pertencentes 
a uma linha folclórica, de certo contribuíram de forma considerável 
para o estudo da formação cultural brasileira. Foram os primeiros a 
estudar a força expressiva das manifestações populares que 
envolviam a música no Brasil. Os extensos documentos e trabalhos 
desenvolvidos por esses intelectuais estruturam o conhecimento 
sobre a cultura rural e oralizada do povo brasileiro.  

Seguindo o viés da pesquisa sobre a canção popular urbana, 
Affonso Romano de Sant´Anna foi um dos primeiros teóricos5 a 

                                                           
5 Os primeiros estudos sobre a canção popular urbana aparecem em 1970, e 
passam por renovações em 1990.   
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tentar aproximar de maneira sistemática a Literatura da Música 
Popular Brasileira6 (esse rico terreno no qual coexistem vários tipos 
de música). Em seu pioneiro estudo, Música Popular e Moderna 
Poesia Brasileira, de 1976, traça paralelos entre as diversas escolas 
literárias e as manifestações musicais no Brasil e elabora um 
conjunto teórico que auxilia a compreender objetivos estéticos e 
políticos partilhados tanto pela poesia quanto pela canção, sem, no 
entanto, cobrar-lhes elementos que não lhes são próprios. Ao lado 
de Augusto de Campos e suas leituras sobre a bossa nova e o 
tropicalismo, Affonso Romano de Sant´Anna caminha ao largo dos 
discursos dos folcloristas urbanos – Mário de Andrade, Oneyda 
Alvarenga e outros – distanciando-se da ideia de autenticidade 
alargada durante todo o século XX.  

Sobre a ideia de autenticidade na moderna Música Popular 
Brasileira, por sua vez, é importante salientar que essa é facilmente 
descontruída quando se recupera, por exemplo, o lundu e suas 
ironias, críticas e letras, em tom de desafio, malícia e variados 
sentidos, ou, ainda, quando nos deparamos com Gregório de Matos7 
e sua relação com as toadas dos recônditos brasileiros. Não existe 
inovação que não esteja ancorada na tradição, como nos apregoa 
Haroldo de Campos (1977, p. 154). 

 

Ampliação do repertório significa também saber 
recuperar o que há de vivo e ativo no passado, 
saber discernir no mole abafante de estereótipos 

                                                           
6 Entendida aqui como música urbana, por excelência. 

7 O poeta satírico Gregório de Matos Guerra (1636-1695), o “Boca do Inferno”, 
contribuiu para a criação do campo musical no Brasil do século XVII e foi um dos 
primeiros artistas a compor canções pelo viés do hibridismo musical, consagrando-
se como um poeta-músico importante para o cancioneiro brasileiro (TINHORÃO, 
2010). 
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que é um acervo artístico visto de um enfoque 
simplesmente cumulativo [...]. Todo presente de 
criação propõe uma leitura sincrônica do 
passado e da cultura. A apreensão do novo 
representa a continuidade e a extensão da nossa 
experiência do que já foi feito, e nesse sentido 
“quanto mais nós compreendemos o passado, 
melhor nós entendemos o presente”. Uma 
forma do teórico da comunicação Collin Cherry 
que casa com o lema poundiano: Make it new. 
 

Acompanhando trabalhos e publicações de poetas e 
cancionistas do início do século XX, como Eduardo das Neves e 
Catulo da Paixão Cearense, que, segundo a pesquisadora Martha 
Abreu (2011, p. 71): “não precisavam esperar intelectuais de peso, 
como os modernistas de 1922 para ganharem projeção e público, ou 
para terem reconhecidos seus talentos e expressões como 
´brasileiras´”, pois “tinham projeção nas festas populares, nos 
teatros, no mercado editorial e na indústria fonográfica que dava 
então passos importantes”,  observamos que a produção de música 
popular brasileira contemporânea deve muito a esses primeiros 
protagonistas responsáveis por construir essa trilha, uma vez que “as 
ideias de ‘música popular’ e de uma ‘música brasileira’ já circulavam 
e eram discutidas em diversos ambientes” (Ibid, p. 71). 

Os esclarecimentos de Abreu (2011) sobre a relação da 
música com a poesia no Brasil dos anos de 1900 ajudam a 
compreender o campo de produção musical brasileiro, que inclui 
críticos, produtores e produtoras:  

 
A estratégia de comparar os “poetas impecáveis” 
e os poetas do povo, procurando valorizar as 
qualidades dos últimos, não estava apenas na 
mente do esperto editor Quaresma. João do Rio 
também estabelecia comparações, mas em 
sentido bem diferente. Lamentava que os 
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primeiros não estavam mais conseguindo 
agradar, já que não faziam “versos para toda 
gente”. Os poetas do povo, em compensação, ao 
brotarem na calçada, como cogumelos, tinham 
uma só preocupação séria – cantar. Cantavam 
como as cigarras e o canto dava-lhes “para viver 
no eterno verão desta terra abundante”. Quando 
não havia dinheiro, inventavam versos para uma 
música conhecida, mandavam imprimir e 
vendiam tudo por dois tostões. Com uma certa 
dose  
de inveja, João do Rio reconhecia que ninguém 
poderia ficar surpreso com o fato de que 
imprimiam e esgotavam edições, milheiros e 
milheiros de exemplares. Imprimiam como 
qualquer poeta, mas apenas eles vendiam. A 
maioria dos outros poetas (presumidamente os 
“grandes poetas”) acabava oferecendo seus 
poemas gratuitamente aos amigos. João do Rio 
estava, no fundo, reconhecendo e criticando a 
existência de um novo mercado editorial, muito 
bem representado pela Editora Quaresma: 
pujante, mas muito pouco seletivo em seu 
público (ABREU, 2011, p. 13). 

 

Como se pode notar, o relacionamento da literatura com a 
sociedade brasileira passa pela canção. Há muitos motivos que 
explicam isso: o hábito de leitura do brasileiro, a propensão e 
identificação musical do povo... A indústria fonográfica, desde cedo, 
soube compreender isso e se mostrou sempre interessada pela 
produção dos poetas de rua, esses que cantam o cotidiano, nas 
praças e festas públicas, que atingem a sensibilidade de milhares. A 
canção popular da rua, seus temas e estilos foram capitaneados e 
cooptados pela indústria fonográfica e, mais tarde, no Modernismo, 
com sua aglomeração heterogênea de linguagens, voltou-se à poesia 
consagrada a exemplo do tropicalismo e da bossa nova.  
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Outras luzes sobre a relação da poesia com a canção brasileira 
são projetadas por Augusto de Campos (1974) e sua proposta de 
mudança de abordagem sobre a música brasileira produzida a partir 
dos anos de 1960. O pesquisador oferece um mergulho na ideia de 
“mistura”. Suas análises se dispõem em compreender a incorporação 
dos procedimentos modernos na música popular. Expõem o cenário 
em que estão postos dois grupos distintos: a esquerda nacionalista e 
os tropicalistas8. Historicamente, estão apresentados dois momentos 
fulcrais para a música brasileira: um antes e um depois da bossa 
nova.  

O cenário artístico-literário da década de 1960 esteve ainda 
ilustrado com a presença das poesias de vanguardas 9  em seus 
desdobramentos (Poesia Concreta, Poesia Praxis, Poema Processo e 
Poesia Semiótica), da música popular e da Poesia Marginal em suas 
multiplicidades (Violão de Rua, Poesia Viva, Ex-Poesia e Poesia de 
Mimeógrafo). Esses três contornos de manifestação poética aparecem 
em disputa, desagregando o suporte básico da criação lírica, 
dissociando as estruturas de realidade e desarticulando os polos 
linguagem e realidade. Segundo Anazildo Vasconcelos (2009, p. 51):  
 

A música popular e a poesia marginal 
participam, igualmente, do processo de ruptura 
com o Modernismo10, realizando o esgotamento 

                                                           
8 Importa saber que o Tropicalismo foi significativo por sua alusão aos problemas 
específicos da Música Popular Brasileira. Para saber mais, sugerimos: Tropicália, 
alegoria, alegria, de Celso Favaretto (1979). 

9 Movimentos vanguardistas e experimentais que se destacaram entre os anos de 
1950 e 1970. Diferem-se das vanguardas europeias do início do séc. XX (cubismo, 
dadaísmo, futurismo, expressionismo etc.), no entanto, na literatura brasileira, a 
poesia visual e fonética das vanguardas europeias foi retomada, formando os 
pressupostos formais da poesia da era tecnológica (CAMPOS, 1974). 

10 O modernismo ao qual o autor se refere trata-se do pensamento modernista 
que se consolidou no Brasil até os anos 1970. A Tropicália e o seu discurso de 
enfrentamento do público na primeira pessoa, conectando arte e política sob o 
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da mentação lírica sobre a realidade, de forma 
equivalente ao esgotamento da mentação lírica 
sobre a linguagem, operada pelas vanguardas. 

 

O número considerável de lançamentos de manifestos desde 
os anos de 1922 – para anunciar uma nova postura poética – e o 
excesso de formalismo das poesias de vanguarda tornavam 
embaraçada a situação dos poetas que atuavam nos anos de 1960, 
ainda afinados à tradição verbal de produzir por meio de palavras e 
versos. Alguns enfrentaram os brados vanguardistas e publicavam, 
ainda que clandestinamente; outros buscaram novas áreas de 
atuação: a música foi uma delas. Esse seria o momento em que, nas 
palavras de Sant´Anna (2009, p. 14): “Do ponto de vista formal/ 
estético [...] a poesia brasileira estava dividida numa situação 
esquizofrênica, não sabendo se devia ser “canto” ou “palavra”, razão 
ou emoção, poética ou cibernética.” 

Os programas dos festivais da canção eram veiculados a um 
grande público de televisão e de rádio. Poetas que já atuavam no 
cenário literário passam a compor canções e essas tornam-se uma 
proposta poética interessante. Isso não quer dizer que poesia e 
canção passam a ser mesma coisa; ainda conservam suas 
especificidades, preservam suas características e coexistem 
harmoniosamente. Alguns traços simplificadores foram 
imprescindíveis para a presença definitiva da canção como proposta 

poética. Arnaldo Contier (1998), em seu artigo intitulado: Edu Lobo 

e Carlos Lyra: O nacional e o popular na canção de protesto (Os anos 60), 
cita o consumo, a linearidade temática (simplificação estética das 
                                                                                                                                   
lema “É proibido proibir” é considerado, por muitos críticos, uma ruptura com a 
tradição modernista da geração literária antecedente (poeta e cancionistas de 
1960), mas também uma continuidade, uma vez que combatia a postura canônica 
e preconceituosa de valorização do passado, ideais dos antropofágicos. 
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modas de viola) e o esgotamento do lirismo romântico (forte apelo 
emotivo-romântico da bossa nova e das canções de protesto): 
 

Na realidade, essas canções de protesto 
apresentavam um forte apelo emotivo-
romântico, criando uma certa ambiguidade entre 
a proposta marxista, o positivismo e o 
romantismo: a exaltação do negro (Zumbi ou do 
jangadeiro ou do violeiro) ou a simplificação 
estética de canções lidas como moda-de-viola, 
contrariando, por exemplo, a escritura de Edu 
Lobo em seu excelente Ponteio. Os temas 
amorosos, de colorações românticas e presentes 
nas canções bossanovistas - Tom Jobim, Vinicius 
de Moraes, Ronaldo Bôscoli, Carlos Lyra, Sérgio 
Ricardo - transfiguraram-se na canção de 
combate social - Edu Lobo, Vinicius de Moraes, 
Gianfrancesco Guarnieri,  
Capinam, Carlos Lyra, Sérgio Ricardo - em 
novos temas amorosos, que substituíram a 
exaltação da mulher, da paisagem carioca pelo 
enaltecimento afetivo do povo brasileiro. Neste 
caso, a criação de novos mitos harmonizava-se 
com esse imaginário... (p. 2/17). 

 

O tratamento das canções engajadas brasileiras esteve desde o 
início relacionado com a noção de arte como conscientização das 
massas e da música como espaço para repensar o outro, percepções 
nacionalistas que direcionaram a produção musical de forma intensa 
durante a vigência dessa matriz musical. Ao lado delas, as canções 
regionalistas que cantavam o Nordeste e outros estilos menos 
comprometidos com o social circulam ativamente no campo musical 
brasileiro dos anos de 1950 até os anos de 1970. 

O lançamento do Manifesto Tropicalista em 1968 inaugura 
um novo momento para a cultura literária e musical brasileira. A 
proposição poética de sincretismo antecipa a reciclagem do projeto 
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poético brasileiro de 1970 e dialoga fortemente com os ideais 
poéticos dos modernistas de 1922, em especial, Oswald de Andrade.  

Pós-1960 ainda é possível encontrar outros exemplos de 
encontros profícuos entre a poesia e a canção, como as produções 
poético-musicais de Chico Buarque, Zé Ramalho, Belchior, e – já 
com o início da redemocratização do país – a ascensão das bandas de 
rock exibindo a dura realidade brasileira pós-ditadura e publicizando 
os desejos e assombrações das novas gerações. Renato Russo, Cazuza 
e Arnaldo Antunes são nomes representativos desse momento, por 
apresentarem uma poética de enfrentamento do eu-jovem e a 
sociedade, movimentando a cena musical pela via do texto e da 
atitude social irreverentes. 

Além desses, outros artistas, a partir dos anos 90 se movem 
nessa fronteira entre letra de canção e poesia no Brasil. É o caso de 
Chico Science e seu manifesto do Manguebeat, Zeca Baleiro e Zé 
Miguel Wisnik 11 , que formalmente se aproximam da poesia do 
repente e se apropriam das estruturas trovadorescas.  

Esses e outras marcas notáveis de artistas circulam ainda no 
século XXI no imaginário cultural brasileiro, associando música e 
poesia a todo tempo, reforçando a premissa de que a aproximação 
da arte poética da arte sonora é fecunda e deixa rastros na 
contemporaneidade. De fato, no Brasil, o cancionista – artista que 
trabalha simultaneamente com a palavra e a música – teve e tem 
papel fundamental na construção da identidade cultural brasileira, 
constituindo-se, assim, a canção como veículo artístico que por 
excelência expressa o imaginário popular coletivo.  

 

                                                           
11 Para saber mais sobre esses trovadores e sua participação no contexto da MPB 
anos 90, acessar o artigo: Anos 90: continuidade e invenção na poesia de novos 
trovadores, escrito por Álvaro Silveira Faleiros. Disponível em: 
https://www.periodicos.unb.br/index.php/cerrados/article/view/1030/890. 
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Considerações finais 

Pensar a literatura em diálogo com a música popular nos 
encaminha a percorrer uma linha de investigação interdisciplinar 
que abrange novas formas e percursos de se lidar com a poesia, com 
a palavra escrita pelas mãos de um trovador e cantada pela sua 
própria voz. A discussão sobre as novas textualidades, assunto 
fecundo para os estudos literários contemporâneos12, tem deslocado 
olhares e interpretações para textos, corpos, vocalidades e sujeitos 
outros que não aqueles dos estudos literários tradicionais, sem 
hierarquizar, mas confrontando diferenças. 

A ampliação do conceito de texto proposto pelas interfaces 
entre os estudos literários e os estudos culturais abre espaço para os 
textos do cotidiano produzidos pela via da oralidade e de outros 
artefatos que vão além da palavra: filmes, telenovelas, cartazes, 
pinturas, danças, performances e canção. A canção popular, como 
um produto cultural, vem demonstrando seus limites e 
possibilidades para o campo dos estudos culturais, demandando 
novos olhares e interpretações que põem em relevância não apenas a 
palavra escrita, mas, a voz e o corpo. 

Se concebida como uma prática discursiva que advém da 
Literatura, a canção gera sua textualidade em vários campos, na 
palavra cantada, na letra, na voz e na performance. Seu hibridismo 
emerge de questões ligadas ao maior e menor grau de opacidade, dos 
desafios que impõem às fronteiras entre prosa e poesia, da sua 
destinação ao canto e à escrita, da sua filiação às formas de oralidade 
e transmissão por meio da voz e, por fim, da ativação do corpo e da 
performance. 

                                                           
12 Ilustram essa observação os estudos, pesquisas e trabalhos desenvolvidos pelo 
Grupo de Pesquisa Vivoverso (Póslit UnB) e pelo Grupo de Pesquisa 
Textualidades Contemporâneas: processos de hibridação (UnB/ UMCE – Chile). 
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Como linha de investigação do campo literário, os estudos 
sobre a canção se desenvolvem levando em consideração, sejam os 
processos de criação centrados na melodia e na palavra, sejam nos 
processos criativos que envolvem voz, melodia e letra, sempre 
tomando o papel central do discurso simbólico e sua atualização no 
tempo. A plutivocidade oferecida pelas canções ajudam a ler o 
Brasil, suas demandas e os determinantes desse fenômeno artístico. 
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PARA ALÉM DA “FIDELIDADE”: UMA 

ANÁLISE DE TRÊS ADAPTAÇÕES PARA O 

CINEMA DE ALICE NO PAÍS DAS 
MARAVILHAS 
 

 

Marcelo Ikeda 
 

Introdução 

O objetivo deste trabalho é contribuir para uma reflexão 
sobre as características da adaptação de uma obra literária para uma 
obra cinematográfica, dialogando em parte com o que vem sendo 
chamada de uma teoria da adaptação, em especial, entre o cinema e 
a literatura. Meu ponto de partida, que vem sendo crescentemente 
disseminado nos estudos deste ramo, é explorar as possibilidades da 
adaptação para além do simples comparativismo entre a “fonte 
original” (o livro) e a obra derivada (o filme), como se a derivação 
representasse uma perda de fidelidade, uma espécie de “degradação” 
em relação à obra original, que, segundo essa linhagem, deveria ser 
“preservada” como um verdadeiro “cálice sagrado”, em torno do 
qual os adaptadores peregrinam, buscando a preservação de sua 
quintessência. Nesse sentido, esses estudos enfatizam uma 
comparação entre os capítulos do livro e as sequências do filme, 
apontando para as dificuldades da adaptação fílmica, considerada 
quase sempre uma “prática menor”, de expurgar conflitos, reduzir 
personagens, transformar os diálogos para uma forma mais 
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coloquial, ou seja, partindo do pressuposto que o filme simplifica a 
extensão das questões trazidas pelo livro, já que “contar é mais fácil 
que mostrar”. Ou ainda, esses estudos enfatizam as tensões entre a 
estilística literária e a gramática fílmica, enfatizando como, no filme, 
o autor cinematográfico tenta respeitar o estilo do autor literário, 
como se, por exemplo, a fidelidade de um estilo pudesse ser definida 
a partir da opção de um autor de um livro por longas frases sinuosas 
vis-a-vis a opção de um diretor por uma decupagem repleta de longos 

planos-sequência com uma steady cam. Apesar de diversas análises 
não serem tão grosseiras quanto meu exemplo inicial, 
propositalmente extremado, elas partem de uma tentativa de 
estabelecer uma certa relação de “correspondência biunívoca” entre 
o texto e o filme. Ainda utilizando essa associação com a 
matemática, é possível pensar que entre o livro e o filme não existe 
propriamente uma função, mas meramente uma relação. Ou seja, 
mais que dizer que o filme é “em função” do livro, cabe dizer que 
entre ambos existe uma certa relação, definida por seus próprios 
termos. 

Entre os termos dessa relação, uma miríade de variáveis 
estabelece uma posição de influência na definição das formas do 
produto final. Aqui procuro apontar para algumas delas, que vêm a 
flexibilizar a ideia da fidelidade em relação à fonte original, ou ainda, 
a adaptação fílmica como vinculada à tentativa de resgate da pureza 
do original literário. Para além do fato de que a própria variedade 
dos produtos midiáticos tem tornado essa relação muito mais 
ambígua (por exemplo, o sucesso de filmes que posteriormente se 
tornam livros, ou mesmo jogos, quadrinhos e brinquedos, 
compondo toda uma rede de licenciamentos que tornam, nesse caso, 
o filme como “fonte original”) a própria natureza dos signos das 
duas formas de manifestação artística – a literatura e o audiovisual, 
ou ainda, as palavras e as imagens/sons – traz à tona diferentes 
elementos de linguagem que não são precisamente intercambiáveis.  
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Por isso, alguns autores comparam a tarefa do adaptador com 
a do tradutor. Como diz Linda Hutcheon (2006, p.16), 

 
como retrabalhos abertamente reconhecidos e 
ampliados de outros textos específicos, as 
adaptações são frequentemente comparadas às 
traduções. Assim como não existe tradução 
literal, não pode haver adaptação literal.1  

 

Ainda assim, se a observação de Hutcheon claramente desfaz 
a necessidade da busca de uma compreensão literal do texto-base 
como chave de compreensão da obra adaptada, sua comparação com 
a tradução pode trazer mais equívocos do que contribuir para 
esclarecer a posição do adaptador, visto que a tradução geralmente é 
vista a partir de um original, sem modificar sua essência. Não se trata 
de ver a tarefa do tradutor ou do adaptador como uma tarefa menor, 
e sim um ato de criação de outra natureza, cujo processo não é 
degenerativo ou empobrecedor, mas que carrega consigo uma teia de 
outros significados. Ou ainda, a essência da obra a ser adaptada é 
dada apenas como ponto de partida para a obra derivada, e não 
propriamente como ponto de chegada. 

Robert Stam prossegue neste mesmo raciocínio:  

 
Na realidade, podemos questionar até mesmo se 
a fidelidade estrita é possível. Uma adaptação é 
automaticamente diferente e original devido à 
mudança do meio de comunicação. A passagem 
de um meio unicamente verbal como o romance 
para um meio multifacetado como o filme, que 
pode jogar não somente com palavras (escritas e 
faladas), mas ainda com música, efeitos sonoros 
e imagens fotográficas animadas, explica a pouca 

                                                           
1 Tradução do original em inglês realizada por mim. 
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probabilidade de uma fidelidade literal, que eu 
sugeriria qualificar até mesmo de indesejável 
(STAM, 2008, p. 20). 

 

Sobre esse último ponto, acredito, inclusive, que a questão 
de ser ou não “desejável” revela-se uma questão menor, já que as 
diferenças de natureza entre um filme adaptado de uma obra 
literária e seu texto-base são mais propriamente uma questão de 
constatação do que de uma aposta pela autonomia dos processos 
artísticos. Ou seja, mais que se apontar que a “infidelidade” parte de 
um desejo, é preciso que se perceba a sua inevitabilidade. Ou ainda, 
é preciso deslocar a questão não para uma questão de grau (“mais ou 
menos fiel”, “fidelidade estrita ou fidelidade literal”), e sim para que 
consequências a opção pela adaptação traz à obra cinematográfica, 
sendo esta necessariamente de outra natureza, mas que ainda possui 
uma relação com a obra-base.  

Ainda assim, a dissociação entre o filme e o livro-base reside 
especialmente nas especificidades de cada meio de comunicação, ou 
seja, a literatura enquanto linguagem possui signos diferenciados em 
relação ao campo cinematográfico. No entanto, é preciso apontar 
para outras possibilidades dessa dissociação, que vão além das 
transposições estéticas entre os dois campos. Neste artigo, pretendo 
explorar a ideia de que a adaptação de um livro para o cinema pode 
também sofrer um ruído não só dos distintos modos de produção 
entre os dois campos, mas também dos públicos a que as obras se 
destinam. Ou seja, quando se transpõe um livro para o cinema, as 
questões da adaptação não se resumem somente às questões 
estéticas, ou próprias da transposição da linguagem literária para a 
cinematográfica, mas podem também sofrer a influência do circuito 
mercadológico em que essa obra cinematográfica circula, e para o 
qual ela foi dirigida. Como parte da "indústria cultural", a obra 
cinematográfica sofre a influência do circuito econômico que 
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financia sua produção e que também escoa o produto final. Essa 
influência econômica, ainda que esteja presente na indústria do 
livro, me parece ser mais crucial na cinematográfica, em que os 
valores movimentados são mais expressivos, pois o filme depende de 
um financiamento muito mais elevado. Dessa forma, a adaptação de 
uma obra literária para o cinema sofre mudanças provocadas não 
apenas por questões estéticas, mas também por questões econômicas, 
que influenciam, direta ou indiretamente, o teor do filme. 

Linda Hutcheon (op. cit.) aponta para a crescente relevância 
das questões econômicas nas adaptações, dando exemplos de 

grandes blockbusters realizados a partir de marcas dos desenhos 
animados. De fato, num certo sentido, os estúdios cinematográficos 
cada vez mais recorrem a adaptações como uma forma de minimizar 
risco. Autores da economia da cultura, como Hoskins, McFadyen e 
Finn (1997) e Benhamou (2007), afirmam que os potenciais 

consumidores de um filme sofrem de um problema de “one-off 

purchase”, isto é, existem indeterminações na demanda por um filme, 
já que o consumidor não pode experimentar uma certa fração do 
produto para verificar se vale a pena consumi-lo. Ao contrário, só é 
possível afirmar com precisão se “valeu ou não a pena” ter investido 
uma quantia de dinheiro e tempo para assistir a determinado filme 
somente após o seu final. Essa característica do filme que o 

diferencia de outras commodities que permitem uma “amostra grátis” 
gera uma incerteza para o consumidor, provocando oscilações na 
demanda agregada por um produto. Dessa forma, as adaptações 
seriam mais seguras que uma obra original, já que o consumidor 
teria uma prévia referência em relação à qualidade de um 

determinado produto. Ou seja, as adaptações atraem a priori o 
consumidor, que constata uma maior probabilidade de a obra 
derivada lhe atrair, dado o potencial criativo do material original, 
um produto de sucesso, ainda que em outro meio de comunicação. 
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No entanto, este tipo de análise dos aspectos econômicos da 
adaptação tende a olhar para as adaptações como um processo 
razoavelmente homogêneo, que busca o maior número possível de 
espectadores, num processo típico da indústria cultural em seu 
fenômeno de produção para um consumo de massa. Ou ainda, 
tende a ver que o processo da adaptação é mediado pelos 
orçamentos dos filmes, enquanto o processo da elaboração de uma 
obra literária não sofre tais tipos de restrições. Como diz Bradbury in 
Hutcheon, 

 
Quando você assiste a um roteiro de TV, é como 
se sentar em um táxi; o taxímetro está sempre 
rodando e tudo precisa ser pago. Você sempre 
pode ver o preço subindo aonde quer que vá, ou 
lidar com as dificuldades da atuação e da 
produção; essa é a arte de escrever para o meio. 
Mas o romance tem o taxímetro desligado; você 
pode escrever aquilo que você gosta, ter Buenos 
Aires, ter a lua, ter o que quiser. Isso faz parte da 
maravilha do romance, a maravilha de ser um 
romancista (BRADBURY 1994 in 
HUTCHEON 2006, p. 87)2 

 

Esse tipo de argumento não deixa de oferecer um olhar 
romântico sobre a influência das estruturas econômicas na 
elaboração de um produto cultural: é como se o cinema, por ter que 
“mostrar” e não somente “contar” como na literatura, representasse 
um freio na liberdade imaginativa do artista que, no primeiro meio, 
precisa ser mediado pelos limites financeiros impostos pelo 
produtor. Dessa forma, deixa de levar em conta, por exemplo, que 
muitas vezes são exatamente as restrições orçamentárias que 
conduzem a interessantes liberdades criativas, como é o célere caso 

                                                           
2 Tradução do original em inglês realizada por mim. 
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de diversos filmes noir que, no interior de uma estrutura de 
produção dos filmes B, ocupando sobras de cenários e vagas nas 
produções dos grandes hits dos estúdios, filmados muitas vezes 
durante as madrugadas, quando o estúdio estava disponível, criaram 
obras cinematográficas singulares a partir de suas condições de 
restrição orçamentárias, já que optaram por “sugerir” ao invés de 
simplesmente “mostrar”3. 

Assim sendo, o que procurarei apresentar neste trabalho é 
um outro olhar quanto à importância dos aspectos econômicos na 
adaptação de uma obra literária em uma obra cinematográfica, 
concentrando-se na própria forma de circulação desse produto, ou 
ainda, como um projeto de adaptação pode ser desenvolvido de 
forma absolutamente diferenciada tendo em vista distintos públicos-
alvo. Para tanto, parto do simples pressuposto que as obras realizadas 
a partir de um mesmo original não são necessariamente 
homogêneas, destinadas a um consumo de massa, mas esta é apenas 
uma de suas possibilidades. E que as condições econômicas 
específicas da produção audiovisual não funcionam meramente 
como restrições à liberdade criativa do artista, mas como parâmetros 
que influenciam, em alguns casos decisivamente, a própria essência 
da adaptação da obra. 

Por outro lado, é importante ressaltar que, ao apontar a 
possível influência dos modos de produção sobre a adaptação 
fílmica, não quero apontar para um determinismo, resumindo a 
questão da adaptação a aspectos meramente comerciais. Busco 
apenas mostrar que uma teoria de adaptação deve levar em conta 
não somente os aspectos estéticos, próprios da transposição entre 
diferentes linguagens, mas também deve considerar as possibilidades 
de influência do circuito econômico que financia e que estimula a 
                                                           
3 Sobre as características e o modo de produção criativo dos filmes noir, ver o 
clássico estudo de Silver e Ward (1979). 
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circulação desse produto.  

 Para ilustrar essa questão, vou trabalhar com adaptações 
fílmicas do romance Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. 
No entanto, em vez de comparar os filmes em relação ao material 
original (o livro), vou comparar os filmes entre si, examinando de 
que forma suas diferentes condições de produção podem ter 
influenciado a ótica da adaptação. Dessa forma, procurarei mostrar 
que são filmes diferentes não propriamente porque dispuseram de 
orçamentos diferenciados, mas essencialmente porque seus projetos 
de adaptação levaram em conta que o produto fílmico circularia para 
públicos distintos. A expectativa prévia de cada um desses públicos 
influencia diretamente a ótica da adaptação. Os filmes escolhidos 

foram: Alice (Jan Svankmajer, 1988), Alice in Wonderland (Tim 

Burton, 2010), e Alice in Wonderland: an X-rated musical fantasy (Bud 
Townsend, 1976). São três adaptações totalmente diferentes do livro 
de Carroll, mediadas pelo circuito comercial para o qual essas obras 
se destinam, e também segundo seu modo de financiamento.  

Nesse aspecto econômico, os exemplos a seguir mostram 
duas formas através das quais o circuito econômico influenciam as 
questões da adaptação. Em primeiro lugar, o seu próprio modelo de 
financiamento, as fontes de recursos para a produção 
cinematográfica e o seu modo de produção. De outro lado, o 
público-alvo a que se destinam as obras, se ela é voltada para um 
consumo de massa ou para o atendimento de um nicho de mercado 
específico. Essas relações, entre um modo de produção e o alcance 
de um público-alvo, certamente são complexas e influenciadas por 
um conjunto de fatores, os quais não conseguirão ser desenvolvidos 
neste artigo. A teoria da recepção, por exemplo, pode nos oferecer 
um interessante ponto de partida para avançarmos neste estudo em 
relação às expectativas do público consumidor. Este trabalho, 
introdutório em relação às questões sobre o tema, busca apenas 
mostrar que os aspectos econômicos podem ter uma influência 



184 
 

relevante nas questões da adaptação, para além simplesmente dos 
aspectos estéticos entre literatura e cinema. Minha preocupação 
residiu mais propriamente nas expectativas dos produtores em 
relação ao seu público-alvo quando na elaboração de um produto 
fílmico (isto é, em dirigir seu produto para um nicho específico de 
mercado ou para o consumo de massa) do que propriamente nas 
questões de recepção dessas obras por parte do público consumidor, 
ou de como esse público entenderia essas variações em relação à 
obra original como determinantes para a sua decisão de consumo. 
Por isso, entendo que este artigo se concentra mais nas decisões 
tomadas sobre a ótica da oferta do que propriamente com a análise 
no âmbito da demanda (questões mais caras a uma teoria da 
recepção). 

 

Alice (Jan Svankmajer, 1988) 

Apenas em 1988, com 54 anos, o cineasta tcheco Jan 
Svankmajer conseguiu dirigir seu primeiro longa-metragem, apesar 
de ter começado a realizar curtas desde os anos 1960. Svankmajer é 

considerado um dos principais expoentes da nouvelle vague tcheca, 
em companhia de outros realizadores como Milos Forman, Jiri 
Menzel e Vera Chytilova 4 . Diferentemente destes, no entanto, a 
filmografia de Svankmajer é ligada à animação, cujos antecedentes 
no país relembram os filmes de Jiří Trnka. No entanto, a relação de 
Svankmajer com o regime socialista tcheco não foi amena como a de 
Trnka, mas, ao contrário, envolta em problemas de censura. 
Svankmajer era considerado um realizador “pessimista” e 
“individualista” demais, ou seja, cujos valores não condiziam com a 
esperada postura de um “artista socialista”, segundo vista pelas 

                                                           
4 Em língua inglesa, o principal crítico do cinema tcheco é Peter Hames. Sobre as 
características da nouvelle vague tcheca ver Hames (2004). Sobre o cinema de 
Svankmajer, ver Hames (1995). 
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autoridades do país. Dessa forma, apesar de Svankmajer ter dirigido 
quinze curtas entre 1964 e 1973, recebendo prêmios internacionais 
e reconhecimento crítico, os burocratas tchecos decidiram não mais 
autorizar financiamento aos projetos do diretor, a quem restou dar 
continuidade em sua carreira no teatro de bonecos e como 
ilustrador5. 

A situação mudou em 1982 quando, de forma independente, 

Svankmajer realizou o curta-metragem Možnosti dialogu (Dimensões do 

Diálogo), pelo qual recebeu o Urso de Ouro da categoria no Festival 
de Berlim. A premiação abriu possibilidades para a divulgação no 
Ocidente da posição de ostracismo da carreira de Svankmajer e suas 
dificuldades com o Governo tcheco. Foi quando os Irmãos Quay, 
gêmeos norte-americanos que, por sua vez, também são destacados 
realizadores de animação, e seu produtor Keith Griffith resolveram 
interceder por Svankmajer, fascinados pelo trabalho do diretor, 
ainda pouco conhecido no Ocidente: conseguiram financiamento 
para realizar o grande sonho da vida do diretor, uma adaptação em 
longa-metragem do livro de Lewis Carroll. Griffith montou um 
modelo de negócios em que o projeto foi viabilizado por uma 
coprodução europeia independente, envolvendo diversos países: o 
Channel Four, da Inglaterra, um canal de televisão de Frankfurt, 
Alemanha, e uma distribuidora suíça, a Condor Features. 

Para driblar as restrições do Governo tcheco, Griffith 
oficialmente apresentou um projeto a uma empresa de multimídia 
tcheca, que contratou Svankmajer para dirigir um programa de 
televisão. Ao final de um período de dois anos, em que Svanjmajer 
trabalhou com total liberdade criativa, junto a uma equipe escolhida 
e supervisionada por ele, quando o projeto foi finalmente revelado, a 
Tchecoslováquia entrava no regime da Perestroika, facilitando as 
                                                           
5 As informações sobre a carreira de Svankmajer e as condições de produção de 
Alice foram extraídas de Cohen (1997) e Hames (1995). 
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negociações para sua conclusão, especialmente quando o filme 
recebeu um convite oficial para sua participação no Festival de 
Berlim de 1988. 

Esse breve histórico da conturbada produção do projeto de 
Svankmajer já nos dá indícios de sua natureza: um projeto 
essencialmente pessoal, em torno da divulgação do nome e dos 
valores da filmografia de Svankmajer. Neste que é seu primeiro 

longa-metragem, Alice dá continuidade a duas grandes características 
da obra de Svankmajer. De um lado, o domínio técnico, por meio 

de um brilhante trabalho com a animação em stop-motion. De outro, 
sua influência tipicamente surrealista, através de uma atmosfera 
sombria, envolta num soturno cenário de sonho que mais se 
aproxima de um pesadelo. Quase sempre seus filmes são contados 
pela perspectiva de uma criança, por meio de uma direção de arte 
que o aproxima de temas infantis. No entanto, não são filmes 
dedicados ao público infantil, já que os personagens são envolvidos 
em situações bizarras, grotescas, asfixiantes. A atmosfera 
perturbadora de seus filmes relembra alguns recursos do 
expressionismo alemão, como o clima soturno, o fatalismo, a 
fotografia contrastada, com grandes áreas de sombra, a morte ou o 
sonambulismo. 

Alice prossegue as preocupações estéticas de Svankmajer, 
mesclando cenas filmadas com a atriz Kristýna Kohoutová, que 

funciona como narradora da história, com cenas de animação stop-

motion. Dessa forma, há uma nítida indefinição dos limites entre o 
real e o imaginário, entre o de fato vivido e um pesadelo, já que as 
próprias fronteiras entre a ficção e a animação se tornam 
indecifráveis. Com isso, o espectador mergulha num cenário 
opressivo, que conduz a um mergulho visceral no universo 
carrolliano através de uma espiral, num processo labiríntico, 
notadamente surrealista, acentuado pela rara presença de diálogos. 
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Há uma sucessiva presença de objetos e situações repulsivas, como 
caveiras, facas e esqueletos; o Coelho se alimenta da serragem 
expelida por seu próprio corpo; Alice atira pedras e esmaga alguns 
seres que a oprimem. Esse universo evolui segundo uma lógica que 
lhe é própria, avessa aos ditames da racionalidade, e das motivações 
de causa-e-efeito típicas da narrativa clássica, assim como persistem 
brutais descontinuidades de tempo e espaço, geralmente indefinidos. 

Por outro lado, diversos autores relacionaram a estrutura 
obsessivamente opressora do filme não apenas a aspectos 
psicanalíticos ligados ao inconsciente da personagem, mas também à 
própria atmosfera política conturbada do regime tcheco. Isso se 
verifica especialmente na cena em que Alice é levada a um 
julgamento, no castelo da Rainha, encenada de forma obstrusiva, 
como se se assinasse um ritual de confissão, quase torturante, em 
que o acusado já estava previamente condenado, mesmo antes de 
sua defesa6. 

Dessa forma, é possível perceber que a adaptação de Alice de 
Svankmajer é um filme destinado a um público específico, um nicho 
de mercado voltado ao chamado “circuito de arte”, viabilizado por 
sua exposição num grande Festival de Cinema (o Festival de Berlim), 
trabalho de estreia de um grande diretor injustiçado, perseguido 
pelo regime de propaganda do Governo socialista tcheco. Seu 
desenho de produção é compatível com essa estrutura: viabilizado 
por um conjunto de países europeus, organizados em coprodução, 
beneficiado pelo baixo custo de mão-de-obra dos técnicos tchecos, 
no início de um processo de abertura econômica para o Ocidente. 
As opções radicais e viscerais de Svankmajer funcionam como uma 
espécie de leitura essencialmente pessoal da obra de Carroll, em que 
o autor dá vazão a suas preocupações pessoais, coerentes com sua 

                                                           
6 Ver a importância do contexto político em Alice na análise de Reid (2004). 
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filmografia anterior, cristalizada num conjunto pregresso de obras.  

 

Alice in Wonderland (Tim Burton, 2010) 

Outro cineasta geralmente ligado à animação e que 
desenvolve uma atmosfera sombria e excêntrica é o norte-americano 
Tim Burton. Após formar-se em artes plásticas na Universidade da 
Califórnia, Burton começou como aprendiz nos estúdios Disney. 

Com a boa repercussão de seu primeiro curta-metragem, Vincent, em 
1982, com Vincent Price, Burton começou a receber mais 
oportunidades do estúdio, até se tornar primeiro diretor. Seu 

primeiro filme com grande orçamento foi Batman (1989), embora 

seu filme mais típico seja Edward, Mãos de Tesoura (1990), uma fábula 
gótica, um tanto atípica para os corretos padrões do estúdio Disney. 
Burton tornou-se assim um respeitado diretor da indústria 
cinematográfica hollywoodiana por sua habilidade em alternar 

grandes blockbusters, como a série Batman e Marte Ataca!, e trabalhos 

mais pessoais, como o próprio Edward e Peixe Grande7. 

 Ou seja, se há um paralelo com Svankmajer na forma 
excêntrica como Burton lida com a linguagem da animação, por sua 
vez, o realizador norte-americano conseguiu aliar um projeto de 
expressão pessoal com as exigências de um sistema oficial de 
produção. Em seu caso, não as dos burocratas socialistas (o Governo) 
mas as da grande indústria midiática de Hollywood (o mercado). 

 Pelas próprias características fantasiosas do livro de Carroll, 
Burton foi rapidamente escolhido para dirigir uma adaptação de 
Alice no País das Maravilhas, de iniciativa do estúdio Disney. Burton 
nunca teve um interesse especial pelo livro, sendo convidado a 
realizar o filme pelo estúdio. Burton chegou a afirmar que seu maior 

                                                           
7 Conforme a própria visão de Burton sobre sua trajetória, segundo Salisbury 
(2000). Ou ainda pela análise de MacMahan (2005). 
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desafio era estabelecer uma estrutura narrativa a Alice, para 
transformá-lo em uma história e não apenas uma série de eventos 
sucessivos. Para tanto, o estúdio designou a roteirista Linda 
Woolverton para integrar o projeto, que nunca havia antes 
trabalhado com Burton. A função de Woolverton, roteirista de 

grandes animações infantis da Disney, como O Rei Leão e A Bela e a 

Fera, era atenuar o ímpeto visual de Burton para estabelecer uma 
narrativa fluida que agradasse todos os tipos de público. 

 Como parte marcante de um grande blockbuster, Alice 
também se utilizou da mais alta tecnologia para a produção de filmes 
de sua época, o chamado 3D CGI, isto é, um filme em terceira 
dimensão que combina imagens filmadas com efeitos óticos gerados 

por computador8. Alice é incorporado na mais nova tendência dos 
estúdios a partir de 2009, na busca por recuperar uma tendência de 
queda da receita de bilheterias: o 3D. As filmagens, quase todas 
sobre uma tela verde, sobre a qual posteriormente seriam 
acrescentadas as imagens geradas por computador, foram 
extremamente extenuantes para a equipe, já que a própria aparência 
física dos atores seria distorcida, na pós-produção, como é o típico 
caso da “Rainha Vermelha”9.   

Dessa forma, é possível perceber que o filme de Burton é um 
típico exemplar da indústria de entretenimento deste novo século, 
um produto destinado a um consumo de massa, distribuído 
mundialmente através de um oligopólio global, representado pelas 

                                                           
8 Sobre as características básicas do 3D CGI, ver release da FATWAX, empresa 
especializada em 3D design em 
http://www.fatwax3d.com/index.php/component/content/article/139-rss-
feeds/44-3d-cgi-movies. Acessado em 25 de outubro de 2010. 

9  Ver Salisbury (2010). 

http://www.fatwax3d.com/index.php/component/content/article/139-rss-feeds/44-3d-cgi-movies
http://www.fatwax3d.com/index.php/component/content/article/139-rss-feeds/44-3d-cgi-movies
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“Big Six”, as majors hollywoodianas10. Alice arrecadou, em menos de 
um mês, mais de US$ 1 bilhão nas bilheterias dos cinemas de todo o 
mundo, representando a quinta maior abertura de um filme na 
história do cinema. Ainda que o nome de Burton decisivamente 
contribua para dar ao filme uma certa grife autoral, é indiscutível 

que Alice reflete os valores de uma indústria de massa, destinada não 
apenas ao público infantil, mas a todos os tipos de público, das mais 
diferentes origens étnicas, classes sociais e regiões geográficas. Para 
aumentar suas probabilidades de atrair interesse de todos os tipos de 
público, o tom particularmente excêntrico da caligrafia pessoal de 
Tim Burton foi reduzido aos delírios visuais, por meio de uma 
direção de arte extravagante e de figurinos luxuosos, enquanto a 
narrativa de Alice permaneceu límpida, sem ensejar dúvidas para o 
espectador. Toda a narrativa se estrutura no papel de Alice em 
ajudar a “Rainha Branca” a retornar ao poder, destituída pela 
maquiavélica “Rainha Vermelha”. Ela recebe a ajuda de um 
conjunto de personagens, entre eles o “Chapeleiro Maluco”, 
representado por Johnny Depp, que estrelou toda a campanha 

publicitária do filme. Ou seja, como presença do marcante star 

system, a excentricidade do “Chapeleiro Maluco” e a presença de 
Johnny Depp acabam se tornando o atrativo maior do filme, mais 
destacada inclusive que a própria Alice, protagonizada pela 
desconhecida Mia Wasikowska. Essa estrutura simples divide os 
personagens entre o “bem” e o “mal”, atenuando a ambiguidade do 

percurso de Alice no livro de Carroll, tornando este Alice muito mais 

um herdeiro de O Mágico de Oz do que das tradições do livro de 
Carroll. 

 

 
                                                           
10 Sobre as características desse modo de produção e o domínio da chamada 
“Hollyworld”, ver Ikeda e Whitaker (2010). 
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Alice in Wonderland: an X-rated musical fantasy (Bud Townsend, 
1976) 

Assim como o filme de Burton, essa versão de Alice também 
surgiu da inciativa de um produtor, e não de um diretor, realizada 
nos Estados Unidos. No entanto, a grande diferença é que esse 
produtor é Bill Osco, um produtor independente, e não um 

executivo de uma major. Dessa forma, em vez de produzir um filme 
de base infantil mas que, ao mesmo tempo, atraísse todos os tipos de 
público, como típico produto da indústria de massa, Osco destinou 
seu produto para um nicho específico, os “adult films”, que 
proliferaram nos Estados Unidos na década de 1970. 

Para que possamos compreender a extensão dessa curiosa 
adaptação de Alice, é preciso, ainda que rapidamente, situar o leitor 
nesse específico contexto de produção, contando um pouco da 

biografia do produtor e do boom dos “filmes adultos” nesse período. 
Diretamente relacionado com um movimento anticonservador de 
busca por uma maior liberdade sexual nos Estados Unidos, os “adult 
films” eram filmes com alguma história que incluíam cenas de sexo 
explícito (WILLIAMS, 1995). Inicialmente esses filmes eram 
exibidos apenas num circuito bastante restrito, em salas de cinema 
especificamente voltadas a filmes pornográficos ou de “exploitation”. 
No entanto, percebendo a expansão desse filão, os produtores cada 
vez mais adaptaram suas narrativas e seus modos de produção para 
atrair um público mais amplo. O protótipo desse movimento foi o 

grande sucesso de Garganta Profunda, de Gerard Damiano, que 
entrou num circuito de salas bastante amplo em 1972, atingindo o 
ideário do público americano, inclusive com matérias e críticas em 
revistas e jornais de ampla circulação, chegando até o New York 
Times (COOK, 2002). Com esse filme, a indústria cinematográfica 

hardcore, sempre subterrânea, atingiu a sua fase do mainstream, sendo 

vista pela classe média norte-americana: Garganta Profunda, 
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produzido com cerca de US$ 25 mil, tornou-se a décima primeira 
bilheteria entre todos os filmes lançados no ano nos Estados 
Unidos, arrecadando cerca de US$ 30 milhões (HOLMLUND e 
WYATT, 2004) . 

O produtor Bill Osco é um dos pioneiros nesse movimento 

do cinema hardcore para as salas de cinema mainstream. Osco 

começou no cinema hardcore filmando pequenos trechos com 

genitais femininas e cenas de penetração (as chamadas ‘Beaver flicks’) 

para vendê-las para integrar espetáculos de peep shows. Com esse 
capital inicial, montou uma pequena empresa curiosamente 
chamada de “Griffith Films”. Curiosa coincidência, pois foi 
exatamente por meio dessa empresa que Osco estabeleceu os 

princípios da “gramática do novo cinema pornográfico mainstream”: 

com um orçamento de US$ 7 mil, produziu e dirigiu Mona The 

Virgin Nymph, considerado o primeiro filme pornográfico a ser 

distribuído nacionalmente, abrindo caminho para os blue movies 

como Garganta Profunda. 

Em 1976, Bill Osco, um produtor já conhecido em seu ramo, 
descobriu que os direitos autorais do livro de Carroll haviam caído 
em domínio público. Rapidamente iniciou a produção de uma 
versão de Alice, no contexto de produção dos “filmes adultos” do 
período. Chamou Kristine DeBell, uma modelo fotográfica com 

quem Osco já havia realizado alguns “Beaver flicks”, para fazer o 
papel de Alice que, num sonho, mergulha num verdadeiro “país das 
maravilhas”, abdicando de sua orientação pudica e puritana para 
entregar-se aos prazeres da carne. Utilizando quase um pastiche de 
um contexto freudiano, muito popular na época, aliado a um 

discurso da geração feminista sobre a liberação da libido, Alice in 

Wonderland: an X-rated adventure tornou-se um enorme sucesso 
comercial (PETKOVICH, 2002). 

Para o seu lançamento, o filme acabou recebendo a 
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classificação indicativa de “X”. Essa classificação abrange filmes com 
cenas de sexo, embora não explícito. Caso o filme apresente 
conteúdo erótico explícito, o filme seria classificado como “XXX”. 
Em agosto de 1976, distribuído pela independente General National 

Enterprises, Alice foi lançado com boa repercussão comercial a partir 
de uma distribuição regional, em Los Angeles e San Francisco. 
Percebendo as grandes possibilidades de receita do filme, a FOX fez 
uma oferta aos produtores para expandir o circuito comercial do 
filme. No entanto, a distribuidora fez uma exigência: o corte de 
algumas cenas para atenuar o conteúdo erótico do filme, de modo 
que ele passasse a ter outra classificação indicativa, no caso “R”. 
Com isso, o filme, cuja versão “X” possuía 81 minutos, teve cerca de 
três minutos de cenas excluídas, passando a contar com 78 minutos. 
Essa foi a versão que a FOX relançou no circuito comercial 
americano em 10 de dezembro de 1976, chegando a dividir a sessão 

em alguns cinemas de segunda linha com nada menos que Guerra 

nas Estrelas. Em seguida, o filme teve lançamento em outros países, 

sendo o primeiro filme oriundo dos blue movies a ter uma 
distribuição internacional, arrecadando assim a expressiva quantia 
de US$ 90 milhões (HOLLINGSWORTH, 2009). 

No entanto, posteriormente haveria ainda uma nova versão 
de Alice, complementando as versões “X” e “R” lançadas nos 
cinemas. Essa versão foi preparada pelos produtores para o 

lançamento no mercado de homevideo. Como o contrato com a FOX 
não especificava os direitos do lançamento para além das salas de 
cinema, os produtores então fizeram um novo lançamento da obra, 
acrescentando as cenas de sexo explícito que haviam sido filmadas 
mas excluídas mesmo da versão original lançada nos cinemas. Com 
isso, formou-se uma versão “XXX” do filme, mais adequada ao boom 
do mercado pornográfico do video doméstico em meados dos anos 
noventa (HOLMLUND e WYATT, 2004). Em 2007, a distribuidora 
de video “Subversive Cinema” lançou a obra em DVD contendo 
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tanto a “versão cinematográfica” (isto é, a “X-rated”), quanto a 

“versão completa”, ou “sem cortes” (ou seja, a “XXX”, ou “hardcore”).  

Dessa forma, é possível concluir que, nesse caso particular, a 
própria feição final da adaptação do livro de Carroll dependeu 
menos das especificidades estéticas entre cinema e literatura, ou seja, 
de questões da adaptação fílmica em si, do que propriamente de 
uma relação comercial que visava a adequação do lançamento 
comercial do filme, no contexto de um produto que busca o seu 
lugar no mercado. A própria diferença entre as três versões da 
mesma obra – “X”, “R” e “XXX” – leva em conta que atendem a 
públicos diferenciados. Fazendo os cortes da primeira versão da obra 
a fim de que obtivesse a classificação “R”, mais permissiva, a 
distribuidora teve como objetivo ampliar a circulação da obra, 
atingindo um público mais amplo. Em seguida, no vídeo doméstico, 
uma outra distribuidora entendeu que uma estratégia de circulação 
mais eficiente seria receber mídia espontânea pela natural polêmica 
de um relançamento com a inclusão de novas cenas, apesar de 
inserir o filme num público de nicho específico, ou ainda, as 
prateleiras de “pornô” nas locadoras de vídeo. Ainda, por outro 
lado, a existência dessas três versões para o mesmo material filmado 
parte do pressuposto de uma certa complementaridade entre as 
versões, ou seja, que atraem públicos e nichos diferenciados, 
aumentando, a longo prazo, seu canal de exibição e suas 
possibilidades de alcançar seu público-alvo. 

Deve-se ressaltar que a modificação das versões mal passou 
pelo diretor cinematográfico, e foi comandada diretamente pelo 
produtor Bill Osco. É curioso ver que nos créditos iniciais de Alice, 

já em sua cartela de apresentação, o filme se intitula como “Bill 

Osco´s Alice in Wonderland: an X-rated musical fantasy”. Ou seja, quase 
como um antípoda da famosa frase do cineasta Frank Capra (“The 
name above the title”), que afirmava a supremacia do diretor no 
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processo de realização de um filme, em Alice as decisões finais sobre 
a obra partem do produtor, encabeçado pelo nome de Bill Osco, já 
um nome conhecido por suas produções eróticas criativas, como seu 

sucesso anterior Mona. Ou seja, em contraposição ao cinema de 
autor de Svankmajer, que promoveu uma adaptação extremamente 
pessoal da obra de Carroll, nesta versão de Alice o diretor é apenas 
um técnico contratado pelo produtor para viabilizar a execução da 
obra. 

Nesse caso, portanto, o modo de produção específico dos 
“adult films” e sua posterior adaptação para atingir outros tipos de 
público condicionaram diretamente a adaptação do livro de Carrrol. 
A Alice do filme de Bill Osco e Bud Townsend é moldada para 
servir às convenções desse subgênero específico, cujos padrões 
determinam as questões da adaptação. Ou ainda, a opção por esse 

subgênero (ser um “adult film”) foi a priori: ela não veio por uma 
necessidade intrínseca do texto a ser adaptado, mas simplesmente 
pela trajetória específica da produtora em questão. Partiu-se de um 
modelo de produção prévio para se chegar ao livro, e não vice-versa. 
Ou seja, não foram as questões estéticas próprias da adaptação que 
determinaram o contexto de produção mas exatamente o inverso: a 

partir das conveniências das convenções do filão dos “adult films”  é 
que se traduziu o livro para que encaixasse nas demandas específicas 
desse subgênero em particular. Se for possível falar em “fidelidade”, 
nesse caso a fidelidade deveria ser considerada em relação às 

convenções dos “adult films” e não propriamente em relação ao livro 
de Carroll. 
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JUDITES EM SÉRIE: ÉCFRASE EM A PAIXÃO 

DE ARTEMÍSIA1 
 

 

Miriam de Paiva Vieira 
 

Seguidora de Caravaggio. Demonstrou 
predileção por temas dramáticos que 
evocam figuras femininas de forte 
protagonismo, oriundas da história, da 
mitologia e de textos bíblicos, 
principalmente aqueles voltados para as 
chamadas “mulheres fortes” da Bíblia: 
Giuditta che uccide Oloferne, do Museo 
di Capodimonte, de Nápoles, realizada 
provavelmente entre os anos de 1612 e 
1613; pouco depois de Artemísia ter sido 
estuprada pelo pintor Agostino Tassi 
(VODRET, 2012, p. 194).  

 

Introdução 

Apesar de ter gerado uma obra tão significativa, a pintora 
caravagista Artemísia Gentileschi é ainda hoje lembrada por ter sido 
violentada, como pontuado pela epigrafe extraída do livro 
Caravaggio e seus seguidores: confirmações e problemas, gerado pela 
exposição Caravaggio e seus seguidores 2 . Ao citar a tela Judite 
                                                           
1 O presente trabalho é uma compilação da primeira parte do segundo capítulo da 
minha tese de doutorado intitulada Dimensões da écfrase: a presença da pintura e da 
arquitetura em romances de artista (2016). 

2 A coletânea, que apresentou seis telas do mestre Caravaggio ao lado de 14 obras 
de seus discípulos, chamados caravaggescos, foi exibida na Casa Fiat de Cultura, 
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decapitando Holofernes (Giuditta che uccide Oloferne), e não a tela 
exibida na exposição, Madalena desmaiada3 (1663), o trecho reforça 
a importância do mito de Judite na obra da pintora, que aparece em 
quatro das telas de sua autoria. Especula-se que a artista tenha 
representado o semblante de Agostino Tassi, seu agressor, como 
Holofernes e o dela como Judite nas duas versões de Judith 
decapitando Holofernes – a de Nápoles (ver FIG.2), e a da Galeria 
Uffizi (ver FIG. 3). A transcrição do julgamento de Tassi, encontrado 
na obra da historiadora Mary Garrard (1989), serviu de fonte para 
vários produtos culturais4 inspirados na vida e na obra da artista, 

entre eles o romance The Passion of Artemisia (2002), da norte-
americana Susan Vreeland, traduzido para o português por Beatriz 
Horta como A paixão de Artemísia (2010). O romance é um típico 
Künstlerroman, ou romance de artista, em que a vida e obra da 
                                                                                                                                   
em Belo Horizonte; no Masp, em São Paulo; e no Museo Nacional de Bellas Artes, 
em Buenos Aires, entre maio e dezembro de 2012.  

3  Para ver a pintura Madalena desmaiada, acesse: 
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Cagnacci_Maddalena
_svenuta.jpg >.  

Dados: Pintura a óleo, 86 cm × 72 cm. Localização: Palazzo Barberini, Galleria 
Nazionale d'Arte Antica, Roma, Itália. Notar que, na exibição, a tela foi atribuída 
a Artemisia Gentileschi, mas a autoria é dada a Guido Cagnacci em outras fontes. 
A imagem não consta na página oficial da Galeria. 

4 Entre esses produtos culturais, destacam-se os romances Artemisia (1947), da 
italiana Anna Banti, que traz prefácio de Susan Sontag na tradução para o inglês, 
lançada em 1988; Artemisia: un duel pour l’immortalité (1998), da francesa Alexandra 
Lapierre; a fotossequência Artemisia Gentileschi (1979), do artista norte-americano 
Duane Michals; os roteiros de peça teatral Life without Instruction (1994), da 
canadense Sally Clark, e Lapis Blue Blood Red (1995), da norte-americana Cathy 
Caplan; o filme Artemisia (1997), com roteiro original escrito e dirigido pela 
francesa Agnés Merlet; o livro de poemas All the God-Sized Fruit (1999), da 
canadense Shawna Lemay; e o documentário A Woman Like That (2010), de Ellen 
Weissbrod. E ainda a videoinstalação da artista tailandesa Araya 
Rasdjarmrearnsook intitulada Artemisia Gentileschi’s Judith Beheading Holofernes, Jeff 
Koons’ Untitled, and Thai Villagers (2012), parte da exposição The Two Planets.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Barberini
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pintora é o “elemento estruturador” (OLIVEIRA, 1993, p. 40) da 
narrativa. O enredo conta, em ordem cronológica, a vida da pintora 
desde a adolescência em Roma – quando é violentada por seu tutor, 
Agostino Tassi – até a maturidade – quando vai até Londres em 
busca de uma reconciliação com o pai moribundo. Várias das 
criações da protagonista são narradas como processos catárticos 
relacionados aos sentimentos contraditórios ligados à violação sexual 
e também ao tutor e ofensor. Com uma escrita transparente, o 
fenômeno midiático écfrase5 é amplamente utilizado, especialmente 
nos capítulos dedicados ao processo criativo da personagem artista. 
Entretanto, as passagens ecfrásticas que costuram a trama se referem 
não somente a quadros pintados por Artemísia Gentileschi, mas 
também a obras de outros artistas – pintores e escultores, como é o 
caso da representação do mito de Judite, que por sua vez é parte do 
imaginário da tradição judaico-cristã. Assim sendo, visamos aqui o 
modo como o mito do Judite se faz presente na narrativa de A 
paixão de Artemísia por meio da écfrase. 

Uma das funções da pintura barroca italiana era contar a 
história da Bíblia aos fiéis que não podiam ler. Mary Garrard lembra 
que, como Artemísia Gentileschi viveu no terceiro século da tradição 
de narrativa pictural com ênfase na Bíblia, a representação de 
histórias tradicionais desafiava a criatividade do artista, testando sua 
familiaridade com o tema central e suas variações conceituais 
(GARRARD, 1989, p. 9). 

Essa capacidade inventiva característica da obra da pintora e 
de seus contemporâneos é conhecida como invenzione, que é o que 
diferencia a obra de Artemísia Gentileschi da de outras pintoras de 
seu tempo, as quais, quando muito, pintavam natureza morta. E 
                                                           
5 Sobre como a écfrase, recurso retórico utilizado na Antiguidade, foi incorporada 
pelos estudos da intermidialidade na contemporaneidade como um fenômeno 
midiático, ver: VIEIRA. Écfrase: de recurso retórico na antiguidade a fenômeno 
midiático na contemporaneidade, p. 45-57. 
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ainda faz com que sua obra se assemelhe à dos seguidores de 
Caravaggio, que não endeusavam o humano, mas humanizavam o 
sublime, mostravam a feiura em vez da beleza e ainda rompiam a 
barreira de segurança entre o observador e a pintura. 

 

O mito de Judite 

A pintura barroca italiana é, por essência, narrativa. Um dos 
objetivos da Igreja Católica era tirar proveito da arte para contar 
histórias, especialmente da Bíblia, à grande maioria das pessoas, que 
não podia ler. Segundo a historiadora de arte Svetlana Alpers, a 
pintura renascentista italiana é um tipo de “superfície ou painel 
emoldurado a certa distância do observador, que olha através dele 
para um segundo mundo ou um mundo substituto” (ALPERS, 
1999, p. 27). Esse mundo substituto é como um palco em que 
figuras humanas se comportam de acordo com suas fontes de 
inspiração. Alpers chama isso de arte narrativa, na qual a doutrina ut 
pictura poesis é invocada para explicar e validar imagens, por meio 
de suas relações com textos célebres. O tema de Judite era recorrente 
na cultura barroca devido tanto a sua qualidade dramática, quanto a 
moral encorajadora. A moral transmitida pelo mito de Judite “é 
semelhante à de muitos contos da literatura popular, como o 
Pequeno Polegar, ou ilustrações da Bíblia, como a história de Davi e 
Golias: o fraco que souber servir-se de seus trunfos – a astúcia e a 
inteligência – sempre consegue levar a melhor sobre o mais forte” 
(ENDERLÉ, 1997, p. 541-542). A história é contada de maneira 
detalhada no Livro de Judite, 6  que, além de possuir origem 

                                                           
6  Parte dos Deuterocanônicos, livros acrescentados ao Antigo Testamento pela 
tradição católica. Para não católicos, o Livro de Judite é uma alegoria. O livro não 
existe na Bíblia hebraica e é excluído do cânone protestante, sendo considerado 
uma obra apócrifa, ou seja, uma obra religiosa destituída de autoridade canônica. 
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controversa, contém referências históricas e geográficas 7  confusas. 
Para São Jerônimo, tradutor 8  da versão grega conhecida como 
Vulgata, tais incoerências recaem sobre copistas e traduções 
descuidadas e imprecisas.  

O Livro de Judite conta, de maneira detalhada, os planos de 
conquista do rei Nabucodonosor. Ao ser repudiado pelos povos 
vizinhos, o rei jura vingança. Com a ajuda de seu general, 
Holofernes, fecha o cerco a fim de que a água acabe em Israel. 
Judite, uma bela viúva rica, fica indignada ao ouvir as atrocidades do 
rei e o pedido de rendição do povo. Decide então ela mesma resolver 
o problema, com a ajuda de Deus. Para tal, sai do luto e do jejum, 
banha-se com água da nascente e óleos especiais, veste-se com suas 
melhores roupas, adorna-se com joias deixadas pelo marido e vai até 
o acampamento do inimigo. Ao conhecê-la, Holofernes fica 
entorpecido por sua beleza. Com sabedoria, Judite consegue manter 
a chama acesa sem se entregar ao inimigo. Depois de alguns dias, ele 
a chama para participar de um banquete. Ao perceber que o general 
está embriagado, concorda em ficar sozinha com ele na tenda. Com 
a ajuda de sua criada e, principalmente, da força divina, ela decepa a 
cabeça do inimigo com dois golpes. As duas mulheres saem do 
acampamento sem nenhum alarde, uma vez que todos estão 
cansados com os festejos. Em Betúlia, é recebida com celebrações, e 
a cabeça do general é colocada no alto da muralha que cerca a 
cidade. No dia seguinte, quando os assírios percebem o acontecido, 
fogem espalhando a notícia: uma única mulher hebreia vencera o 

                                                           
7 Por exemplo, a difícil identificação da localização da cidade de Betúlia; o fato de 
o rei Nabucodonosor iniciar seu reinado em 605 a.C., sendo que no livro teria 
governado Nínive, cidade destruída no ano anterior; Nabudonosor era rei da 
Babilônia, mas no livro reina a Assíria; e o nome Holofernes, seu principal 
general, é de origem persa. 

8 O texto original foi, provavelmente, escrito em hebraico. 
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exército do temido general Holofernes. O nome da personagem 
bíblica é considerado um símbolo, uma vez que Judite, ou Yehudith, 
é a encarnação da mulher judia em geral. O Livro de Judite compõe 
uma das primeiras narrativas históricas de que se tem notícia. De 
acordo com o verbete “Judite” do Dicionário de mitos literários 
(ENDERLÉ, 1997, p. 540-544), o Livro de Judite tem finalidade 
evidente: dar coragem aos judeus em momentos trágicos.  

 

As Judites de A paixão de Artemísia 

Em A paixão de Artemísia, várias das criações de Artemísia 
Gentileschi são narradas como processos catárticos relacionados aos 
sentimentos contraditórios ligados à violação sexual e também ao 
tutor e ofensor, como é o caso dos trechos que compõem os 
momentos de inspiração e de criação das quatro telas com o tema 
Judite e Holofernes: a primeira delas, executada durante o processo 
do julgamento de Agostino, aparece logo no início do romance e 
retrata o momento em que a personagem da pintura, Judite, corta a 
cabeça de seu inimigo, o general Holofernes. Já a última tela, pintada 
e narrada pela protagonista já madura, nem sequer retrata o inimigo. 
As quatro Judites pintadas por Artemísia Gentileschi são exploradas 
no romance, antes, durante e depois de suas respectivas produções. 
O modo como a romancista Susan Vreeland interliga as opções 
criativas da artista com o mito de Judite reforça a centralidade e o 
papel narrativo desse “modelo pictural”9 (YACOBI, 1995, p. 601). A 
protagonista externa o repúdio a seu estuprador e lida com suas 

                                                           
9 Tamar Yacobi defende “a centralidade e o papel especificamente narrativo dos 
modelos picturais” (YACOBI, 1995, p. 599, tradução inédita de Eliana L. L. Reis). 
Para ela, a écfrase pode não somente verbalizar uma pintura específica, mas 
também invocar um “modelo pictural” quando um texto faz alusão a um 
“denominador visual comum” (YACOBI, 1995, p. 601, tradução inédita de Eliana 
L. L. Reis). Ou seja, para Yacobi, a simples menção a uma “Judite” pode ser 
entendida como écfrase. 
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emoções por meio de écfrases de diferentes “Judites”, aquelas de sua 
autoria, e também outras, de pintores e escultores consagrados, 
como Caravaggio e Donatello.  

No romance, cada uma das reapresentações do mito 
corresponde a uma etapa da vida da pintora. Por exemplo, no 
período entre o julgamento e o veredicto da personagem Agostino, 
depois ter sido torturada, a protagonista descreve a Judite pintada10 
por seu pai, Orazio Gentileschi: 

 
Tentei manter os dedos esticados para que 
sarassem e eu voltasse a pintar. Mesmo assim, 
eles inflamaram e purgaram, depois veio aquela 
terrível coceira. Só o que eu podia fazer era 
andar pela casa, olhar através das janelas e 
estudar os esboços da minha Judith, a heroína 
que salvou o povo judeu. Papai tinha me 
contado a história quando fez o retrato dela. Ela 
entrou escondida no campo inimigo para seduzir 
o tirano assírio Holofernes e serviu vinho para 
ele. Provocou-o, continuou a seduzi-lo e serviu 
mais bebida, até que ele dormiu. Então, cortou a 
cabeça dele e mostrou-a aos soldados assírios no 
dia seguinte, e o exército fugiu. Era esse tipo de 
mulher que eu queria pintar. A Judith que papai 
pintou era tão angelical e delicada que jamais 
teria feito isso sem a ajuda de Deus 
(VREELAND, 2011, p. 26, grifo da autora). 
 
 

Nessa passagem a autora situa historicamente o leitor diante 
do mito da heroína que salvou o povo judeu. A personagem afirma 

                                                           
10 Para ver a pintura Judith e sua criada com a cabeça de Holofernes, c. 1611-1612, de 
Orazio Gentileschi, acesse: <https://www.thewadsworth.org/collection/ >. Dados: 
Pintura a óleo, 134 cm × 157 cm. Localização: The Ella Gallup Sumner and Mary 
Catlin Sumner Collection Fund 1949-1952. Wadsworth Atheneum Museum of 
Art, Hartford, Estados Unidos. 
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que esse é o tipo de mulher que ela quer pintar. Sua conclusão em 
relação à personalidade da protagonista da composição de seu pai 
ilustra o padrão ecfrástico que Yacobi chama de modelo pictural, em 
que a simples menção ao nome Judite pode ser suficiente para 
evocar na mente do leitor uma imagem das inúmeras representações 
do mito. 

A protagonista Artemísia narra seu desapontamento ao ver a 
Judite de Caravaggio 11  (FIG. 2), que, segundo ela, está 
completamente passiva ao cortar a cabeça do inimigo: “o pintor deu 
toda a emoção ao homem, parecia não conseguir imaginar uma 
mulher que pensasse” (VREELAND, 2010, p. 27). Nessa Judite de 
Caravaggio, que corta a cabeça do inimigo como se estivesse 
simplesmente realizando alguma tarefa doméstica desagradável, é a 
criada que traz no rosto o peso de tal atrocidade. A personagem do 
romance, Artemísia, planeja então como seria sua (primeira) Judite:  

 
Eu queria pintar os pensamentos dela, se isto 
fosse possível: determinação, concentração e 
certeza de que era preciso fazer aquilo. O destino 
de seu povo dependia dela. Ela não tinha prazer 
naquilo, apenas fazia. E pintar os pensamentos 
dele também. Surpresa e pavor. O mundo fora 
do controle. Sim, eu sabia o que era aquilo. Eu 
podia fazer. Mas será que eu podia pintar 
Judith? (VREELAND, 2010, p. 27, grifos 
nossos). 
 
 

                                                           
11 Para ver a pintura Judith decapitando Holofernes, c. 1598-1599, de Caravaggio 
(Michelangelo Merisi), acesse <https://www.barberinicorsini.org/en/opera/judith-
beheading-holofernes/ >. Dados: Pintura a óleo, 144 cm × 192 cm. Localização: 
Galleria Nazionale d’Arte Antica, Barberini, Roma, Itália.  
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Ao ressaltar a dualidade “surpresa e pavor” e o drama do 
“mundo fora de controle”, a autora, pela voz da protagonista-
narradora, toma emprestados elementos característicos da estética 
barroca caravaggista. Na tentativa de “pintar os pensamentos” de 
Judite e também os do inimigo, sugere uma contaminação das 
especificidades das diferentes mídias envolvidas em processo de 
transformação, no caso, da pintura e escultura para o romance.  

Ao longo de seu processo criativo, a personagem Artemísia 
faz referência direta às fontes de inspiração, evocando assim obras de 
outros artistas. Ao elaborar como seriam os braços de sua Judite, 
inspirados em uma peixeira da vila, descreve os da estátua de Moisés 
(FIG. 1), encontrada na Basílica de São Pedro Acorrentado (San 
Pietro in Vincoli), que demostram a força necessária para decapitar 
um inimigo, como se fosse um porco. Ao mentalizar a composição 
de Holofernes, personificação do seu tutor, a protagonista começa a 
externar sentimentos de aversão e repúdio: decapitá-lo não é 
suficiente, é preciso abatê-lo como a um suíno.  

 

 
Figura 5 – Michelangelo Buonarroti, Moisés, c. 1513-1515. 

Mármore, 235 cm. Basílica de São Pedro Acorrentado, Roma. 
Fonte: Fotografia do arquivo pessoal de Ezequiel Mendonça Rezende. 
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A primeira Judite 

“A dor não era importante, tinha que ignorá-la, pensei. Só a 
pintura é importante. Pinte a dor, disse Graziela” (VREELAND, 
2010, p. 41), lembra a protagonista antes de dar início à pintura da 
tela em que irá externar sua raiva, seu ódio, seu ressentimento, sua 
indignação e sua dor. A execução da pintura da cena de sua primeira 
Judite é, para a protagonista, o próprio ato de execução do inimigo. 
A narradora lembra como foi torturada com sibille.12 Seus dedos 
começam a sangrar em cima da tela, e o vermelho de seu próprio 
sangue se mistura à tinta branca do lençol. O turbilhão de 
sentimentos que se seguiram à agressão vem à tona; essa vivência se 
transforma em força interna e determinação em um processo 
catártico: 

 
Não conseguia firmar a paleta com o polegar, 
então coloquei um banco sobre uma cadeira 
para a paleta ficar no alto e perto de mim. A 
sujeirada que a tinta fazia acelerou minha 
respiração. Fortalecendo-me contra a fisgada 
que sentia na pele quando segurava o pincel, 
misturei na paleta a umidade brilhante do 
ultramarino puro e dei um toque de preto para 
escurecer as mangas do vestido de Judith. 
Depois, dei uma pincelada para fazer um esboço 
com tinta. Meu coração bateu mais forte. Senti-
me viva outra vez [...] queria retratar Holofernes 
no instante em que percebeu que ia morrer [...] 
queria rugas na testa dele, olhos arregalados, 
chocados mas ainda conscientes, o branco 
aparecendo em volta das pupilas. Encharquei 
meu pincel com tinta preta. Tive que apertar os 
dedos para segurar o pincel e fazer o fino traço 
em torno das pupilas. As feridas abriram, mas 

                                                           
12 Instrumento de tortura que utiliza cordas finas para gradualmente apertar os 
dedos a ponto de decepá-los. 
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continuei trabalhando, satisfeita com o que ia 
surgindo na tela: aqueles olhos escuros e 
aterrorizados me implorando (VREELAND, 
2010, p. 41-42, grifos nossos). 
 
 

Para uma melhor compreensão do papel da écfrase dentro da 
narrativa do romance, pontuamos aqui os marcadores picturais 13 

desse trecho: a evocação do apelo sensorial (grifos em negrito) 
através: da sujeira e da umidade do pincel encharcado, da respiração 
acelerada e do coração batendo forte, da dor sentida pela fisgada no 
dedo e da ferida aberta e do olhar a partir do ponto de vista do 
agressor; o léxico pertinente à especificidade da mídia pintura 
(sublinhado): paleta, tinta, pincelada, esboço, pincel, traço e tela; e 
também o modo como a cor (grifos em itálico) preta intensifica o 
ultramarino ao mesmo tempo que contrasta com a cor branca. A 
contaminação pela estética caravaggista é revelada por meio do 
contraste entre o branco dos olhos do inimigo e o preto da tinta 
aplicada nas pupilas e pela evidência da dor e do horror do 
momento exato da morte. A pintura “se faz” diante dos olhos do 
leitor de modo que imagem visual já conhecida poderá 
gradualmente ser descortinada na mente do leitor.  

A personagem Artemísia vence uma primeira etapa e se sente 
viva novamente ao perpetuar naquela obra o repúdio e o ódio que 
sente pelo ato de Agostino: 

 

                                                           
13  Uma compilação de elementos picturais norteadores para o estudo de 
passagens ecfrásticas - desenvolvidos a partir da proposta de modelos 
negligenciados de écfrase por Tamar Yacobi (1995) e do diálogo entre os 
marcadores textuais de picturalidade presentes nas categorias propostas por Hans 
Lund (1992, p.50), no modelo diferencial desenvolvido por Valerie Robillard 
(1998, p. 53-72) e também na categorização dos níveis de saturação pictural do 
texto proposta por Liliane Louvel (2006, p. 207) - pode ser encontrada na segunda 
parte do primeiro capítulo da minha tese de doutorado (VIEIRA, 2016, p.35-44). 
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[…] algumas gotas de sangue na roupa branca da 
cama de Holofernes. O vermelho brilhante do 
sangue contra o branco me emocionou. Fiz 
sangrar mais, apertando os dedos, tendo prazer 
naquela dor, e pinguei sangue na cabeça dele, 
misturei escarlate com garancina para combinar 
com o vermelho e pintei. Filetes de sangue. Uma 
cascata densa encharcando a roupa de cama de 
luxo, enfeitada com borlas. Como o sangue 
encharcando a manga do meu vestido no 
tribunal, ou o sangue que tentei estancar depois 
do estupro. Uma mancha de sangue nos dedos 
de Judith também. Se Roma queria circo, eu ia 
dar circo (VREELAND, 2010, p. 42, grifos 
nossos). 
 

A primeira Judite está concluída: todos os elementos 
mencionados nas passagens anteriores se fazem presentes: a postura 
dominante e o posicionamento dos braços fortes, com mangas 
arregaçadas, e um dos joelhos na cama, como se estivesse abatendo 
um animal; a tensão do ato demonstrada pelas veias que se destacam 
do pescoço retesado; os sentimentos contraditórios (grifos em 
negrito) em relação ao agressor, sugeridos pelas feições fortes 
parcialmente sombreadas; o claro do lençol branco em contraste 
com o vermelho de seu próprio sangue (sublinhado); o 
posicionamento desajeitado do inimigo, que demonstra passividade; 
a feição de Holofernes sugerindo a dor e o horror no momento 
anterior à morte e seu punho fechado empurrando o queixo da 
criada, o que demonstra estar ainda lutando pela vida. E é nesse 
exato momento que a personagem se dá por vingada e está pronta a 
dar ao público o esperado espetáculo: “Se Roma queria circo, eu ia 
dar circo” (VREELAND, 2010, p. 42). Mas a obsessão ainda não 
acaba.  
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Figura 6 – Artemísia Gentileschi, Judith decapitando Holofernes, versão de Nápoles, c. 1612-1613. 

Pintura a óleo, 159 cm × 126 cm. Museo di Capoldimonte, Nápoles. 
Fonte: Fotografia do arquivo de Ezequiel Mendonça Rezende. 

 

 

A segunda Judite  

Depois de um casamento arranjado para salvar a honra, 
Artemísia se muda para Florença e é aceita pela Academia de Artes. 
O importante patrono das artes, Cósimo Médici, encomenda uma 
segunda Judite, hoje conhecida como a da Galeria Uffizi. A pintora, 
protagonista e narradora, planeja a encomenda: 

 
Dessa vez, a roupa de Judith seria dourada, essa 
parecia ser a cor preferida dos florentinos, e teria 
mangas mais bufantes, arregaçadas para dar 
mais liberdade de movimentos. E como os 
florentinos gostavam de joias e enfeites, pus uma 
fita dourada no lenço de Abra e dei uma 
pulseira para Judith, de filigrana de ouro com 
uma Ártemis esculpida em pedra verde. E como 
as roupas finas eram dos principais produtos da 
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cidade, usei um espaço maior para a roupa de 
cama de veludo vermelho de Holofernes ter 
mais volume. Com costuras em fio dourado. E 
dei um toque sensual com um pingo de sangue 
no peito cálido de Judith e tantos no vestido 
florentino dourado. Tudo para agradar Sua 
Alteza Sereníssima Cosimo Médici 
(VREELAND, 2010, p. 122, grifos nossos). 
 
 

Diferentemente da primeira versão, ao invés dos sentidos, a 
protagonista está preocupada com as roupas, as cores e os adereços 
(grifos em negrito), uma vez que deverão atender ao gosto florentino 
(sublinhados) de maneira sofisticada e ao mesmo tempo sensual. 

Assim, a função dessa tela, dentro do enredo do romance, 
não é a de externar sentimentos, e sim a de agradar (sublinhado) o 
importantíssimo cliente. Entretanto, a personagem Artemísia busca 
a aprovação do público não somente para se firmar como pintora, 
mas também para redimir sua mácula. Se o público aceita sua 
pintura, também aceita sua redenção. 
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         Figura 7 – Artemísia Gentileschi, Judith decapitando Holofernes, versão da Galeria Uffizi, c. 1620. 

Pintura a óleo, 199 cm ×162,5 cm. Galeria Uffizi, Florença. 
Fonte: Fotografia do arquivo de Ezequiel Mendonça Rezende. 

 

 

A terceira Judite  

Passados alguns anos, Artemísia busca inspiração para sua 
terceira Judite 14  em um passeio pela Praça della Signoria, em 
Florença. Posicionada em frente ao Davi de Michelangelo (FIG. 4), 
descreve a maneira confiante como ele fita Golias: 

 
Parei na frente do Davi, de Michelangelo. O 
olhar zangado que estendia pela piazza dela 
Signoria parecia gritar para o gigante Golias: 
“Como ousa pensar que pode me destruir com 
sua espada!” Aquele sim, era um ato de ousadia. 
Era firme. Os florentinos adoravam o Davi 
porque era o mais fraco que enfrenta e vence o 

                                                           
14 Para ver a pintura Judite e sua criada, c. 1613-1614, de Artemísia Gentileschi, 
acesse <https://it.wikipedia.org/wiki/Giuditta_con_la_sua_ancella>. Dados: 
Pintura a óleo, 114 cm × 93 cm. Localização: Palazzo Pitti, Florença, Itália.  
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mais forte. Era como eles se sentiam em relação 
ao mundo; esse confronto existia também na 
história de Judith.  
Palmira corria atrás dos pombos, obrigando-os a 
voar, enquanto eu ficava no meu local preferido, 
com Davi de perfil olhando para Golias, à 
esquerda. Como eu poderia usar aquela bela 
curva do pescoço dele? Com a cabeça virada de 
lado, ele estava alerta, mas não tenso, apenas 
atento, no ombro a funda que usou para atirar 
pedras em Golias. Se minha nova Judith pudesse 
mostrar o instante após a degola, quando a 
cabeça de Holofernes está na cesta de Abra, 
talvez as duas se encarando, assustadas com 
algum perigo novo, um barulho no 
acampamento. Isso seria um desafio: pintar um 
som. Judith podia olhar o perigo à esquerda, 
exatamente como estava Davi, com a mesma 
curva no pescoço firme.  
 

A protagonista conclui que deveria se apropriar não somente 
da atitude de Davi, mas também da curva do pescoço firme (FIG. 5) 
da estátua (sublinhado).15  

 
Em vez do estilingue, ela descansaria a espada no 
ombro, no debrum de renda de sua camisa 
branca. Gostei dessa ideia, a lâmina da espada 
poderia cortar uns fios da renda, tão diferentes os 
dois mundos, da espada e da renda, mas se 
tocando perigosamente. Sim. Seria nova. Seria 
minha. E não seria para um tempo em que as 
mulheres escondem seus talentos em favor dos 
homens, até seus maridos (VREELAND, 2010, 
p. 125-126, grifos nossos).  

                                                           
15 De acordo com Mary Garrard (1989), essa relação entre as curvas do pescoço da 
estátua de Davi e da tela Judite e sua criada de Artemísia Gentileschi é comumente 
estabelecida por historiadores de arte. 
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A última parte da passagem ecfrástica é composta por verbos 

no futuro do pretérito (grifos em itálico) – “parecia”, “poderia”, 
“descansaria” e “seria” –, para indicar um processo futuro em relação 
a um fato passado, ou seja, a protagonista está pronta para deixar no 
passado o abuso sofrido e propõe para si o desafio de representar o 
mito de Judite no instante imediatamente após a degola (grifo em 
negrito). No entanto, a real superação da personagem pintora é 
pontuada pela presença de marcadores sensoriais (grifos em negrito), 
ao tentar retratar um barulho, um som, de modo a apelar para 
outros sentidos além do visual.  

 

 
Figura 8 – Michelangelo Buonarroti, Davi, c. 1501-1504. 
Mármore, 434 cm. Cópia. Praça da Senhoria, Florença. 

Fonte: Fotografia do arquivo de Ezequiel Mendonça Rezende. 
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Figura 5 – Detalhe da curva do pescoço. Michelangelo Buonarroti, Davi, c. 1501-1504. 

Mármore, 434 cm. Original. Galleria dell’Accademia, Florença. 
Fonte: Fotografia do arquivo de Ezequiel Mendonça Rezende. 

 

A quarta Judite 

Depois de viver em Gênova e Veneza, sempre trabalhando 
para importantes mecenas, Artemísia retorna a Roma. Sua filha 
Palmira, já moça, questiona a insistência da mãe em pintar cenas 
sangrentas do mito de Judite. A mãe afirma que já não pinta uma 
Judite há cinco anos, mas comenta que, como está “diferente, então 
o quadro também vai ser diferente” (VREELAND, 2010, p. 250). 
Ela promete à filha que a tela não terá nem mesmo um fiozinho de 
sangue. Assim sendo, não há presença de sangue, e a cabeça do 
inimigo nem chega a ser representada na quarta tela 16  com a 
temática de Judite. O semblante da viúva está parcialmente 
encoberto. Sua mão e a de sua criada, Abra, aparecem em primeiro 

                                                           
16 Para ver a pintura Judith e sua criada com a cabeça de Holofernes, c. 1625, de 
Artemísia Gentileschi, acesse <https://www.dia.org/art/collection/object/judith-
and-her-maidservant-head-holofernes-45746 >. Dados: Pintura a óleo, 184 cm × 
141,6 cm. Localização: The Detroit Institute of Arts, Estados Unidos. 
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plano, como as agentes do crime já cometido. No romance, a 
protagonista planeja que  

 
esta Judith terá mais corpo, será uma mulher de 
meia-idade, mais sensata graças a experiência, 
não uma mera sedutora e matadora, porém 
alguém mais racional. Lá em Roma, onde a 
técnica de Caravaggio era apreciada, eu podia 
dar vazão ao meu gosto pelo dramático 
chiaroscuro de luz e sombra até no rosto dela. 
Judith podia estar com o braço levantado para 
proteger os olhos da luz que vinha pela abertura 
da tenda e assim se concentrar nos ruídos de 
fora. O corpo de Holofernes nem estaria em 
cena, só a cabeça, na sombra, mal percebida 
dentro da sacola que Abra carregava. Nada de 
sangue. Nada de corte. Judith ouvia ruídos fora 
da tenda. Sinal de perigo, ela precisava estar 
muito alerta (VREELAND, 2010, p. 250, grifos 
nossos). 
 

Ao verbalizar aquilo que estará ausente (grifos em negrito) na 
nova composição, Judite e sua criada com a cabeça de Holofernes, a 
protagonista demonstra finalmente ter superado seus traumas, 
deixando a dor e o ódio para trás e abrindo caminho para a coragem 
e a determinação, ao se focar na técnica a ser utilizada (sublinhado), 
e não em seu ressentimento. Porém, essa é uma conclusão tirada a 
partir do que a autora conta, por meio da (tripla) voz da 
narradora/protagonista/pintora, que, por sua vez, impregna a 
narrativa com suas emoções.  

 
 
Considerações finais 

Essa série de verbalizações da concepção e execução das 
quatro representações visuais do mito de Judite ilustram a 
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picturalidade presente ao longo do romance A paixão de Artemísia, 
em que a mídia literatura reapresenta a obra da pintora em forma de 
romance. As écfrases do tema de Judite demonstram o 
amadurecimento pessoal e profissional da protagonista, que não se 
deixa abater após uma grave agressão, que justificaria o suicídio17. 
Portanto, se Vreeland não tivesse tirado proveito da écfrase como o 
fenômeno midiático para compor a narrativa de A paixão de 
Artemísia, o romance seria apenas mais um caso de metaficção em 
que a vida da artista seria valorizada, e sua obra, colocada em 
segundo plano. Mas, ao contrário, o romance se constrói a partir das 
passagens ecfrásticas que envolvem o tema de Judite.  

Em suma, ao atribuir à écfrase um papel-chave nas 
sequências narrativas, de modo a não serem destacáveis do conjunto, 
o romance A paixão de Artemísia revela muito mais do que a dor 
inerente a uma mulher vítima de violência. Tanto Judite quanto 
Artemisia Gentileschi são exemplos de mulheres que assumem 
posições a atitudes convencionalmente reservadas somente aos 
homens. Judite venceu o inimigo com sua astúcia, sabedoria e beleza 
física, já Artemísia Gentileschi, não só supera um trauma por meio 
de sua arte, mas consegue o que muitos homens de seu tempo, e 
também de outros tempos, não conseguiram, tirar seu sustento da 
arte. 

 

 

 

                                                           
17 De acordo com a historiadora Mary Garrard (1989), as leis da Roma antiga não 
distinguiam claramente estupro de adultério. O suicídio após o estupro, no 
contexto daquela época, era ação justificada e compatível com o conceito romano 
de virtude, tanto para homens quanto para mulheres. Para os romanos, o suicídio 
não era um ato moralmente errado, mas uma escolha racional de pôr fim de modo 
honrado a uma vida. 
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UMA NARRATIVA PARA O CINEMA: A RUA 
DOS CROCODILOS 
 

 

Paula Fabrisia Fontinele de Sá 
 

 

A obra literária do polonês Bruno Schulz (1892-1942) 
apresenta uma realidade particular da Polônia do século XX. Este 
autor traz em seus textos uma forma inovadora de participar tanto 
dos processos históricos como dos de criação literária dentro de sua 
época, gerando uma obra diferenciada em sua sensibilidade 

ficcional. Assim sendo, a coletânea de contos Lojas de canela (1933) 
tem se tornado conhecida e bastante estudada no cenário ocidental. 
Nesses contos, Schulz coloca a representação da realidade em êxtase 
e mitifica. Os modelos existem, mas o autor reconhece as mudanças 
na arte, advindas, sobretudo, dos processos históricos, e transfigura, 
transformando o jeito de se contar histórias.  

Na coletânea Lojas de canela, o conto A rua dos crocodilos foi 
traduzido para outros idiomas e, nos EUA, foi recriado pelo cinema. 
Este conto representa os resultados da civilização industrial na vida 
social de Drohobycz, cidade onde acontecem as histórias narradas 
por Schulz cujos acontecimentos são representações da vida do 
autor.  

Bruno Schulz construiu em suas narrativas uma Drohobycz 
idealizada e anterior aos processos de destruição advindos da 
descoberta do petróleo. Nela, ainda reinavam as antigas 
lojas/antiquários cujas paredes eram da cor de canela. Nessa época, 
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as relações comerciais eram rituais sérios e sagrados. A descoberta do 
petróleo próximo a Drohobycz, em meados do século XIX, acelerou 
o desenvolvimento dessa cidade, transformando, no início do século 
XX, a vida pacata dos moradores.  

A cidade provinciana e aconchegante aos poucos vai se 

tornando cosmopolita. O autor descreve, no conto A rua dos 

crocodilos, essa Drohobycz “real”, em acelerado desenvolvimento: “a 
cidade, crescendo para a frente, primeiro em conjuntos ainda 
indistintos, em blocos compactos e complexos de casas cortados 
pelos profundos barrancos das ruas” (SCHULZ, 2015, p. 87), em 
que o narrador focaliza em um bairro que, ao se instaurar, modifica 
as relações comerciais anteriores. 

A descoberta desse bairro se dá por meio de um velho mapa 
da cidade que o personagem Jakub guardava. “Era um volume 
inteiro de folhas de pergaminho dobradas ao meio, que antes ligadas 
por pedaços de pano formavam um enorme mapa de parede, com 
vista panorâmica" (SCHULZ, 2015, p. 87).  Observando o mapa, o 
narrador diz que o artista conseguiu mostrar toda a confusa e 
diversificada algazarra das ruas, ressaltando a polifonia arquitetônica 
da cidade.  

Entretanto, nesse plano da cidade, chamou-lhe atenção que, 
próximo à rua dos Crocodilos, 

Foram desenhadas apenas algumas ruas, com 
traços pretos e nomes em letra comum, não 
ornamentada, diferente do nobre tipo romano 
das outras inscrições. Provavelmente o tipógrafo 
recusava-se a reconhecer esse bairro como parte 
do conjunto urbanístico e exprimia sua objeção 
dessa forma singular e estigmatizante (SCHULZ, 
2015, p. 88) 
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Para entender essa particularidade no mapa, o narrador 
informa que voltará sua atenção ao “caráter ambíguo e duvidoso” 
(SCHULZ, 2015, p. 88) desse bairro.  

 

Era um distrito industrial e de comércio, com 
um caráter utilitário fortemente acentuado. O 
espírito dos tempos, os mecanismos da 
economia, não poupou também nossa cidade e 
criou suas gananciosas raízes nessa nesga de sua 
periferia, originando assim um bairro parasita 
(SCHULZ, 2015, p. 88). 
 

 O narrador critica àqueles que se entregaram à modernidade 
prometida, pois o resultado foi a degradação da realidade, alojando-
se em Drohobycz um bairro destoante dos demais. 

 
Enquanto na cidade velha reinava ainda o 
comércio noturno, clandestino, com seu 
cerimonial solene, naquele bairro novo 
desenvolveram-se logo as formas modernas e 
lúcidas de comercialização. O 
pseudoamericanismo, [...], desabrochou ali numa 
exuberante mas vazia e descorada vegetação de 
ordinária e grosseira vaidade. Viam-se ali prédios 
baratos, mal construídos, com fachadas que 
eram caricaturas de si mesmas, prédios cobertos 
de um estuque monstruoso de gesso gretado. 
Casas de subúrbio velhas e tortas receberam 
pórticos feito às pressas [...] As vidraças 
defeituosas, embaçadas e sujas, [...] a atmosfera 
sombria [...] em que teias de aranha e poeira 
grossa assentavam-se nas altas prateleiras e ao 
longo das paredes [...] Assim estendiam-se 
oficinas de alfaiates, confecções, depósitos de 
porcelana [...] (SCHULZ, 2015, p. 88-89). 
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Conforme o narrador, os moradores mais antigos 
mantinham-se longe desse lugar. O narrador tenta convencer o leitor 
do caráter duvidoso daquele bairro, empregando expressões como 
“mediocridade moral”, “degradação voluntária”, afim de marcar seu 
ponto de vista sobre as pessoas que ali habitavam: 

 
Sítio habitado por marginais, pela plebe, por 
criaturas sem caráter e sem densidade, pela 
verdadeira mediocridade moral, uma espécie 
grosseira de ser humano [...] Tudo ali parecia 
suspeito e ambíguo, [...] tudo libertava os baixos 
instintos (SCHULZ, 2015, p. 89).  

 
Schulz apresenta, então, uma severa crítica ao comércio e ao 

jogo capitalista. Para o narrador, os vendedores são como fantoches 
manipulados, que projetam ideias ilusórias em seus clientes, visando 
apenas às suas metas. Os vendedores vendem elegância barata:  

 
Logo aparece um jovem esbelto, 
surpreendentemente prestativo, flexível e 
condescendente, para satisfazer nossos desejos e 
nos inundar com sua eloquência barata e fácil de 
vendedor. [...] As moças da loja, esguias e de 
cabelos negros, cada qual com uma mancha na 
beleza (própria desse bairro de mercadorias 
defeituosas), entram e saem, ficam na porta dos 
armazéns, sondando com seus olhos [...]. O 
vendedor, mavioso e afetado, parece, às vezes, 
um travesti (SCHULZ, 2015, p. 90). 

 

Esse conto de Schulz inspirou diretores de cinema. A 
cinematografia encanta por tornar visual, por meio da técnica, que 
“uma única história pode ser contada de vários modos; ou seja, uma 
única fábula pode ser construída por meio de inúmeras tramas, com 
formas distintas de dispor os dados, de organizar o tempo” 
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(XAVIER, 2003, p. 65). Por isso, conforme Diniz (1999, p.31), o 
sucesso do cinema não ocorre devido ao realismo que se pode obter, 
mas sim pela exploração dos recursos cinematográficos e no uso 
desses recursos para criar a ação.  

Os estudos mostram que há uma multiplicidade de 
possibilidades quando pensamos a literatura e o cinema que, 
aparentemente, nunca se esgotará: o livro pode sugerir tanto o filme 
que o espectador gostaria de ver, mas não viu, como um filme pode 
sugerir uma trama bem mais aproveitada que a encontrada na obra 
literária. Entretanto, como afirma Brito (2006, p. 75-76), é preciso 
avaliar no estudo entre essas artes (cinema e literatura) “até que 
ponto o resultado, diferente ou parecido com o original, traidor ou 
submisso, autônomo ou dependente, detém qualidade”. Segundo 
Metz (1972, p. 19-20), para o filme ter qualidade, ele tem que se 
tornar convincente, suscitando no espectador fenômenos de 
participação, afetiva e perceptiva, que contribuem na impressão de 
realidade.  

Entretanto, antes de qualquer outro objetivo, o cinema, 
destina-se, sobretudo, à diversão:  

 
Se apresenta às massas como estimulante e 
sedativo: por isso a cultura oficial o trata, no 
início, com o mesmo tom usado para o 
populacho, de apetites apenas carnais, que corre 
a se embriagar nos feriados. O cinema, aqui, é 
um recurso que se equilibra entre as virtudes 
pedagógicas e os riscos de evasão e de revolta, 
quando não de crime (ABRUZZESE, 2009, p. 
921, grifos do autor). 

 

Além de divertir, de recriar, o cinema transforma elementos, 
capacitando o espectador a pensar sobre eles. Do mesmo modo que 
Schulz leva o leitor a uma espécie de submundo imaginário, o 
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universo de animação feito pelos irmãos Quay faz o mesmo 
movimento artístico. Ambientando-se no sombrio e no surreal, os 
cineastas americanos Stephen Quay e Timothy Quay se apropriam 
da teatralização e dos elementos míticos das obras de Schulz e 

constroem uma animação para o cinema: Street of crocodiles (1986).  

Os irmãos Quay são conhecidos, em particular, por 

produzirem animação em stop-motion, em que as personagens e os 
cenários são artesanais, enquadrados com recursos de uma máquina 
fotográfica ou computador. Por meio dessa técnica, eles constroem 
também uma trama mítica em cenários grotescos, capazes de 
provocar um fascínio embriagante.  

Na animação Street of crocodiles, produzida em stop-motion, a 
história também se inicia com um mapa. Uma personagem, não se 
sabe ao certo se um funcionário de um museu ou de um teatro, 
entra em uma sala grotesca, suja, e dirige-se a um cinetoscópio. 
Observa o seu interior, posiciona uma lente sobre um mapa e, em 
seguida, cospe na ocular e as engrenagens do aparelho começam a 
funcionar. Segue, então, uma sinistra representação das dentadas das 
máquinas, lubrificadas com sangue, que dão vida a um boneco. O 
homem observa o boneco/fantoche e corta a linha que o segurava, 
lançando o boneco em um reino de realidades mecânicas e prazeres 
manufaturados.  

Com vida, o boneco protagonista adentra, provavelmente, 
uma rua como aquela rua dos Crocodilos. No filme, as personagens 
não falam, o ambiente é desolado, o lugar é sujo e sombrio como em 
Schulz, e a personagem protagonista explora com cautela cada 
espaço daquele lugar. Ao mesmo tempo em que ele percorre a rua 
dos Crocodilos, parafusos, agulhas, bonecos sem olhos, brinquedos, 
manequins, um relógio com carne em sua máquina são apresentados 
e parecem ganhar vida. Enquanto o boneco tenta assimilar o que vê, 
a iluminação em tom sépia e uma trilha sonora impactante cria uma 
sensação de mistério e isolamento. 
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Figura 1 – Cena do filme Street of crocodiles. Fonte: QUAY, Stephen; QUAY, Timothy, 
1986. Disponível em: http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2012/11/02/quay-

brothers-on-deciphering-the-pharmacists-prescription-for-lip-reading-puppets/. Acesso em 01 
de dezembro de 2018. 

 

Essas primeiras cenas parecem representar o fetichismo da 
mercadoria1, em que as mercadorias, no mundo moderno, assumem 
uma forma atraente capaz de seduzir os olhos do comprador que 
modificam sua vida e seus valores, por vezes, pela moda e consumo 
fácil. O boneco/fantoche se torna produto dentro daquele cenário e 

seu status de mercadoria é percebido quando ele é atraído para um 
processo de dessecamento do seu corpo envelhecido. Apesar do 
envelhecimento da cidade, a jovialidade dos outros bonecos 
contrapõe a do fantoche protagonista. Revela-se, então, sua 
inadequação corporal àquele lugar. 

                                                           
1Conceito criado por Karl Marx (1818-1883), no âmbito da economia política. Na 
obra O Capital (1894), Marx explica o fetichismo da mercadoria como um 
fenômeno social no qual as mercadorias ganham vontades independentemente 
dos seus produtores.  

http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2012/11/02/quay-brothers-on-deciphering-the-pharmacists-prescription-for-lip-reading-puppets/
http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2012/11/02/quay-brothers-on-deciphering-the-pharmacists-prescription-for-lip-reading-puppets/
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A personagem entra, então, em uma loja e participa de um 
ritual macabro que será executado por um grupo de bonecos. Nesse 
ritual, como em uma orquestra, um boneco alfaiate comanda a 
extirpação, na qual o corpo do protagonista é esvaziado e seus órgãos 
são substituídos por materiais de alfaiataria.  

 

 
Figura 2 – Cena do filme Street of crocodiles. Fonte: QUAY, Stephen; QUAY, 

Timothy, 1986. 
  

 
Figura 3 – Cena do filme Street of crocodiles. Fonte: QUAY, Stephen; QUAY, 

Timothy, 1986. 
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Figura 4 – Cena do filme Street of crocodiles. Fonte: QUAY, Stephen; QUAY, 

Timothy, 1986. 
 

A capacidade da animação de criar um mundo plenamente 
possível, mesmo que estranho e perverso, se relaciona diretamente 
com o fato de os objetos não orgânicos serem animados, ao mesmo 
tempo que o corpo humano se torna estranho. Logo, a animação 
demonstra os complexos processos mecânicos da tecnologia na 
proporção do que acontece com a natureza no mundo moderno.  

Esse curta apresenta, pois, um universo macabro e mítico, o 
que permite refletir sobre a vida humana e a existência. O trabalho 
de câmera dos artistas penetra a superfície da vida cotidiana e da 
fachada de objetos comuns. Bonecos arruinados, alfinetes, parafusos, 
relógios são constantemente transformados, criando uma 
ambientação de sujeira e de mistérios. Esse filme se concentra no 
movimento e nos detalhes mecânicos daqueles objetos, levando o 
protagonista e o espectador a ação do ver/observar.  

 O movimento é sugerido pela câmera que desloca por pontos 
focais. Assim, a câmera não apresenta um movimento contínuo o 
que torna impossível uma exata orientação de visão naquele mundo 
diegético. A todo momento, os espectadores redefinem seu olhar a 
partir do ponto de vista da câmera. Os Quay usam ainda da 
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profundidade de campo2, desfocando por vezes o primeiro plano e o 
plano de fundo, e a câmera entra em pequenos objetos e revela seus 
detalhes.  

 Um relógio, voltando “à vida” é apresentado várias vezes em 
primeiro plano. Essa imagem pode ser considerada uma imagem-
afecção, aquela dita por Deleuze (1983, p. 103), pois esse relógio 
pode ser encarado pelo espectador como aquilo que “o olha” e 
oferece mais sentido afetivo à narrativa. Esse sentido afetivo ocorre 
na percepção de compreensão, no entendimento de que aquela 
mistura entre o orgânico e o não orgânico é o que domina a 
existência na modernidade. 

 No filme em análise, o espectador está diante, portanto, de 

uma leitura visual do caráter crítico, ilusório e imitativo de A rua dos 

crocodilos, de Schulz. Tanto na obra do polonês como na narrativa 
fílmica: 

 
A fatalidade desse bairro é que nele nada se 
realiza, nada chega a seu definitivum, todos os 
movimentos iniciados ficam suspensos no ar, 
todos os gestos se esgotam antes do tempo e não 
podem ultrapassar certo ponto morto” 
(SCHULZ, 2015, p. 95). 
 

 Para o leitor e o espectador, cria-se a impressão de que a 
protagonista está em uma maquete ilusória: 

 
A rua dos crocodilos era uma concessão da nossa 
cidade à modernidade e à corrupção da grande 
metrópole. Poderíamos então dizer que, por falta 
de outras possibilidades, tivemos de nos 
satisfazer com uma imitação de papel, com uma 

                                                           
2 Um dos aspectos composicionais da imagem, em que o diretor decide o quanto 
de uma imagem estará em foco.  
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fotomontagem de recortes de jornais 
deteriorados do ano passado (SCHULZ, 2015, p. 
96).  
 

Ao revelar a depravação do comércio moderno presente na 

rua dos crocodilos, narrada em Schulz, em Street of crocodiles há 
também uma representação de materiais abandonados e 
negligenciados no mundo moderno, o que permite refletir sobre as 
incertezas da sociedade. Ao mesmo tempo paira um ar de devassidão 
e erotização por meio de manequins/corpos expostos e lojas sujas, 
em que o espectador, junto ao protagonista, se sente entorpecido 
com as possibilidades que se encontram ali, parecendo mais um 
sonho delirante.  

No filme, com pincéis, linhas e agulhas emaranhadas, o 
espetáculo de animar objetos-fetiche se transforma em algo obsceno. 
Enquanto a figura de uma criança observa, ainda sem compreender 
a linguagem do desejo sexual, ocorre no curta uma cena em que o 
potencial erótico é enfatizado; escondido atrás de uma loja, o boneco 

recebe um show de strip-tease pornográfico com três bonecos de 
glicerina atuando como prostitutas. Vê-se o sexo também como valor 
comercial vendido em lojas modernas.  
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Figura 5 – Cena do filme Street of crocodiles. Fonte: QUAY, Stephen; QUAY, 

Timothy, 1986. 
 

Em uma entrevista ao jornal online Senses of Cinema, em 
2001, os cineastas afirmaram que Schulz parece ter escrito em 
segredo o cenário para seus filmes. O autor incentivou o trabalho 
com os fantoches e mostrou a direção que eles gostariam de ir: 
“Schulz de alguma forma nos libertou. Ele é um escritor poderoso. 
Nós poderíamos fazer filmes em volta de Bruno Schulz para o resto 
de nossas vidas, tentando compreender e apreender seu universo”3 
(HABIB, 2001). A obra dos cineastas acrescenta, pois, às 
possibilidades de leitura em Schulz. 

Os irmãos Quay mostram a riqueza da cinematografia por 

meio da escolha do stop-motion. A técnica, como foi dito, utiliza uma 
sequência de fotografias, quadro a quadro, para simular o 
movimento de um mesmo objeto inanimado. Essa técnica cria uma 
ilusão no cérebro humano de que algo se move. Com esse filme, o 
cinema mostra, mais uma vez, que  

                                                           
3  Tradução própria. No original: “Schulz in a way liberated us. He’s such a 
powerful writer. We could make films around Bruno Schulz for the rest of our 
lives and still try and grasp, apprehend his universe”. 
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Ter uma ideia em cinema não é a mesma coisa 
que ter uma ideia em outro assunto. [...] Além 
disso, existem ideias no cinema que só podem 
ser cinematográficas. Não importa. Mesmo 
quando se trata de ideias em cinema que 
poderiam valer em romances, elas já estão 
empenhadas num processo cinematográfico que 
faz com que elas estejam predestinadas. Esse é 
um modo de formular uma pergunta que me 
interessa: o que faz com que um cineasta tenha 
vontade de adaptar, por exemplo, um romance? 
Parece-me evidente que é porque ele tem ideias 
em cinema que fazem eco àquilo que o romance 
apresenta como idéias em romance. E com isso 
se dão grandes encontros (DELEUZE, 1999, 
p.13-14). 

 

Esse filme dos Quays apresenta questões sobre a relação entre 
animação, modernidade e o lugar da criança dentro do progresso 
tecnológico. Na cena final, o rosto da personagem protagonista é 
ressaltado, observando por um buraco na parece um 
boneco/criança. “Diante de um rosto isolado não percebemos o 
espaço” (DELEUZE,1983, p. 112) e uma dimensão de outra ordem 
se abre. O boneco mais velho parece enxergar a si mesmo naquele 
fantoche-criança: 
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Figura 6 – Cena do filme Street of crocodiles. Fonte: QUAY, Stephen; QUAY, 

Timothy, 1986. 
   

O orgânico e o não orgânico se relacionam com a 
tecnicidade, mostrando que a animação captura facilmente a 
essência do estranho no cinema. Os irmãos Quay, aguçando os 
sentidos e a imaginação dos espectadores, utilizam a arte surrealista 

para se libertar do racional. O caos está instalado nesse filme, a mise-

en-scène é o que permite conjecturar, porém, cumpre dizer que os 
Quay deixaram tudo instável e não resolvido. A escolha por um 
conto de Bruno Schulz casa com a proposta dos cineastas de mexer 
com a imaginação de quem assiste, por meio da incompletude.  
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PEQUENO ENSAIO SOBRE O ROMANCE: 

UM GÊNERO1 LITERÁRIO EM QUE UM 

PARÁGRAFO VALE POR MIL IMAGENS 
 
 

Sidney Barbosa 
 
 

As imagens engendram as 
palavras que engendram 

as imagens, em um 
movimento sem fim. 

 
Martine Joly 

 
 

Para 
Douglas De Sousa, 

 teórico-crítico, 
cabal na alvorada. 

Introdução 
O romance é um gênero complexo e de longa trajetória. A 

sua definição, ou mesmo a sua circunscrição, é de difícil apreensão. 
Nasceu na Grécia e em Roma, na Era Clássica, com as diégesis e 

com as narrationes de todas as espécies. Amalgamado e incrustado no 
seio da poesia épica, passa por metamorfoses e começa a tomar 
forma e nome, na Idade Média européia. No entanto, com as 

                                                           
1 A rigor, não se devia falar em “gênero” romance, mas em “forma” romance, uma 
vez que Aristóteles, na Poética, pontificou sobre a existência de apenas três gêneros 
literários: o épico, o lírico e o dramático. Para além dessa visão, haveria apenas 
“formas” literárias. Então poderíamos falar aqui da “forma romance”, mas os usos 
e costumes críticos incorporaram as expressões “gênero romance”, “terror”, etc. 
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características contemporâneas e as intenções que justificam sua 

fortuna atual, nasce com o Dom Quixote, na Espanha, transmigra-se 

para a França tomando a forma de uma Princesa de Cléves, atravessa a 

Mancha e corporifica-se em Pamela, Moll Flanders, Clarissa, Tom Jones 

e, muito especialmente em Robinson Crusoé, mas apenas inicia sua 

verdadeira modernidade com Júlia ou a nova Heloísa, com Jacques, o 

fatalista e com Paulo e Virgínia. Segue seu destino com o Pai Goriot e 

O médico rural, Eugênia Grandet e toda a Comédia Humana, 

acompanhado da Cartuxa de Parma, com Armance e O vermelho e o 

negro. Por fim, assume sua maturidade com Madame Bovary e com A 

educação sentimental, mas se enriquece também com Os sofrimentos do 

jovem Werther, Wilhem Meister, A estranha história de Peter Schlemihl, 

Nossa Senhora de Paris, O miseráveis e Os trabalhadores do mar. O 

romance toma, então, ares de adulto com Germinal, O rega-bofe e 

Naná, além da inusitada (A) Eva futura e do desconcertante Às 

avesssas. Quando estava com meia idade, rejuvenesce-se inteiramente 

com Em busca do tempo perdido, Paludes, A metamorfose, O castelo e 

Orlando. Considera-se que somente atinge a sua plenitude e soberba 

com Ulisses. Nessa caminhada, exportar-se-á a si próprio e se 

multiplicará em filhotes tais como Os noivos, O Fausto, As afinidades 

eletivas, Orgulho e preconceito, A ilustre casa de Ramires, Amor de perdição, 
A cidade e as serras, a Confissão de Lúcio, Memórias póstumas de Brás 
Cubas, O Cristo recrucificado, Quo vadis? e Crime e castigo no Velho 

Continente; Memórias de um sargento de milícias, Dom Casmurro, O 

Guarani no Novo Mundo (além de, segundo Doris Sommer, Sab, de 

Cuba, La Voragine, da Colômbia, Martín Rivas, do Chile, El Zarco, do 

México, Enriquillo, de São Domingos, Cumandá, do Equador, Tabaré, 

do Uruguai, Doña Bárbara e  Las memorias de Mamá Blanca, da 

Venezuela,  e Facundo e Amalia, da Argentina) –para desembarcar em 

um caleidoscópio que valoriza tanto Cem anos de solidão como Pedro 

Páramo ou A casa dos espíritos, bem como a profusão de romances da 
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literatura do século XX: A montanha mágica, Os Buddenbrook, O 

tambor, A honra perdida de Catharina Blum, O aluno Törless, Os novos 

sofrimentos do jovem Werther, Berlin Alexanderplatz, A peste, O amante, 

O livro de San Michele, O Leopardo, O deserto dos Tártaros, A consciência 

de Zeno, Aparição, Mulheres apaixonadas, A louca da casa, O velho que 

lia romances de amor e, finalmente, no ápice, o Grande Sertão: veredas. 

Apareceram ainda O quinze, Os sertões, O senhor embaixador, Incidente 

em Antares, Tereza Batista cansada de guerra, Fogo morto, São Bernardo, 

Lavoura arcaica, Relato de um certo Oriente, O triste fim de Policarpo 
Quaresma, entre tantos, mas tantos outros.  

Prossegue valendo o que disse Balzac, também teórico da 
literatura e do romance, a respeito de Walter Scott e de sua obra 
romanesca, e que pode ser aqui repetido aqui quanto a essa 
imperfeita seleta de títulos e de autores (implícitos) que, mesmo 
imprecisamente, acabamos de perpetuar. Viva o valor romance e sua 
fortuna nos últimos séculos.  

 
Cada um de suas boas obras (de Scott) é uma 
prova de sua imensa erudição e de seu espírito 
atento. Aqueles pequenos detalhes dos usos e 
costumes que frequentemente o leitor só 
conhece imprecisamente, e cujas imagens lhe 
inspiram tanto interesse, Walter Scott sabe 
fundí-los com arte no bloco dos fatos principais 
(que narra). O que ele almeja em sua obra nunca 
está rompido com a realidade: a imaginação do 
romancista deriva da fidelidade ao pintor e da 
confiança no historiador (BALZAC, 2000, p. 
39).2 

                                                           
2Chacun de ses bons ouvrages atteste son immense érudition et son esprit observateur. De 
ces petits détails de moeurs, de coutumes et d’usages que souvent le lecteur ne connaissait 
qu’imparfaitement, et dont le tableau lui inspire tant d’intérêt. Walter Scott sait les fondre 
avec art dans la masse des faits principaux. Ce qui n’est qu’idéal chez lui ne fait jamais 
disparate avec la réalité: l’imagination du romancier naît de la fidélité du peintre et de la 
bonne foi de l’historien. (BALZAC, 2000, p. 39). 
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E, serenamente, assumamos todas as incertezas, inseguranças, 

revoltas, astúcias e indefinições do romance, este arrivista das letras, o 
gênero literário que, no dizer de Michel Raimond, apesar de suas 
origens antigas, as quais remontam à Idade Média e à Antiguidade 
greco-latina, “durante muito tempo o romance representou o papel 
da criança mimada: totalmente sem limites”3 (RAIMOND, 1991, p. 
18). Essa ausência de baliza e de valoração, essa instabilidade 
crônica, no entanto, não o debilita, mas forja seu caráter de 
resistência e de desafio permanentes:  

 
Nos séculos XVII e XVIII, muitos autores não 
deixam de olhar para ele com alguma 
condescedência: não é um gênero nobre, não 
possui uma poética, cresceu um pouco como 
uma criança sem dono e por isso carrega consigo 
a imagem do arrivista, do aventureiro 
(RAIMOND, loc. cit.).4 

 
Mas que aventureiro encantador e sedutor! Atravessa esses 

tempos de modernidade e de pós-modernidade com tamanhos 
desempenho, altivez, e vitalidade que nos convence a todos do seu 
valor e sucesso. Os leitores que, desde então, seguem seus passos 
compassivos só têm a se rejubilar de sua existência e de sua atuação 
nos corações e mentes de todos eles.  

 

 
                                                           
3  le roman a longtemps fait figure d’enfant de Bohème: il n’a jamais connu de loi.” 
(RAIMOND, 1991, p. 18).  

4 Au XVIIème e au XVIIIème siècles, beaucoup d’auteurs ne peuvent s’empêcher de le 
regarder avec quelque condescendance: il n’est pas un genre noble, il n’a jamais fait l’objet 
d’une poétique, il a grandi un peu au hasard et, pour tout dire, il fait figure de parvenu, 
d’aventurier. (RAIMOND, (loc. cit.).  
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Romance, modernidade e burguesia: componentes vulcânicos 
 

A Comédia Humana é  
a pintura da sociedade”. 

Balzac5 
 

A França de todas as classes sociais no século XVIII assistiu 
assombrada à meteórica ascensão da burguesia. De tal maneira, isso 
marcou a sociedade que, forçados a definir com uma só expressão 
aquele século, seria, seguramente, o dístico: “Século XVIII francês = 
burguesia em ascensão”. De fato, embora a preparação tenha 
ocorrido em séculos anteriores, e o mercantilismo europeu e as 
viagens oceânicas tenham antecedido essa transformação social, a 
aristocracia acompanhava perplexa à passagem de suas propriedades, 
dos seus cargos políticos às mãos dos burgueses. No final do século, 
faltava à burguesia apenas conquistar o poder político. Isso foi 
obtido em 1789 com a Revolução Francesa, a qual ocorreu, contudo, 
graças à aliança efetuada entre essa classe social e os segmentos 
populares, despossuídos.  

Tão logo atingida, porém, a derrocada do poder aristocrático, 
representada pela queda e execução do rei e alguns de seus 
familiares, pela alteração da Constituição e pela proclamação da 
República, a burguesia passa a trabalhar para seguir sozinha na 
condução dos destinos franceses, descartando os apoios populares 
muito necessários no momento anterior, e agora supérfluos, 
desfazendo, na vida efetiva, as alianças que lhe garantiram a 
conquista do poder político. Passado o furor, os ideais de liberdade, 
igualdade e fraternidade da expressão revolucionária tornaram-se, na 
prática, realidades pertinentes somente ao universo do discurso 
oficial, existindo em realidade somente no interior de uma só classe 
social, a burguesia. E, mesmo assim, esses princípios estavam 
                                                           
5 “La Comédie Humaine est la peinture de la société”. Balzac 
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sujeitados ao domínio prioritário do lucro, da concorrência, da 
ganância desenfreada e da prevalência do valor monetário sobre 

qualquer outro, inclusive o moral. O cidadão deixa de ser todo 

aquele indivíduo que ocupava um lugar na cité, para transformar-se 

no homem de bem, reconhecido nessa categoria principalmente por 
sua declaração de imposto de renda, o meio devotar ou apresentar-se 
como candidato na política oficial.  

 Com essas acomodações políticas ocorridas no fin de siècle, o 
século XIX apresentar-se-á como o período de ouro burguês, o 
império da burguesia tanto na França quanto no mundo ocidental 
como um todo. Foram tantas transformações na sociedade em geral 

que Marshall Berman (1987) denominará como modernidade esse 
período no qual transcorreu a hegemonia burguesa na sociedade: 

 
Com a Revolução Francesa e suas reverberações, 
ganha vida, de maneira abrupta e dramática, um 
grande e moderno público. Esse público partilha 
o sentimento de viver em uma era 
revolucionária, uma era que desencadeia 
explosivas convulsões em todos os níveis de vida 
pessoal, social e política (BERMAN, 1987, p. 
16). 

 
Berman ainda lembra Marx e seu Manifesto Comunista, 

fazendo o elogio da era burguesa e apresentando seus pontos 
positivos:  

 
Todas as relações fixas, enrijecidas, com seu 
travo de Antiguidade e veneráveis preconceitos e 
opiniões, foram banidas; todas as novas relações 
se tornam antiquadas antes que chegue a se 
ossificar. Tudo o que é sólido desmancha no ar, 
tudo o que é sagrado é profanado e os homens, 
finalmente, são levados a enfrentar [...] as 
verdadeiras condições de suas vidas e suas 
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relações com seus companheiros humanos 
(MARX apud BERMAN, 1987, p. 20).  

 
É talvez por isso que, depois de “arrumar a casa” política 

(todos poderiam votar, desde que pagassem imposto de renda, por 

exemplo) e de aplainar o terreno político-social, bem como 
reorganizar a sociedade francesa segundo novos padrões jurídicos e 
impor sua ideologia a todas as outras classes sociais, a burguesia 
“exportou” esse ideário para o restante da Europa por meio da 
expansão militar de Napoleão Bonaparte. Só então, no contexto 
dessa situação geral confortável, é que a burguesia se permite 
dedicar-se ao cultivo de uma arte própria. E a escolhida foi a 

modalidade literatura, a qual deveria ter como escopo desprezar a 

maioria dos valores estéticos do Ancien Régime e valorizar estética e 
ideologicamente características próprias da burguesia. Ademais, 
esperava-se dessa nova arte contemplar exclusivamente de temas 
burgueses (sem nenhuma referência a feitos populares) e ser 
elaborada por eles próprios, com consumo garantido (no caso, a 
recepção, a leitura) no seio dessa mesma classe social, sem 
preocupações em atingir públicos e nichos que não fossem os 
alfabetizados burgueses. Isso ocorreu, historicamente, com relativa 
rapidez e muita eficácia. Foi questão de poucas décadas, a contar do 
fim do século XVIII: nasciam o sucesso e a destinação iluminada da 
modernidade, o gênero romance.  

Para se atingir esse objetivo, entre as várias formas literárias 
anteriormente conhecidas, divididas entre três vertentes – a 

aristocrática, de salão, isto é, de sociedade refinada; a popular, de 
deboche e de fanfarronice; e, finalmente, a religiosa, de 
espiritualidade didática, moralista e de dominação ideológica 
(também aristocrática) –, a burguesia escolheu para si justamente o 
romance, gênero até então considerado secundário, sem valor 
estético e futuro, uma vez ser isento de regras formais e 
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compromissos morais. Coube a esse gênero açambarcar e sintetizar o 

novo mundo social, aquele verdadeiro turbilhão político, social e 
cultural que, ainda no dizer de Berman (1987), iria tomar de assalto 
primeiramente a sociedade francesa e, em seguida, o mundo. Com a 
palavra Honoré de Balzac, o primeiro escritor profissional, cuja 
missão era a de “escrever a história esquecida por tantos 
historiadores, qual seja a dos costumes (burgueses, uma vez que não 
há foco narrativo dirigido a nenhum membro das classes populares 
na sua centena de romances publicados), e fazer “concorrência ao 

Cartório de Registro Civil” (BALZAC, Prefácio à Comédia Humana, 
p. 94). 6 

É nesse contexto, pois, que o célebre romance francês do 
século XIX, iniciado com Balzac, seguido por Stendhal, Hugo, 
Flaubert e Zola, o qual influenciou a maior parte das literaturas 
ocidentais, inclusive as da América do Sul, constituiu a concretização 
de uma parte do amplo projeto burguês, ainda que a sua execução 
não tenha sido sem tropeços e sequer tenha deixado de apresentar 
contradições. O mesmo ocorreria com a Ciência, a Educação, com 
os conceitos tais como a família, a moral e, sobretudo, a ética. Cada 
setor da vida material, intelectual e espiritual da sociedade foi 
alterado totalmente, adaptando-se ao que convencionou, já à época, 
chamar de os “tempos modernos”. A arte, nas suas várias 
modalidades, não pôde proteger-se dessa verdadeira revolução de 
costumes e valores, aderindo aos novos tempos e se apoiando, à sua 
maneira, nas novas regras.  

 Em literatura, tudo ocorreu como se a classe burguesa, em 
vias de consolidação no seio da sociedade francesa do final do século 
XVIII e do início do século XIX, fosse pescar entre os gêneros 

                                                           
6 “[...] d'«écrire l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des mœurs» et «faire concurrence 
à l'état civil»”. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_civil
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desprezados pelos parâmetros estéticos e culturais do Ancien Regime a 
sua forma de expressão, o seu gênero literário, o romance. Tratou-se 
de erigi-lo à condição de uma nova nobreza estética. Revisou-o, 
ampliou-o e alterou-o de tal forma que tomou feições singulares, 
apagou quase tudo o que antes o caracterizava como tal, 
transformando-se no novo gênero literário, que reina absoluto desde 

então. A denominação romance realista, romance moderno ou romance 

burguês foi adotada a posteriori para diferenciá-lo de toda expressão 
literária anterior, que de Grécia e Roma antigas, passando pela Idade 
Média, Renascimento e Barroco, pudesse ter sido denominada 

romance. Tratava-se, doravante, de uma manifestação literária única, 
diferenciada de todas as outras, destinada a atender a ânsia estética 
da burguesia e a contar e cantar no romance, na feliz expressão de 

Luckács (1999, p. 87), a epopéia burguesa, ou seja, as armas e os feitos 
da modernidade, capitaneada pela burguesia.  

 
 
A sina exitosa de um gênero literário 

Honoré de Balzac (1799-1850) foi o primeiro escritor a 
participar desse projeto literário, em sua nova fase e a quem são 
atribuídas a propositura e a sua execução inicial. Assim, ele foi o seu 
autor, idealizador e primeiro romancista. Servindo-se de técnicas e 
procedimentos narrativos descobertos por escritores ingleses do 

século XVIII e inspirando-se, inicialmente, no roman noir ou romance 

gótico do escritor inglês Walter Scott, Balzac produziu centenas de 
histórias em forma de contos, folhetins, publicações improvisadas e 
mais de noventa romances. Essa produção abundante possuía uma 
temática unicamente burguesa e era voltada também a um público 

leitor totalmente burguês. A sua Comédia Humana, com os seus 

noventa e cinco títulos, passou a constituir o paradigma do romance 

burguês, ou do romance realista, por ser o mais completo conjunto de 
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descrições e análise da sociedade burguesa da França na primeira 
metade do século XIX. O escritor faleceu em 1850, e esse 
acontecimento marcava o nascimento do realismo na França. 
Embora membro participante e ideologicamente fiel à classe 
burguesa, declarava-se “escandalizado” com a sua maneira de 
proceder enquanto classe. Chocava-o, sobretudo, a falsa moral, a 
ação desumana, a corrupção e o comportamento interesseiro em 
todas as situações sociais, inclusive as afetivas. Manifestava-se contra 
a valoração das aparências, o apego exagerado ao dinheiro e a 
“filosofia” de que os fins justificam os meios (financeiros) para a 
obtenção do sucesso social. Sua motivação moralista, a sua crítica e o 
sucesso que alcançou não o impediram, no entanto, de ser um dos 
melhores e mais perfeitos escritores do gênero literário burguês. De 
tal forma, ele se antepôs ao status burguês que, respeitados os 
antecedentes considerados “clássicos” nessa genealogia literária, o 

Dom Quixote, de Cervantes, o Robinson Crusoé, de Delfoe, e La 

nouvelle Héloïse, de Rousseau, a sua obra tornou-se uma realidade 
ideológica, sensível e voluntariamente aceita pelo conjunto da classe 
burguesa e, consequentemente, via ideologia, por toda a sociedade.  

  Com a ampliação do mercado de livros, devido ao 
incremento da alfabetização e disseminação da imprensa, da edição e 
da melhoria das condições materiais de leitura,  como o 
aperfeiçoamento e conforto das instalações pessoais e coletivas 
(DARNTON, 1992), Honoré de Balzac pôde realizar um estrondoso 
sucesso editorial e constituir-se no primeiro escritor profissional 
moderno a viver exclusivamente da sua literatura, fora do mecenato, 
abrindo caminho para a incrementação do gênero na sociedade 
francesa e alhures.  

 Por isso é que ele foi seguido e, em certo sentido, 
“aperfeiçoado”, por vários escritores franceses do período, como 
Stendhal, Flaubert e Zola, sem tentarmos enumerarmos os 
“menores” e os tantos outros que se inspiraram ou se contrapuseram 



245 
 

à maneira de escrever de Balzac. Proust, ao levar o romance burguês 
aos seus píncaros estéticos, trabalha também no interior daquilo que 
considerava ser a única classe social merecedora de enfoque e capaz 
de fornecer personagens à literatura: a burguesia. Em verdade, a 
aristocracia proustiana de onde saíam as personagens do seu 

grandiose romance, não passava de uma burguesia ornada de 
penduricalhos financeiros, de títulos e de sobrenomes tradicionais. 

Se na Comédie Humaine ou na Recherche du temps perdu aparecem 
personagens de outras classes sociais, ali estão apenas na condição de 
criados e subalternos, bons para servir a mesa, ou para desafogar 
patrões e seus filhos adolescentes das suas tensões sexuais. Nenhum 
desses personagens atua de maneira destacada ou é foco da narrativa.  

 Até mesmo um escritor como Émile Zola, que, com o seu 
Naturalismo engajado, pretendia dissecar amplamente a sociedade, 
tornando visíveis as problemáticas das classes populares e dos 
excluídos da burguesia, não deixa de referenciá-la nos personagens 

que povoam a belle époque e a Primeira Guerra Mundial do ciclo dos 

Rougon-Maquart, que pretendia dar conta das peripécias, esplendor e 
miséria de uma família, de uma sociedade que pode ser 
caracterizada, como a quase totalidade das narrativas suas 
contemporâneas, como ocorridas no interior da classe burguesa.  

 E o século XX dos vários modernismos despreza e, ao mesmo 
tempo, rende homenagem ao romance burguês, pois partindo de 
Bernanos, Martin du Gard e Jules Romains, passando por André 
Gide, François Mauriac e André Malraux, chegando a Proust, (James 
Joyce, Virginia Woolf e Franz Kafka, fora da França) têm presentes 
nos corações e mentes as questiúnculas sensoriais da classe burguesa 
quando escrevem suas obras tão ao gosto do público leitor.  

 Somente no início da segunda metade daquele século, 

quando se instaura o novo romance francês, destinado a ser, no dizer 

de Sartre, um anti-romance (balzaquiano), é que o romance dito 
tradicional passa a ser o vilão estético a ser evitado. Se o império da 
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burguesia no seio da sociedade de então mostrava sinais de 
enfraquecimento diante das inúmeras contestações que se 
apresentam (desde o advento da revolução russa, da explosão das 

bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, até a irrupção do rock n 

roll, dos hippies, dos naturalistas e dos anti serviço militar, 

vegetarianos, vida zen e macrobiótica) contra a burguesia e seu train 

de vie, sua maneira de viver, levantam-se vozes que reivindicavam 
também que se pusesse abaixo a sua literatura. A história, as 
personagens, os objetos e o homem do mundo burguês precisavam 
nos anos 50 e 70 do século XX, ser tomados diferentemente pelas 
artes, combatidos e superados, quando não desprezados, para se 
encontrarem outras vias para o romance e as outras artes em geral. O 
teatro de Antonin Artaud e de Alfred Jarry, os quadros cubistas de 
Braque, Picasso, Paul Klee e Mondrian, as esculturas inusitadas de 

Marcel Duchamp e de Daí a proposta desse novo romance que 
operasse somente no nível da escritura e não mais com os 
procedimentos tradicionais. Essa escola caracterizava-se por, em 
primeiro lugar, os seus autores realizarem críticas e reflexões a 
respeito do gênero no interior do próprio romance. Era como se 

teoria e prática se misturassem para realizar um roman du roman, um 

metarromance explicitado no interior da própria ficção. Igualmente 
conhecida como a “escola do olhar”, caracterizava-se por desprezar a 
ênfase na temática, na organização espacial e temporal lineares e até 
mesmo nas ações das personagens – estas não precisam mais de seus 
atributos físicos e sociais para se destacarem na narrativa. “Basta que 
existam, pensem e sintam” (Perrone-Moisés, 1966, p. 29). Essa escola 
produziu romances nos quais os objetos e o próprio homem são 
vistos com estranhamento, e o real passou a ser tomado não mais 
como inspiração mimética e somente como fonte inspiradora que 
possui dimensões psicológicas, imaginárias, bem como o domínio do 
inconsciente. Para um mundo novo, no qual a burguesia estava 
sendo desvalorizada, corresponderia, doravante, um novo romance 
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com novos aspectos. E é assim que a escritura (a forma) se torna o 

principal tema (conteúdo) do romance.  

Mas há reações, e isso somente fez (e faz) aumentar o 
interesse (e as vendas). Tanto na França como em toda a Europa o 
romance, tanto como gênero quanto como objeto de mercado, 
atravessa o tempo, segue firme bem do ponto de vista da produção e 
do sucesso das vendas, prosperando no mundo todo, apesar de suas 
várias mortes anunciadas e nunca confirmadas. 

 
 
Um destino e dois encaminhamentos 

Contudo, interessa-nos também, nesta reflexão, levantar 
aspectos dos “antecedentes” desse gênero literário e enfocar as 
possibilidades, peripécias e valorações que, historicamente, seguiram-
no na sua trajetória. Em que pese a configuração de uma origem 
francesa de um romance moderno aqui defendida, não há como não 
admitir que o precursor do romance burguês está fundamentalmente 
localizado fora da França, na Inglaterra do século XVIII. Quando, 

em 1761, Rousseau publicou Julie ou la nouvelle Heloïse, romance 
considerado o primeiro dos romances modernos, a Inglaterra já 
tinha dado ao mundo Richardson, Delfoe e Fielding, romancistas 
que, segundo Ian Watt, já se consideravam os “criadores de uma 
nova forma literária e viam em sua obra uma ruptura com a ficção 
antiga [...]” (WATT, 1990, p. 12). 

Nessa reflexão diacrônica sobre a forma romanesca 
contemporânea, é preciso, pois, reconhecer especialmente a 

contribuição pioneira de Daniel Delfoe, que, com o seu Robinson 

Crusoe, incluiu na literatura o que Watt considera a primeira das 
características do mundo burguês: o individualismo. É evidente que 
tanto essa análise como qualquer outra devem também levar em 
conta a questão do amadurecimento do capitalismo e da burguesia 
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ascendente, ocorridos durante todo o século XVIII e a oposição 
ferrenha existente entre esta e a sociedade aristocrática “decadente” 
do século XVIII inglês e europeu em geral. O que ocorre com a 
burguesia e com o gênero romance, por exemplo, na Alemanha do 
século XVIII é também muito importante, uma vez que aí atuaram 

autores geniais como Goethe e os seus romances Werther e Wilhelm 

Meister, este último caracterizado como o paradigma do romance de 

formação, além da plêiade romântica, Novalis, Lenz e von Chamiso à 
frente. É provável que as modificações sociais e políticas impostas 
pelas burguesias nacionais do século XVIII em todas as sociedades 
europeias tenham acontecido com muitos pontos em comum. No 
entanto, é preciso diferenciar. Em política e em literatura: 
Alemanha, França e Inglaterra percorreram trajetórias distintas para 
implantarem não somente os seus sistemas burgueses, mas também 
para direcionarem as suas respectivas literaturas, em especial o que 
concerne ao romance. Daí a diferença de fortuna e de posteridade 
que caracterizou cada um dos três países. Mesmo assim, podemos 
afirmar que, no campo literário, alguns eventos semelhantes se 
repetem nos três países. 

No que se refere à Inglaterra, não podemos deixar de 
reconhecer a importância da contribuição crítica de Ian Watt e da 

sua obra que já se tornou clássica A ascensão do romance, não só pela 
análise que faz dos romances de Defoe, Richardson e Fielding, mas 
principalmente por ter facilitado a compreensão de que esse “novo” 
gênero literário registrava um fenômeno que ocorria em toda a 
Europa, baseado, principalmente, num certo apego às realidades do 
cotidiano e ao enaltecimento do indivíduo – este era, até então, 

preso somente à sua origem (locus) e à inserção na sua casta 

(corporação). Watt reconhece em Defoe, Richardson e Fielding o 
nascimento, o registro, do homem moderno e, portanto, burguês, na 
literatura. O romance passa a ser considerado a certidão de 
nascimento estética (e escrita!) desse acontecimento.  
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Na Alemanha, em atraso no que diz respeito aos 
acontecimentos políticos, sociais e culturais europeus do século 
XVIII, destacam-se os dois romances de Goethe acima citados 

acrescentados de As afinidades eletivas, sua última (e magnífica) obra, 

e o(s) Fausto(s), o romance de sua vida, além de A estranha história de 

Peter Schlemihl, de Chamiso. Como se vê, trata-se de obra 
quantitativamente insignificativa, mas de uma qualidade que nada 

fica devendo ao Robinson Crusoe ou à La nouvelle Heloïse. Aliás, a 
Alemanha cultural e literária, despertada pelo novo gênero literário, 
criará até mesmo um novo estilo de escritura, denominada 

Robinsonade, que tomará o romance de Crusoe como paradigma. 

 Na França do Iluminismo, os enciclopedistas, tendo à frente 
Diderot, percebem que algo estava ocorrendo na Inglaterra e 
preparam as condições para o desabrochar e o desenvolvimento do 
romance burguês também na França. Eles não só farão isso com 
muita competência, como darão uma contribuição complementar ao 
projeto, enriquecendo-o com novas facetas e características, ou 
melhor, ampliando-o. O romance francês do século XIX é a prova 
disso.  

 Diderot, autor de Jacques le fataliste, publica, em 1761, um 

livro intitulado Éloge à Richardson, no qual, além de apontar os 

valores de sua obra Clarisse Harlowe, publicada na França em 

tradução de Prévost (o autor de Manon Lescaut), coloca o escritor 
inglês, que tinha acabado de falecer, no mesmo nível dos grandes 
moralistas clássicos franceses, Montaigne e La Rochefoucauld, e até 
mesmo no patamar dos que ele considerava os “gênios” da 
Humanidade: Moisés, Homero, Eurípedes e Sófocles. Entusiasmo à 
parte, com essa avaliação, Diderot elabora o que poderíamos 
classificar como a primeira teoria do romance moderno. Senão, 
vejamos o que ele próprio nos diz: 
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Por romance, temos entendido até hoje um 
tecido de acontecimentos quiméricos e frívolos, 
cuja leitura era perigosa para o bom gosto e para 
os costumes. Gostaria de encontrar um outro 
nome para as obras de Richardson, as quais 
elevam a mente, tocam a alma e transpiram 
amor do bem, mas que se chamam igualmente 
romances (DIDEROT apud CHARTIER, 1990, 
p. 73). 

 
 Nota-se aí até mesmo aquela mauvaise conscience referente ao 
fato de que o romance moderno, o romance burguês, não passa da 
recuperação de um gênero que não tinha sido até então valorizado 
pela aristocracia. O “bem” explicitado nesse trecho não tem outra 
conotação além dos interesses, estéticos, no caso, da classe burguesa.  

 De tudo isso evidenciam-se duas questões. A primeira é que a 
Europa estava diante de um novo gênero literário, o qual atendia a 
uma série de necessidades dos tempos burgueses que se impunham 
por toda a parte; e a segunda diz respeito à denominação do novo 

gênero. Incomodava servir-se de uma palavra corrompida para 
designar algo tão novo e que se pretendia tão grandioso. Mas não 
havia outra saída, seja pelo fato de a burguesia desprezar os gêneros 

aristocráticos, seja porque em literatura o novo gênero deveria 
atender às suas necessidades espirituais um tanto materialistas.  

 O romance moderno da França do século XIX, que irá 
influenciar o mundo todo, inclusive o Brasil, surge, pois, na esteira 
de várias modificações políticas, sociais e estéticas ocorridas 
primeiramente na Europa do século XVIII e que, em seguida, 
consolidou-se no transcorrer do século XIX. Trata-se, portanto, de 
um fenômeno europeu e não de algo localizado somente em um país 
ou região. A sua disseminação para o restante do mundo ocidental 
coincide com a expansão do capitalismo e com a exportação francesa 
da ideologia burguesa.  
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 A situação é tanto esta que Balzac, considerado, como vimos, 

o “pai” do romance burguês na França, com a sua Comédie Humaine, 
paga o seu tributo ao século XVIII e ao internacionalismo de suas 
origens, quando confessa sua inspiração e predileção, bem como o 
seu embasamento técnico na obra de Walter Scott. Aliás, esse autor 
inglês foi uma verdadeira moda literária, uma mania nacional na 
França da década de 1820. Era muito apreciado e também 
teoricamente reconhecido como o inspirador de uma nova 
literatura. Considerado o “historiador” mais importante do seu país, 
Scott dispunha também do dom de “divertir”, “instruir” e 
“moralizar”, pontos exatos do programa literário burguês no que 
concerne ao romance. Isso equivale a dizer que, desde então, o 
gênero romance cumpria a tarefa que a burguesia iria exigir dele um 
pouco mais tarde. Tido como o renovador e o incorporador de todos 
os gêneros anteriores (a epopéia, a história, a tragédia e a comédia), 
Walter Scott é também elogiado, em 1828, pelo crítico francês 
Nisard, contemporâneo de Balzac, nos seguintes termos:  

 
Sir Walter Scott est le premier qui a donné vogue à ce 
genre en faisant des chefs d’oeuvres. Le roman était 
avant lui qualifié de genre bâtard, et peu-être 
jusitifiait-il  son titre par le vague de ses compositions 
et les limites où il s’était enfermé. Le voilà de nos 
jours, élevé au rang de haute et franche littérature, et 
Walter Scott est en possession d’une belle et solide 
renomée, qui n’est pas, j’imagine, d’un autre poids et 
d’une autre couleur que celle des grands écrivains. Bon 
gré, mal gré,il a bien fallu lui trouver une place, sous 
peine de nier son génie, si varié et si original, à 
l’exception de tels crirtiques, qui ne croient pas au 
talent d’un auteur dont les productions ne se classent 
pas commodément dans la catégorie des genres 
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modèles (NISARD, apud CHARTIER, 1990, p. 
105, 106). 7 

 
 Ao fazer o elogio de Scott, Nisard realiza, ao mesmo tempo, o 
elogio do gênero. O romance moderno chega, portanto, ao mundo 
sob a égide do internacionalismo e com a intenção de retomar o 
antigo programa de moralizar e de educar. Assim é que, no prefácio 

de Manon Lescaut, o abade Prévost adverte: “A presente obra é 

inteiramente um Tratado de Moral, agradavelmente transformado 
[...]” Ou seja, aqui tem ética, lição que serve de exemplo para as 
jovens leitoras, para as mulheres e para a sociedade (burguesa) em 
geral. Trata-se, em consequência, de uma coisa boa, de valor positivo 
da nossa sociedade (burguesa). Esse é também o caso do romance de 

Jacques le fataliste, em cujo prefácio Diderot, o autor, afirma:  

 
Il est bien évident que je ne fais point un 
roman, puisque je néglige ce qu’un romancier 
ne manquerait pas d’employer [...] mais, je 
dédaigne toutes ces resources-là, je vois 
seulement qu’avec un peu d’imagination et de 
style, rien n’est plus aisé que de filer un roman 
(apud CHARTIER, 1990, p. 79, 80).8 

                                                           
7 Sir Walter Scott est le premier qui a donné vogue à ce genre en faisant des chefs d’oeuvres. 
Le roman était avant lui qualifié de genre bâtard, et peu-être jusitifiait-il  son titre par le 
vague de ses compositions et les limites où il s’était enfermé. Le voilà de nos jours, élevé au 
rang de haute et franche littérature, et Walter Scott est en possession d’une belle et solide 
renomée, qui n’est pas, j’imagine, d’un autre poids et d’une autre couleur que celle des 
grands écrivains. Bon gré, mal gré,il a bien fallu lui trouver une place, sous peine de nier son 
génie, si varié et si original, à l’exception de tels crirtiques, qui ne croient pas au talent d’un 
auteur dont les productions ne se classent pas commodément dans la catégorie des genres 
modèles (NISARD, apud CHARTIER, 1990, p. 105-106).  

8 Il est bien évident que je ne fais point un roman, puisque je néglige ce qu’un romancier ne 
manquerait pas d’employer [...] mais, je dédaigne toutes ces resources-là, je vois seulement 
qu’avec un peu d’imagination et de style, rien n’est plus aisé que de filer un roman. (apud 
CHARTIER, 1990, p. 79,-80).  
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 Logo, há a constatação, feita pelos próprios franceses do 
século XVIII e início do XIX, da existência de uma mudança literária 
advinda de fora da França, que era fundamental. Fica também 
evidenciado que essa influência marcaria os primórdios da nova 
prosa de ficção, que estava sendo gestada naquele momento, com 
maior ou menor intensidade, por toda a Europa. É verdade que mais 
tarde os escritores franceses não apenas fariam um 
“aperfeiçoamento” cabal do gênero, tornando-o quase 
irreconhecível, como realizariam uma verdadeira “exportação” dessa 
sua produção literária romanesca tanto para os outros países 
europeus quanto para os do continente americano, e que, na 
contemporaneidade, chegaram à China e ao Japão, que se tornaram 
líderes na produção e atualização do gênero. A literatura seguia o 
caminho da política, que, ambas, a partir da França e sua grande 
Revolução, e por meio da expansão napoleônica, alteraram o 
horizonte do mundo inteiro.  

 
 
Considerações finais 

 Por essas razões, podemos afirmar, sem hesitações, que o 

gênero a que podemos denominar, indistintamente, como romance 

moderno, ou romance contemporâneo, ou romance realista, ou ainda 

romance burguês, resulta de um momento histórico, político, 
econômico e social do  e da criação de uma classe social, a burguesia 
ascendente,  no século XVIII e dominante no século XIX. A sua 
criação decorre de várias ações artísticas e literárias ocorridas e 
concertadas em diversos países europeus, principalmente Inglaterra, 
Alemanha e França, com repercussão imediata em outras nações do 
continente, caracterizando uma ocorrência estética internacionalista. 
Essa façanha foi realizada com a contribuição de vários autores, em 
distintos lugares, interligados pela troca de informações, por meio de 
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traduções, caracterizando, com isso, mais um aspecto da 
modernidade.  

 Foi assim que a humanidade, sob a batuta da burguesia 
francesa, no dizer de Marx, elaborou a nova agenda estética para a 
literatura e fez com que “[...] as criações espirituais de nações 
individualizadas se tornassem propriedade comum. O bitolamento e 
a unilateralidade das nações se tornam cada vez mais impossíveis, e 
das várias literaturas nacionais e locais brota uma literatura mundial” 

(apud BERMAN, 1987, p. 120). Em nossa opinião, o romance se 
concretiza como o veículo privilegiado dessa movimentação histórica 
singular, sendo a sua expressão maior. Tudo ocorreu naqueles 
tempos de implantação e de implementação do projeto de vida 
burguês para toda a sociedade. Esse gênero configura e materializa, 
nos três últimos séculos, o desejo de arte e a necessidade de evasão e 
de poesia que pertencem a todo ser humano para além dos contextos 
burgueses. No entanto, com o gênero romance, esse alçar voo se 
rebaixa quase aos rés do chão, pinçando histórias, personagens, 
sentimentos e conflitos do populacho, das pessoas comuns (porém, 
essa identificação é realizada no interior de uma única classe social. 
Na sociedade e na literatura, quando um burguês diz “todos”, “o 
povo”, “a sociedade”, por exemplo, não está minimamente se 
referindo às pessoas do proletariado, do campesinato ou do 

lupenproletariado, uma vez que, no seu sentimento, elas não existem). 
Politicamente, o projeto foi bom, mas a realização acabou saindo 
tosca porque não impediu que a nova “arte” continuasse a ser elitista 
e excludente, ideologicamente comprometida com apenas um ponto 

de vista da e sobre sociedade.  

 E a saga do romance continua até se fechar o século XX e se 
abrir o século XXI. Se continuarmos a tomar a França como 
paradigma –para concluirmos esta reflexão – vemo-nos obrigados a 
constatar a força e a perenidade da produção e do consumo desse 
tipo de obra literária.  
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 O gênero incerto, inseguro, indefinível e inefável da 
modernidade, fruto de uma ação artística levada a efeito pela 
burguesia, tornou-se não apenas autossuficiente na sua afirmação 
estética e comercial, como se tornou generosamente ponto de 
inspiração para todas as outras artes burguesas ou não. O romance se 
comporta bem na contemporaneidade, ampliando a sua produção e 
a subsequente influência no mundo ocidental, mas também no 
Oriente, na Ásia e nos países que menos se esperava, como o Japão, 
as nações nórdicss e a Islândia. O gênero se apresenta forte e firme, 
produtivo e incensado. Os filmes, as histórias em quadrinhos, os 
espetáculos musicais, que vão da ópera ao baile funk, as 
manifestações de toda sorte, inclusive, teatrais e pictóricas, atingem o 
seu paroxismo e encontram eco na escultura e nos jogos eletrônicos, 
talvez na arte digital e nas imprevisíveis modalidades da internet.  

 A escolha do gênero romance, anteriormente desprestigiado 
pela aristocracia, marca uma modificação fundamental de gosto e de 
condições de manifestações artísticas que iriam diferenciar 
totalmente a era burguesa de todas as precedentes na política, na 
economia, no consumo e nas artes. O romance é a manifestação-
símbolo dessa força renovadora e deve ser saudado como uma das 
contribuições mais importantes para a constituição desse nosso 
conturbado e encantador mundo contemporâneo. O romance, tal 
como ocorre com o livro, é muito questionado em nossos dias. 
Afirmam que o gênero está morto. Como vimos, pelo contrário, 
sustém-se e se afirma cada vez mais. O romance está morto! Viva o 
romance! 
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Considerações iniciais 

Carlos Reichenbach (Porto Alegre, 1945 – São Paulo, 2012) 
foi um dos mais operantes e premiados cineastas do país. 
Responsável pela direção de quinze longas-metragens, sua obra 
abrange várias tendências da cinematografia nacional, indo desde o 
movimento de contracultura até as produções de orientação mais 
comercial. Por ser um cineasta exigente e que primava pela soberania 
estética dos filmes, na falta de recursos financeiros Reichenbach 
costumeiramente assumia outros encargos além da direção. No seu 
ponto de vista, uma boa obra cinematográfica deveria despertar as 
emoções e as sensações do público. Por isso mesmo, preferia elaborar 
todos os recursos essenciais para a criação do filme, como a 
fotografia, a trilha sonora, a ambientação da narrativa etc. 

O cinema de Reichenbach é marcado pelas questões 
históricas e políticas de sua geração. Mesmo após a crise da indústria 
cinematográfica brasileira nos anos 80, o cineasta buscava sempre se 
adequar às condições e propostas do mercado especializado de sua 
época. As dificuldades em lidar com a inconstância do mercado 



258 
 

financeiro, contudo, acabou gerando produções de oscilante 
qualidade estética e, consequentemente, grandes divergências em 
relação à sua recepção crítica. Apesar de todos os percalços, é 
bastante perceptível, sobretudo na produção mais autoral, a 
preocupação do autor com a qualidade da obra e com o impacto que 
um filme poderia causar na sociedade. 

Reichenbach ganhou visibilidade exatamente por produzir e 
dirigir filmes que abordam questões sociais e políticas, como as obras 
que denunciavam a ditadura civil-militar e as pornochanchadas, que 
figuravam como uma espécie de alegoria para o período vigente no 

país. Suas últimas obras, contudo (entre elas o filme Dois córregos), 
apresentam um estilo mais clássico de cinema, equilibrando a 
qualidade estética e o apelo comercial. 

Dois córregos (1999) é ambientado em uma pequena cidade 
homônima, localizada no interior do estado de São Paulo. Com 
cenas que se passam nos anos 60 e 90, a narrativa se articula através 

das lembranças de Ana Paula (tempo passado: anos 60), a personagem 
central que volta à cidade de Dois Córregos para tomar posse de 

uma propriedade herdada do pai (tempo presente: anos 90). Aos 17 
anos de idade, Ana Paula foi, em companhia da amiga Lygia (filha de 
um general militar), passar um fim de semana na casa de veraneio da 
família. O país estava sob o regime ditatorial (1964 - 1985) e 
Hermes, tio da jovem protagonista, era um militante que se 
encontrava exilado na fazenda, na companhia de Tereza, afilhada da 
mãe de Ana Paula e responsável pela estadia de todos. O filme 
aborda o drama das experiências pessoais das personagens, as 
relações familiares, os vínculos conjugais e a influência exercida pela 
Igreja e pelas demais instituições no comportamento dos indivíduos 
e na configuração social da cidade. 

A trama se desenvolve a partir da relação de Hermes com as 
três jovens. Ele é uma espécie de formalização do aspecto político da 
obra enquanto as moças são metáforas para sentimentos como: 
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alienação (Ana Paula - jovem), empoderamento feminino (Ana Paula 
– adulta), transgressão (Lydia), renúncia e paixão (Tereza). Apesar de 
ser protagonizada por uma personagem feminina, a atuação de 
Carlos Alberto Riccelli ganha grande destaque ao longo da narrativa, 
graças sobretudo à função social contida em seu papel. Com a 
discussão das questões políticas e sociais, o filme acaba também por 
abordar aspectos da memória coletiva e histórica da sociedade da 
época. 

Este ensaio propõe analisar a narrativa fílmica Dois córregos 
exatamente por essa perspectiva do cinema como meio de 
reprodução da realidade social, sempre destacando os recursos de 
estruturação do espaço operacionalizados na obra. Amparado em 
teorias do espaço ficcional, aqui se analisa os mecanismos de 
espacialidade empregados na estruturação dessa narrativa fílmica, 
que são constituídos por um espaço real migrante, por espaços 
puramente ficcionais criados para reproduzir uma sequência e pelas 
próprias ações das personagens. Tomando por aporte teórico as 
ideias de Henri Lefebvre (2008), aqui o espaço é entendido como 
um segmento produzido historicamente pelo homem, no qual se 
organizam questões de variada ordem – como política, econômica, 
cultural, social e ideológica. O sociólogo elabora uma teoria do 
espaço à luz de questões referentes às relações sociais de produção. 
No seu entendimento, como todo espaço é produzido para atingir 
um determinado fim, ele jamais pode ser considerado um elemento 
neutro; o espaço tem um senso político muito forte, pois nele estão 
ancorados a natureza e os desígnios daqueles que têm as condições 
necessárias para produzi-lo, normalmente uma classe abastada 
dominante. 

Reichenbach produziu e dirigiu longas-metragens durante a 
ditadura civil-militar no país, de modo que alguns de seus filmes 
foram censurados e outros constituíam uma sátira escrachada desse 

período. Dentro de seu acervo, Alma corsária (1993) e Dois córregos 
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trazem uma abordagem mais política do espaço arruinado 
característico desse contexto histórico. Os conflitos internos e a 
subjetividade de suas personagens expõem o trauma de uma época 
marcada por violência, repressão e disputas político-partidárias. 

Estudos desta natureza contribuem não apenas para a 
certificação da qualidade estética da obra, mas também para a 
formação crítica, política e cultural de uma sociedade. É sempre 
válido destacar que a linguagem cinematográfica atua como uma 
forma de resistência contra a arbitrariedade de sistemas opressores, 
uma vez que traduz e expõe traços de uma realidade social que a 
classe dominante se empenha em ocultar. Assim, espaços e 
personagens que compõem a cena imprimem funcionalidade à 
história e passam a constituir símbolos com muitos significados. 

 

 

Espaço e sociedade 

No universo das artes, a categoria do espaço mantém uma 
sólida relação com a sociedade, visto que esse elemento estrutural 
abriga uma multiplicidade de matérias coletivas. Com efeito, mais do 
que situar geograficamente os personagens na narrativa, o espaço 
ficcional comporta significados de ordem política, cultural, histórica, 
social e ideológica. Isso se deve ao fato de o homem constantemente 
modificar o espaço em sua práxis social, imprimindo-lhe indícios das 
ações executadas. Dessa forma, o espaço acaba se convertendo em 
um operante mecanismo de leitura da ação humana ao longo dos 
séculos. 

Em Dois córregos, o ordenamento do espaço é um dos 
principais instrumentos de representação da sociedade em um 
determinado período histórico. Pode-se afirmar que é precisamente 
essa categoria da narrativa que dá sentido e funcionalidade à obra, já 
que ela orquestra todos os demais elementos estruturais do filme. De 
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fato, o espaço ficcional é constituído através das relações 
estabelecidas com os outros elementos textuais, sobretudo os 
personagens e o tempo, segundo bem aponta o estudo de Osman 
Lins sobre o assunto: 

 
Não só o espaço e o tempo, quando nos 
debruçamos sobre a narrativa, são indissociáveis. 
A narrativa é um objeto compacto e 
inextrincável, todos os seus fios se enlaçam entre 
si e cada um reflete inúmeros outros. Pode-se, 
apesar de tudo, isolar artificialmente um dos 
seus aspectos e estudá-lo – não, compreende-se, 
como os demais aspectos inexistissem, mas 
projetando-o sobre eles: neste sentido, é viável 
aprofundar, numa obra literária, a compreensão 
do seu espaço ou do seu tempo, ou, de modo 
mais exato, do tratamento concedido, aí, o 
espaço ou ao tempo: que função desempenham, 
qual a sua importância e como os introduz o 
narrador. Note-se ainda que o estudo do seu 
tempo ou do espaço num romance, antes de 
mais nada, atém-se a esse universo romanesco e 
não ao mundo (LINS, 1976, p. 63). 
 

Entende-se, portanto, que o segmento espaço-temporal é de 
fundamental importância para a estruturação das narrativas fílmicas, 
de modo que o diretor pode perfeitamente reproduzir, no seu 
exercício de laboração ficcional, uma abordagem histórica através da 
configuração espacial da obra. Assim sendo, as questões sociais 
acabam por adquirir relevo e funcionalidade na economia geral do 
filme, uma vez que a noção de sociedade (bem como o modelo de 
homem que ela fundamenta) depende sobremaneira dessa 
ancoragem histórica.  

O geógrafo Milton Santos (1982) chegou a ressaltar que a 
Geografia se limitou mais à forma das coisas do que à sua formação. 
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No entanto, como o espaço em si já é social, é ele que possibilita as 
abordagens histórica e geográfica. Na concepção do autor: 

 
Se a Geografia deseja interpretar o espaço 
humano como fato histórico que ele é, somente 
a história da sociedade mundial, aliada à 
sociedade local, pode servir como fundamento à 
compreensão da realidade espacial e permitir a 
sua transformação a serviço do homem. Pois a 
História não se escreve fora do espaço, e não há 
sociedade a-espacial. O espaço, ele mesmo é 
social (SANTOS, 1982, p. 81).  
  

Nesse sentido, é pertinente situar a obra em seu contexto 
espaço-temporal e destacar as posições políticas e as causas sociais 
prepostas do cineasta. Embora tenha sido lançado no final dos anos 

90, Dois córregos volta-se para o tema do regime autoritário que 
vigorou por duas décadas no país, focando sobretudo as 
consequências no âmbito das relações interpessoais e do 
comportamento social da época. 

O enredo aborda o drama de quatro personagens: um 
homem e três mulheres que passam por momento de aprendizagem 
e autoconhecimento ao serem confrontados com os dilemas de uma 
sociedade que vivenciava um regime político autoritário. Por ser 
considerado um inimigo do Estado, o personagem masculino é um 
comunista e fugitivo político que se exila na casa de veraneio do 
cunhado. A protagonista, sobrinha do comunista, representa os 
jovens de classe média alta alheios ao contexto político vigente e que 
vão construindo sua identidade a partir desse cenário. A outra jovem 
é sua amiga de escola, filha de militar; sua personalidade representa 
a autoridade e a intolerância do sistema. A outra mulher é Tereza, 
responsável por cuidar da casa e dos hóspedes. A personagem faz 
alusão às relações íntimas e nada ortodoxas da família tradicional 
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brasileira; ela também representa as relações adúlteras envolvendo 
militares – que a princípio deveriam ser o exemplo de moralidade na 
sociedade – e a impossibilidade das relações amorosas entre os 
perseguidos politicamente. 

Reichenbach produziu obras satirizando os regimes 
autoritários. Após o fim da ditadura, e acompanhando os novos 
rumos da indústria cinematográfica, dedicou-se a escrever e dirigir 
longas com temáticas mais sociais, entre eles dois filmes com forte 
teor político, imprimindo uma nova leitura e apontando outras 
perspectivas para se ler esse doloroso momento histórico do país. 
Agindo dessa forma, o cineasta reavivava questões ainda pouco 
discutidas e elucidadas sobre aquela época. 

Isso posto, as reflexões sobre espaço e sociedade que guiam 
esta análise estão amparadas pela conjuntura política, social e 
econômica da década de 60 no país, época que ambienta a narrativa. 
Em “Cultura e política”, Roberto Schwarz (2014) avalia exatamente 
esse cenário social brasileiro. Para o crítico, esses conflitos político-
sociais suscitaram a invenção da cultura, sobretudo a partir do 
regime militar, que desencadeou o fortalecimento dos movimentos 
de esquerda, bem como o embate político e ideológico 
protagonizado entre aqueles que defendiam o sistema capitalista e os 
que representavam uma possível ameaça socialista. E, assim, com a 
justificativa de evitar uma guerra civil, deu-se a abertura para os 
militares assumirem o poder.  

Com esse panorama, a sociedade passou por um processo de 
politização que visou reafirmar um caráter nacional. Embora a 
ditadura tivesse um viés de direita, e por meio da censura 
determinasse parte da produção de consumo e da cultura do país, 
houve uma relativa supremacia da esquerda entre estudantes, 
jornalistas, artistas, sociólogos e economistas. Esses manifestantes 
aos poucos conquistaram o apoio popular, que por sua vez buscava 
na chancela da cultura a sua nova diretriz. Assim, a esquerda ganhou 
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hegemonia e a cultura assumiu o lugar de centro das novas 
ideologias, tornando-se um espaço político legítimo e deixando a 
esfera governamental em segunda instância.  

A falta de um respaldo político-jurídico, contudo, colocou 
em discussão a legitimidade desse espaço de representação do 
movimento esquerdista, até então retratados por instituições 
trabalhistas, sindicatos, parte do contingente militar, estudantes e 
intelectuais. Não obstante, mesmo depois de instaurada a ditadura 
civil-militar e da ascensão dos movimentos de oposição, o Estado 
incitou na sociedade uma luta “contra o terrorismo cultural da 
esquerda” (SCHWARZ, 2014, p. 67), imposto de tal modo sobre a 
sociedade civil, que acabou por subverter valores e gerar traumas que 
jamais foram superados. As ações violentas da polícia eram 
justificadas em nome da ordem. A sociedade era convencida a 
acreditar que só a repressão poderia impedir o avanço das ideias do 
“comunismo”, dos transgressores de esquerda.  Desse modo, a 
repressão parecia ser uma medida legal para aprovar suas atitudes 
(CANDIDO, 1972). 

No que se refere aos traumas aqui mencionados, Jaime 
Ginzburg (2017) afirma que eles são marcas da violência que 
permeiam a sociedade brasileira, sobretudo nos períodos de regime 
autoritário (Estado novo e Ditadura militar). De certo modo, esses 
eventos são responsáveis por constituir uma cultura melancólica no 
país e, como estratégia para amenizar os efeitos dessas repressões, a 

sociedade tende a deixá-los no passado. João Gilberto Noll (apud 
GINZBURG, 2017, p. 153) define esse comportamento como sendo 
um problema da memória no âmbito coletivo e individual e ressalta 
“a dificuldade de compreensão e representação do presente”: 

 
Nessa percepção, há uma espécie de 
permanência do passado ao longo do que se 
entenderia por presente. Essa permanência é 
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proposta como ausência de superação do 
passado, como expressão de um despreparo para 
uma distinção entre a percepção mediada pela 
memória e a percepção imediata da experiência 
(GINZBURG, 2017, p.154). 

 

O regime civil-militar foi instaurado no país sob a alegação de 
uma tentativa de manter a ordem da nação em face de uma iminente 
ameaça comunista, dando início a uma perseguição aos intelectuais, 
jornalistas, cineastas, escritores, músicos, estudantes, sindicalistas e 
artistas que não se identificavam com o governo, todos tidos como 
subversivos. Em prol de uma sociedade defensora da moral e dos 
bons costumes, muitas outras instituições também foram postas em 
descrédito. Diante desse cenário colidente, Estado, cultura e 
burguesia passaram a se enfrentar, criando um espaço de 
instabilidade política e social. 

É possível observar que, além dos conflitos de interesses 
entre as classes, a instabilidade política gera efeitos no 
comportamento da sociedade capitalista. Sabe-se que as classes 
sociais pecuniosas, a burguesia e outras instituições totalitárias 
normalmente são responsáveis pela produção do espaço, uma vez 
que elas detêm o poder e o capital necessário para geri-lo. Dessa 
forma, em uma sociedade capitalista, o espaço passa a ser produzido 
e operacionalizado como um instrumento de dominação.  

Henri Lefebvre (2008) ressalta que o espaço pode ser mental 
(quando o ambiente é percebido, concebido e representado) e social 
(quando é construído, produzido e projetado). Constata-se, 
portanto, que o espaço pode influenciar no comportamento da 
sociedade, visto que ele próprio figura como a reprodução de um 
modo de vida. Dessa maneira, o espaço materializa o teor da 
sociedade capitalista, na qual as manifestações de conflitos, lutas e 
contradições se encontram.  
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O espaço na obra cinematográfica Dois córregos 
No contexto geral da obra fílmica de Reichenbach, o espaço 

normalmente figura como instrumento político manipulado com o 
intuito de impor uma ordem e de assegurar o poder exercido por 
determinados grupos – como o Estado, a igreja, o município, as 
pessoas jurídicas, as indústrias, as imobiliárias, dentre outros. No 

caso específico de Dois córregos, a demonstração dessa relação de 
poder exercida pela sociedade de consumo já pode ser conferida na 
cena inicial do filme, quando a protagonista Ana Paula retorna à 
cidade paulista, já na década de 90, para assegurar o direito à 
propriedade privada e o uso dos bens lhe deixados por herança: 

 

Na porteira, o Oficial de Justiça observa o casal 
de humildes caseiros que se aproximam. Nada 
denota que oferecerão resistência.  
OFICIAL DE JUSTIÇA: O senhor que é o seu 
José?  
JOSÉ: Sim senhor!  
OFICIAL DE JUSTIÇA: (apontando para Ana 
Paula) Dona Ana Paula, esta senhora que está 
aqui e que é a verdadeira proprietária, veio 
tomar posse do terreno e da casa. 
JOSÉ: E o doutor Valente?  
OFICIAL DE JUSTIÇA: Dr. Valente perdeu o 
processo de usucapião... o senhor tá sabendo. 
Vai oferecer resistência? O casal olha assustado 
para os policiais militares (REICHENBACH, 
2004, p. 47). 
 

Embora o país tenha se redemocratizado (e, com isso, 
supostamente tenha posto fim à disputa entre capitalismo e 
comunismo), o que ainda prevalece é um modelo de sociedade 
capitalista, na qual a supremacia do consumo se concentra nas mãos 
de um grupo social restrito. Para que o poderio da classe abastada 
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seja mantido, ela conta com o apoio das instituições reguladoras da 
sociedade, que na cena descrita acima está muito bem materializada 
na figura do oficial de justiça e dos policiais que acompanham Ana 
Paula. 

Em O discurso e a cidade (2004), Antonio Candido examina a 
funcionalidade do espaço em algumas obras literárias nacionais, 
fazendo alusões ao contexto social da época em que foram escritas 

ou publicadas. Ao analisar O cortiço (1890), por exemplo, o teórico 
faz uma leitura alegórica da organização social do Brasil no final do 
século XIX. De forma resumida, o autor ressalta que o espaço 
deteriorado do cortiço, desprovido de qualquer organização lógica, 
representa não apenas a degradação pessoal dos seus moradores, mas 
também da própria organização social brasileira. Ou seja, mais do 
que uma mera construção desordenada, o cortiço é o reflexo de 
dados pessoais e coletivos. Já no ensaio intitulado “Degradação do 
espaço”, Candido evidencia que o ambiente oferece determinadas 
condições para o desenvolvimento das ações, do comportamento, 
das atitudes, das construções de identidade e dos conflitos das 
personagens. Há, portanto, uma conexão tão intensa entre o espaço 
e as relações sociais e humanas, que a degradação de uma dessas 
instâncias pode ser sentida na materialidade da outra.  

Esse aspecto é bastante perceptível no momento em que Ana 
Paula retorna à propriedade e percebe que aquele lugar foi 
abandonado, esquecido e deteriorado. A partir de então, a 
personagem começa a se questionar acerca dos reais motivos que a 
levaram de volta àquela casa. Logo descobre que, mais do que tomar 
posse do que era seu por direito, ela buscava preencher uma lacuna 
que havia em sua vida. Uma vida tão deteriorada quanto o espaço 
que fita naquele instante: 

 

8 - PROXIMIDADES CASA PRINCIPAL - 
EXTERIOR DIA  
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Mesmo nos planos onde a casa principal aparece 
a certa distância, a sensação é de profunda 
solidão. Há um barco ancorado as margens do 
rio. A câmara avança na direção da varanda da 
casa principal. Súbito, a placidez da sequência é 
subvertida: do interior da casa, um menino sai 
correndo aos prantos. Atrás dele aparece a mãe 
(a mulher de José) com uma vara de marmelo 
(2004, p. 50). 
 

106. MARGENS RIO TURVO/CHORÃO - 
(97) EXTERIOR DIA 
ARMANDO: Sei lá ... (mudando de assunto) 
Você vai entrar na casa ou não vai?  
ANA PAULA: Eu quero ir embora ... Armando 
faz menção de sair, mas Ana Paula segura em seu 
braço.  
ANA PAULA: E o piano?  
ARMANDO: Que piano?  
ANA PAULA: Que tinha lá dentro ...  
ARMANDO: Tem piano nenhum ...  
ANA PAULA: A vitrola do meu pai? 
ARMANDO: Tem nada lá dentro ... o Valente 
deve ter passado nos cobres... É melhor você não 
entrar mesmo ... é de chorar ... a casa tá acabada 
... tem que fazer uma big reforma ... Cê vem? 
ANA PAULA: Daqui a pouco ... me deixa 
sozinha um instante, tá? (REICHENBACH, 
2004, p. 176). 
 

Em Dois córregos, a categoria espacial é pensada tanto 
geograficamente (no sentido que situa uma cidade que se ancora em 
dados da realidade factual), quanto como plena ficcionalidade 
narrativa. Por isso mesmo, a obra de arte age com dupla 
possibilidade de representação: uma mais ligada à construção de 
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efeitos de realidade e outra que se assume como espelho deformante 
da sociedade a fim de deslocar a imagem que tem de si mesma.  

De modo geral, o cinema explora muito bem essa relação 
estabelecida entre os segmentos materiais do espaço (que 
normalmente esbaram na construção de cenários) e a reserva 
imaginária do espaço percebido (que corresponde ao modo como os 
personagens veem e projetam suas concepções no tecido espacial). 
Esse aspecto foi muito bem delineado pelo pesquisador Luís Alberto 

Brandão em seu livro Teorias do espaço literário. De acordo com o 
autor: 

 
A literatura costuma interrogar a certeza que 
possuímos quando acreditamos na concretude dos 
espaços. Não se trata de negar a existência do 
espaço físico, mas de chamar a atenção para o 
fato de que é impossível dissociar, do espaço 
físico, o modo como ele é percebido. Trata-se, 
assim, de questionar a crença de que 
estabelecemos uma relação direta, estritamente 
direta, com o mundo que está à nossa volta 
(2013, p. 69). 

 

Nota-se, portanto, que a noção de espaço pode ser redefinida 
ou repensada de acordo com os valores e as vivências de cada um, 
que age com o intuito de atender às suas expectativas e intenções. 
Como espelho da realidade, a arte também reproduz a concepção de 
mundo do autor. Dessa maneira, além da geografia, da arquitetura e 
da pintura, o cinema também explora muito bem a percepção da 
paisagem através de elementos fílmicos como plano, 
enquadramento, fotografia, ângulos etc. A paisagem fílmica é 
concebida a partir da representação de vivências, do segmento 
material do espaço e do próprio curso da narrativa. 
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De uma forma ou de outra, o espectador promove uma 
identificação quase imediata dos espaços na narrativa fílmica com o 
espaço real representado em cena, dado que a imagem reproduz 
cenários, em grande parte, conhecidos e comuns. Segundo Antonio 
Costa: 

 

Esse ponto de vista do tempo-espaço narrativo, 
etc. – que através da percepção do olhar e da 
mente revelam-se em sua diversidade ao olhar do 
imóvel espectador. É obvio que, apesar da 
correlação existente entre a percepção espacial 
produzida pelo cinema e pelo espaço real, 
existem diferenças – mas ainda assim, também 
essas diferenças, se dão por meio de uma relação 
muito tênue entre objetividade e subjetividade 
na medida em que esta relação é produzida 
através de um olhar que é especializado 
(COSTA, 2003, p.8) 
 

Dentro dessa perspectiva de espacialidade narrativa, é 
importante destacar que as categorias de tempo e espaço são de 
fundamental importância para a constituição da identidade dos 
personagens, uma vez que são precisamente elas que tornam um 
sujeito inacabado e em contínua formação. Segundo Brandão 
(2013), a personagem se situa em diferentes esferas espaciais que 
agem sobre seu processo construtivo: no espaço geográfico, o 
personagem é situado fisicamente; no espaço histórico, 
temporalmente; no espaço social, em sua relação com outras 
personagens; no espaço psicológico, nas suas características 
existenciais; e no espaço da linguagem, na maneira como se expressa 
e é expressada. 

A personagem Ana Paula é um exemplo claro de como uma 
identidade é nitidamente construída a partir da categoria espaço-
temporal. No mesmo lugar, e em tempos distintos, um determinado 
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ambiente provoca sensações e impressões diversas no mesmo 
indivíduo. Assim, o espaço representa simbolicamente o processo 
formativo desse sujeito. A transformação é mostrada nas atitudes da 
protagonista no decorrer do enredo. Quando jovem, revela-se 
ingênua e sonhadora; inicialmente, até mesmo por não saber lidar 
ainda com os sentimentos, nutre uma paixão platônica pelo tio. Já 
na fase adulta, mostra-se uma mulher segura, mesmo diante das 
adversidades da vida e das confissões compartilhadas com o tio; 
soma-se a isso a relação conturbada com a mãe e o próprio contexto 
histórico-político-social em que estava inserida. Embora tenha se 
tornado uma mulher profissionalmente bem-sucedida, nesse novo 
espaço moderno ainda guardava conflitos de caráter íntimo que 
precisavam ser resolvidos para que atingisse o autoconhecimento e a 
realização pessoal. 

A seleção de frames exibida a seguir demonstra muito bem o 
espaço psicológico dessa personagem, dado que reflete as suas 
características existenciais, angústias e conflitos. Acerca da natureza 
desse espaço, Santos argumenta que: 

 
o espaço psicológico, muitas vezes, limitado ao 
‘cenário’ de uma mente perturbada, surge a 
partir da criação de atmosferas densas e 
conflituosas, projetadas sobre o comportamento, 
também ele frequentemente conturbado, das 
personagens. Os espaços íntimos vinculam-se, 
assim, a um pretenso significado simbólico 
(SANTOS, 2006, p. 82-83). 

 

Os fotogramas elencados exibem a expressão do rosto da 
personagem, destacando o olhar decepcionado perante a reação do 
seu tio ao encontrá-la pela primeira vez. Mesmo depois da intensa 
relação que construiu com Hermes e de ter sido sua confidente, o 
homem manteve segredos sobre sua vida íntima (especialmente sobre 
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seu período na guerrilha), que só foram revelados durante a posse da 
propriedade, quando a protagonista encontrou uma caixa que seu 
tio havia enterrado tempos atrás. Apesar de descobrir informações 
que antes desconhecia, esse evento acabou por levar a personagem a 
ter novas desilusões. O encontro com o passado, contudo, foi 
essencial para a construção da personalidade da protagonista. 

 

 
Imagem 1: (26m: 03s) 

Fonte: filme Dois córregos, 1999. 
 

 
Imagem 2: (01h: 44m: 53s) 

Fonte: filme Dois córregos, 1999. 
 

Embora o tempo e o espaço apresentados nos fotogramas 
sejam distintos, a personagem mantém o mesmo semblante triste e a 
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expressão perdida do olhar, como se a incerteza e a angústia fossem a 
base constitutiva do seu ser. Nem mesmo a claridade e a abertura do 
espaço exterior (imagem 2) foram suficientes para dissipar essa 
sensação; a dor que carrega está ancorada naquele que é considerado 
o mais íntimo dos espaços, que é o seu próprio corpo. 

Os mecanismos de espacialidade são bastante explorados 
nesse filme. Reichenbach optou por ter uma cidade paulista 
(assinalada por uma forte cor local) como cenário para sua narrativa 
e dela decorre toda a estruturação simbólica da obra. Ao longo do 
filme, diferentes segmentos espaciais são apresentados ao espectador, 
como o material (rio, estrada, praças, casas), o histórico (arquitetura 
condizente com o período de ditadura), o social (praças, estações, 
ruas e demais pontos de encontro), o psicológico (percepção 
intimista dos lugares e a própria lembrança), o político (a fazenda 
como refúgio, o território da guerrilha), o ideológico (delegacia, casas 
tradicionais, comportamento e vestimentas) e o discursivo 
(reminiscência e montagem cinematográfica).   

 Em termos de sintaxe urbana, Dois Córregos é uma cidade 
horizontalizada, com ruas distribuídas regularmente entre o centro e 
a periferia; a ocupação populacional abrange não apenas a área 
urbana, como também a rural – o que acaba por conferir um tom 
meio pitoresco ao espaço retratado. A igreja se localiza no centro da 
cidade, corporificando a autoridade dessa instituição e reforçando a 
cultura religiosa dos seus habitantes. Da mesma forma que acontece 
na grande maioria das cidades tradicionais interioranas, o centro 
abriga as instâncias de poder, como instituições políticas, órgãos 
públicos, estação de trem, agências bancárias, delegacia, dentre 
outras (RAMA, 2015). 
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Imagem 3: (12m: 59s) 

Fonte: Filme Dois córregos (1999) 
 

 Essa organização do espaço da cidade paulista contribui para 
a ambientação igualmente ordenada do filme. Sendo uma película 
contextualizada nos anos 60, o quadro social da cidade é constituído 
pelas autoridades policiais, os empresários, as altas classes sociais, a 
igreja, as famílias tradicionais, bem como os intelectuais e os 
comunistas (que são opositores do governo militar). No fotograma 
acima (imagem 3), a imagem da igreja se sobressai do restante da 
cidade, evidenciando a vigilância do Cristianismo sobre a vida das 
pessoas. Da mesma forma, as demais instâncias de poder ocupam 
espaços de centralidade na obra, dando a exata medida de que 
figuram como cerne orgânico do sistema. 

Em seu filme, Reichenbach aborda toda essa atmosfera 
sombria que se abatia sobre as relações sociais e políticas do país. Já 
nas primeiras cenas, o diretor deixa bastante claro que a narrativa se 
desenvolve no sistema governamental vigente à época, dado que 
aparecem os militares na estação de trem e vagando pelas ruas da 
cidade. Depois, no trajeto das moças até à casa, a câmera exibe 
pichações pela cidade com menções ao regime militar. Trata-se de 
uma crítica feita pelo cineasta ao AI-5, que é considerado o 
momento mais duro da ditadura, já que dava poder de exceção aos 
governantes para punir arbitrariamente os inimigos do regime. 
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Imagem 4: (13m: 26s) 

Fonte: Filme Dois córregos (1999) 
 

As cenas que seguem trazem planos de exibição desse quadro 
social, mostrando a igreja e outros prédios centralizadores do poder. 
Vale ressaltar que, a partir da promulgação do AI-5, a Igreja católica 
começava a ter uma ação mais expressiva na defesa dos direitos 
humanos. O golpe de 64 contou com apoio significativo dos 
conservadores do catolicismo, mas, à proporção que os atos 
institucionais e as repressões se tornaram mais violentas, os líderes 
religiosos tornaram-se críticos da ditadura, atuando, inclusive, como 
abrigo aos perseguidos políticos. Em seguida, o diretor revela como 
as relações de classes são instrumentalizadas na propriedade privada: 
no geral, a casa grande dos patrões contrasta fortemente com a 
moradia precária dos seus empregados. As desigualdades, portanto, 
estão cravadas na própria tessitura do espaço. 

Ao longo da película, Reichenbach vai promovendo outras 
leituras dessa relação instituída entre as diferentes classes sociais. 
Uma delas pode ser detectada no próprio caso de amizade entre as 
meninas: a filha do empresário e a filha do militar gozaram de boa 
vida, diferentemente de Tereza, que (embora seja criada como 
membro da família) não teve as mesmas oportunidades que as 
demais, em razão de ser a filha da empregada. Outro personagem 
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que materializa essa estratificação de classe é Hermes, um intelectual 
de esquerda subversivo que representa o inimigo do Estado. 

 Dessa forma, não seria exagero afirmar que o espaço 

representado em Dois córregos está sobrecarregado de força política. 
Ele jamais é neutro; bem pelo contrário, cada pequena esfera 
espacial denuncia a postura e a ideologia de uma determinada classe. 
No filme aqui analisado, o espaço é sempre captado com uma 
finalidade específica: no caso, exercer o controle sobre o outro e 
demonstrar o poderio de um grupo social. 

Em face do exposto, a obra acaba por adquirir a capacidade 
de se renovar no tempo e parecer sempre atual. De certo modo, as 
questões discutidas por Reichenbach em um contexto histórico 
diverso encontram ressonância no nosso próprio tempo. Ao colocar 
o peso da experiência humana em primeiro plano (bem como a sua 
projeção na categoria espacial), o diretor torna o evento 
representado universal e atemporal. No fim das contas, o efeito 
gerado por esse procedimento é permitir que o espectador se 
identifique com o fato histórico e, com isso, manifeste interesse pelo 
nosso passado. Mais do que isso, permite que o espectador promova 
uma reflexão crítica acerca de uma época obscura de nossa sociedade 
para não correr o risco de repetirmos os mesmos erros no presente. 

 

 

Considerações finais 

Diante dos argumentos dispostos ao longo deste ensaio, logo 
se percebe que a categoria do espaço desempenha um papel 

fundamental na construção do filme Dois córregos, uma vez que esse 
elemento é responsável por situar os personagens na trama, 
caracterizá-los psicologicamente, imprimir um teor histórico ao 
enredo, compor um quadro social, designar posturas ideológicas, 
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direcionar a escolha de elementos estruturais do filme e materializar 
dados da memória coletiva e cultural. 

O cineasta manipulou com verdadeira maestria os recursos 
de espacialidade a fim de abordar de forma leve e lírica uma temática 
de violência e sofrimento, sem com isso excluir a crítica social ao 
contexto histórico que se propôs a retratar. O conjunto da obra é tão 
coeso que até mesmo os recursos técnicos do cinema (como a 
iluminação, o cenário, a seleção de personagens, o roteiro, os planos 
e os enquadramentos de câmera) foram pensados para reforçar as 
estruturas espaciais, além de intensificar as ações dramáticas da 
narrativa.   

Além disso, os espaços foram estruturados de tal forma na 
obra que acabaram por interferir no comportamento dos indivíduos, 
já que contextos de violência e autoritarismo produzem espaços 
sociais diferenciados, nos quais o homem luta por 
representatividade. É por esse motivo que, ao longo do filme, o 
cineasta delineou muitos espaços simbólicos, que são aqueles que 
metaforizam comportamentos e ações humanas. Ou seja, cada 
segmento espacial desponta no enredo para representar outra coisa 
para além da sua materialidade física e factual: são dramas, sistemas, 
ideias, comportamento etc. 

Um outro aspecto importante de ser observado é o fato de 
Carlos Reichenbach ter construído um microcosmo para, a partir 
dele, discutir questões amplas e universais. Com efeito, o cineasta 
atingiu o drama histórico por via indireta, perquirindo os dilemas de 
ordem pessoal a partir das memórias da protagonista. Atinge, assim, 
o coletivo através do particular, elaborando uma narrativa política 
que não despreza o plano dos dramas individuais. Bem pelo 
contrário, evidencia que um domínio está amalgamado ao outro; os 
governos autoritários atingem a massa justamente porque corroem a 
esperança e a liberdade de indivíduos concretos.  
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Nesse sentido, essa obra, lançada há mais de vinte anos, soa 
extremamente atual nas questões sociais e políticas da sociedade 
brasileira, visto que em eventos recentes parte da população, em um 
flagrante caso de falta de memória e senso histórico, roga por um 
retorno da ditadura civil-militar. Mesmo com sua abordagem mais 
lírica, narrativas como esta atuam em contraponto com recessões e 
imposições que governos autoritários buscam instaurar em uma 
nação. Por isso mesmo, a película de Reichenbach transcende o 
valor estético (ainda que seja muito bem realizada nesse quesito) e 
adquire uma função social, pois incita o espectador a promover 
discussões e reflexões relevantes para o atual contexto que o país vem 
atravessando. 
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A TEMPESTADE TRADUZIDA: VISÕES 

CONTEMPORÂNEAS 
 

Thaís Flores Nogueira Diniz 
 

 

A Tempestade 

Nos seus quatro séculos de existência, a peça The Tempest, do 
dramaturgo inglês, William Shakespeare, vem sobrevivendo através 
de suas várias traduções, seja em sua própria forma—teatral—seja em 
outras configurações, em outros sistemas semióticos. É a última peça 
do escritor e muitos a vêem como uma despedida de sua vida teatral. 
Resumidamente, trata de Próspero, o duque de Milão que, em vez 
de governar, gasta o tempo estudando mágica até que seu irmão, 
Antônio, toma seu lugar e o exila, juntamente com a filha Miranda. 
O barco que os conduz vai parar numa ilha onde Prospero escraviza 
o espírito Ariel e o monstro Caliban, forçando-os a cumprir suas 
ordens. Quando um naufrágio leva o irmão traidor e seus 
companheiros para a ilha, Próspero usa sua mágica e seu escravo 
Ariel para criar um meio de punir os maus e premiar os bons, além 
de restaurar-lhe o ducado. 

Assim como em algumas outras peças de Shakerspeare, temos 
um pai sem esposa e com uma filha, desta vez numa ilha onde é 
responsável por sua educação. Ali ele desempenha o papel de um 
diretor de teatro, organizando sua própria vida e a dos outros 
personagens. Neste papel, provoca uma tempestade para aproximar 
de sua filha o futuro rei de Nápolis, pois um casamento entre eles 
iria resolver a crise surgida depois do seu banimento. No final da 
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peça, ao perceber que sua vida estava no fim, Próspero abre mão de 
sua carreira de mágico e concede o perdão a seus inimigos. 

A peça pode ser vista como um drama de vingança e, ao 

mesmo tempo, um romance e uma Black comedy. É uma história de 
fúria, de sede de vingança, de amor e sacrifícios paternos, tudo isso 
desenrolado num mundo mágico. Segundo Trevor Nunn, que 
encenou e dirigiu várias obras de Shakespeare no teatro e no cinema, 
esta é a peça mais ambiciosa do dramaturgo, mais radical nas ideias 
que explora e mais imaginativa no tipo de interpretação que exige. É 
também uma obra experimental por exigir que personagens voem, 
espíritos surjam e mudem de forma, e que haja cenas de aparição e 
desaparecimento. Além disso, configura-se como atemporal, por 
conseguir comunicar-se com as novas gerações reagindo às 
circunstâncias contemporâneas, seja mergulhando nas lutas 
arquetípicas que modelam o ser humano, seja dando novas formas 
às narrativas às quais estamos acostumados. Como cada geração lê, 
encena e interpreta Shakespeare à sua própria imagem, a 
comemoração do quarto centenário de sua morte nos leva a 
reconsiderar a maneira como sua obra ainda nos fala e como seu 
autor nos parece, ainda hoje, nosso contemporâneo. Ao longo dos 
séculos, esta peça foi sendo reescrita/traduzida para adaptar-se aos 
novos tempos. Diferentemente do que aconteceu nos séculos XVII e 
XVIII, em que o texto verbal era o principal alvo das transformações, 
nos séculos XX e XXI, as palavras originais com frequência se 
mantiveram, mas as interpretações variaram. Sem deixar de 
reconhecer o valor do original, essas traduções podem ser usadas, e 
frequentemente o são, na luta pela supremacia da ideologia de seus 
tradutores. 

Por meio de suas várias interpretações, a peça ajudou a dar 
forma, na segunda metade do século XX, a três movimentos 
importantes: o pó-colonialismo, o pós-feminismo ou pós-
patriarcalismo e o pós-modernismo. De fato, em consequência do 
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colapso do Imperialismo e da emergência de nações e estados 
independentes, os anos sessenta testemunharam o fim do 
colonialismo e o advento dos estudos pós-coloniais. Viram surgir 
ainda o pós-feminismo e outros movimentos de liberação, incluindo 
o da consciência gay, que desafiou o conjunto de práticas patriarcais 
e homofóbicas e foram também testemunha da emergência da 
“condição pós-moderna”, com seu questionamento a respeito da 
representação (ZABUS 2008, 1).  

Para esta autora, nas reescritas recentes de The Tempest, os 
personagens principais são distribuídos em três grupos que 
prognosticam, respectivamente, esses três movimentos. Caliban 
estaria ligado às escritas pós-coloniais; o grupo formado por 
Miranda, Sycorax e Ariel representaria o pós-patriarcalismo e 
Próspero incorporaria o discurso do pós-modernismo. Para Zabus, 
cada uma das várias reescritas do século XX focaliza a forma como o 
discurso desses personagens disputa o domínio do significado.  

Neste texto, pretendo reportar-me a três traduções 

produzidas recentemente, baseadas em The Tempest: a peça de teatro 

This Island’s Mine, de Philip Osment (1988), o filme de Julie Taymor, 

The Tempest (2010) e o romance de Margaret Atwood, Hag-Seed 
(2016). Ao escolher essas obras, tento provar que Shakespeare vem 
sendo traduzido tanto intermidiática quanto cultural e 
ideologicamente, isto é, que essas obras, além de se apresentarem 
como traduções para três mídias diferentes—teatro, cinema e 
literatura-- também traduzem, para o momento presente, temas e 
problemas igualmente importantes.  

 

This Island’s Mine, a peça de Philip Osment 

A peça foi encenada pela primeira vez em 1988, no London 

Gay Sweatshop, quando o governo de Margaret Thatcher promulgou 
as leis contra lésbias e gays. A princípio esta adaptação parece ter 
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pouca semelhança com o texto shakespeariano: a ação se passa em 

Londres, nenhum dos personagens repete falas de The Tempest, não 
há elementos mágicos e o enredo não tem nada a ver com o original. 
É, em parte, um musical, com mistura de diálogos e narrativa, em 
trinta e quatro pequenas cenas, que acabam entrelaçadas porque 
todos os protagonistas têm conexão com uma casa situada em uma 
rua de Londres, que pertence a uma órfã judia, Miss Rosenblun, que 
fugira de Viena durante a ocupação nazista. Entre os personagens 
temos Luke, um estudante que deixa a terra natal e sai à procura de 
seu tio Martin, inquilino da judia, que é casado mas é gay; a esposa 
de Martin, Marianne, que descobre que o pai, Stephen, que no 
passado se apaixonara por Miss Rosenblun, contrabandeia sangue 
contaminado. Temos ainda Mark, que teme ser despedido do 
emprego por ser o namorado de Selwyn, que faz o papel de Caliban, 
e Stephen, que faz o papel de Próspero, ambos na encenação da peça 

The Tempest. 

Como se vê, as referências ao texto de Shakespeare limitam-
se ao título, às cenas em que um dos personagens se empenha na 
produção da obra do dramaturgo e a uma nota do autor sobre a 
importância dos duplos Prospero/Stephen e Miranda/Marianne. 
Entretanto, a opressão sob a qual muitos personagens vivem dá 
margem à leitura pós-colonial frequentemente realizada, pois o texto 
provoca a expressão das vozes subalternas e o despontar dos 
problemas sociais.  

O Prospero de Shakespeare é visto como o colonizador 
branco que impõe sua cultura e seu poder sobre Caliban, o escravo 
nativo cuja cultura é negada pela sociedade ocidental. Mas o paralelo 

de This Island’s Mine com a peça de Shakespeare não se dá com a 
ligação do passado da Colonização ao momento presente, e sim com 
a opressão que os vários personagens sofrem ao serem sufocados por 
forças com as quais precisam lutar. Nos anos 80, homofobia e 
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racismo eram essas forças que precisavam ser enfrentadas pelos 
marginalizados. A peça de Osment foi escrita quando, em 
consequência da AIDS, levantou-se uma onda de discriminação em 
relação aos homossexuais. Apoiada pela lei que encorajava censura à 
população gay, a rejeição aos diferentes alcançou patamares 

inacreditáveis e This Island’s Mine surgiu como a voz dessa população. 

O processo de permitir que uma obra se adapte a um 
momento histórico particular--neste caso a Inglaterra dos anos 80, 
com sua cultura, seu progresso tecnológico, as paixões e 
preocupações do seu povo—caracteriza uma verdadeira e criativa 
tradução 

A ideia de opressão já existe em Shakespeare-- um indivíduo 
impõe seu desejo aos outros –mas é traduzida de modo diferente 
para a peça de Osment. Aqui a opressão vem de muitas frentes, de 
muitos preconceitos, contribuindo para um ambiente sufocante. 
Como na encenação da peça contemporânea os personagens ficam 
presentes no palco todo o tempo, cria-se uma ambiguidade: não se 
sabe de quem são as vozes que ecoam simultaneamente sem que uma 
se sobressaia sobre a outra, se as dos opressores ou as dos oprimidos. 
Essa pluralidade de vozes caracteriza o momento pós-moderno e a 
emergência das identidades subalternas: Shakespeare é usado para 
expressar as preocupações da sociedade. Osment usa o poder das 
vozes que encontramos no dramaturgo renascentista para lutar 
contra o preconceito ou aquilo que, em sua visão, precisa ser 
transformado. E é nessa possibilidade de expressar ideologias 
diferentes que o gênio de Shakespeare se apoia.  

A peça de Osment, portanto, apesar de ter como título a fala 
de Caliban ao defender-se de Prospero e proclamar sua posse sobre a 
ilha--“Esta ilha é minha!”--não se caracteriza propriamente como uma 
obra pós-colonial. Porém a opressão sofrida por ele pode ser 
comparada à opressão que os colonizados sofreram e os neo-
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colonizados ainda sofrem, fazendo com que This Island’s Mine seja 
vista como um porta-voz dos oprimidos.  

 

 

The Tempest, o filme de Julie Taymor 

O sistema patriarcal da Inglaterra renascentista fica evidente 

em The Tempest com o casamento arranjado da filha do rei de 
Nápolis com o príncipe africano. Do mesmo modo, a união de 
Miranda com Ferdinand representaria uma aliança com Nápolis, o 
que beneficiaria Próspero em seu regresso a Milão. Miranda, 
portanto, funciona na peça como uma isca sexual para os propósitos 
políticos e pessoais do pai. Essa e outras constatações têm provocado 
releituras da peça sob a perspectiva feminista. Questionam-se a 
ausência de personagens femininas e a importância exagerada 
atribuída à castidade, elementos que endossam tanto a autoridade de 
Próspero como pai e governante quanto seu poder e domínio.  

Uma das estratégias usadas recentemente pela crítica 
feminista para afrontar o patriarcalismo, sem muito sucesso, tem 
sido atribuir um papel feminino a Próspero. Porém, a crítica ao 
poder patriarcal subjacente ao texto de Shakespeare que Julie 
Taymor oferece em seu filme, diferentemente das anteriores, é bem 
sucedida pela excelente performance da atriz Helen Mirren e por 
apoiar-se em algumas mudanças e escolhas feitas pela diretora. A 
primeira é a transformação do poderoso mágico em uma mulher 
que, enquanto realiza sua jornada (da vingança ao perdão), não deixa 
de reinar sobre a ilha, cuidar da filha e lançar seus poderes sobre 
aqueles que a traíram.  

Entre as mudanças no texto, menciona-se a explicação a 
respeito do passado de Próspera como duquesa de Milão. Ao 
contrário do Próspero de Shakespeare, que perdera o trono por 
negligência a seus deveres de governante e seu foco exagerado em 
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seus livros, a Próspera de Taymor, duquesa por direito, era apoiada 
pelo marido em suas experiências científicas e apontada por ele 
como sua herdeira.  

Outra modificação importante refere-se ao relacionamento 
pai/filha. O aparente amor de Prospero por Miranda em 
Shakespeare pode ser interpretado como manipulação: Miranda é 
sua propriedade, importante para a sua dinastia, ferramenta para 
consolidar seu poder e objeto de troca. Embora lhe manifeste seu 
amor, na realidade, o pai a ignora. Em contraste com a atitude 
dominadora de Próspero, a cineasta põe em evidência, através de 
imagens, a ternura e compreensão maternal da protagonista por 
Miranda. Numa cena em flashback, numa embarcação precária, a 
caminho do exílio, o desespero da mãe segurando a filha nos braços 
ilustra bem essa relação amorosa. Outra cena que a retrata vigilante e 
cuidadosa é aquela em que Ferdinand mostra-se apaixonado por 
Miranda. Esse cuidado é resultante de sua experiência pessoal 
exclusivamente feminina que não poderia ser compartilhada com 
alguém do sexo masculino. Fica claro que Próspera não quer 
controlar a castidade e sexualidade da filha como faz Próspero, mas 
sim protegê-la, sabendo bem o que significa estar apaixonada. Em 
vez de controlá-la, Próspera se preocupa com seu dever de mãe, 
sendo carinhosa e protetora. Taymor a retrata, portanto, como uma 
mãe que vive na realidade social contemporânea e não na sociedade 
patriarcal da era elisabetana. 

O filme de Taymor, portanto, ilustra o empoderamento da 
mulher, opondo-se ao ideal patriarcal da era shakespeariana. O gesto 
de substituir Prospero por Prospera representa séculos de evolução 
até chegar a este quase equilíbrio atual, onde homens e mulheres 
devem enfrentar questões iguais: poder, justiça, saber e autoridade. 
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O romance Hag-seed, de Margaret Atwood 

Em The Tempest, Shakespeare não tinha a intenção de contar 
uma história-- o que Prospero faz logo no início-- mas sim de explorar 
a própria ação de conceber e encenar uma performance, o que 
permite que a peça seja lida como um texto metateatral sobre um 
velho diretor que parece acreditar na nobreza de seu 
empreendimento. Esta foi a interpretação que Margaret Atwood 

levou para Hag-Seed, o quarto romance da série Hogarth 
Shakespeare, cujo objetivo é publicar adaptações contemporâneas de 
peças do dramaturgo inglês em comemoração ao quadricentésimo 
aniversário de sua morte. Nesse romance, Próspero, que recebe o 
nome de Felix, é viúvo e diretor de teatro, e Tony, seu antigo 
parceiro, o usurpador. Por algum tempo os dois trabalharam juntos 
num Festival de Shakespeare. Porém a filha de Felix, Miranda, 
morre de meningite e, a partir de então, ele se lança mais 
obstinadamente ainda ao trabalho como uma forma de cura para sua 
dor, como se pudesse trazê-la de volta. Suas produções tornam-se 
cada vez mais vanguardistas o que serve de pretexto para que ele seja 
demitido e o antigo parceiro tome seu lugar como diretor artístico 
do festival. Ao perder o emprego no teatro, a “chance” de reviver a 
filha se perde, pois a produção da peça parecia ser, para ele, uma 
forma de ressuscitá-la. Em sua solidão e desespero, começa a ter 
alucinações, como se ela estivesse viva. Mesmo sabendo que isto era 
irreal, Felix se alterna entre conversar com ela e sofrer pelo seu 
desaparecimento. Desgostoso, retira-se para o interior, onde passa a 
ter visões da filha e alucinações. Temendo estar ficando louco, aceita 
um emprego de professor de teatro numa prisão. Ao saber que Tony, 
agora membro do governo canadense, e seus funcionários iriam 

visitar a prisão para avaliar seu programa, Felix decide encenar The 

Tempest para os visitantes. A produção da peça The Tempest mostra-se 
como uma experiência teatral imersora, que visa a punir os fracos, 
recompensar os bons e restituir a Felix seu emprego e sua paz de 
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espírito. Apesar de o título do romance fazer referência a um insulto 

feito por Prospero a Caliban—hag-seed se traduz por semente de 
bruxa-- o foco da obra não é a voz subalterna do servo/monstro, mas 
a de Prospero, o mágico. O romance termina com um epílogo no 
qual Felix se livra finalmente do fantasma da filha, momento que 
funciona como uma libertação, em paralelo às últimas palavras de 
Próspero que pede aos espectadores para libertá-lo.  

A estrutura do romance em cinco sessões coincide com a 
divisão da peça shakespeariana em cinco atos, mas um prólogo e um 
epílogo são acrescentados ao romance. Este se apresenta como um 

mise-en-abyme duplo, isto é, o enredo trata da história de Felix, o 
diretor demitido que, com o codinome de Duque, volta a 

dirigir/produzir a peça The Tempest-- onde ele próprio faz o papel de 
Prospero-- protagonizada por personagens que, ao mesmo tempo, 
encenam a peça, mas também são seres humanos autônomos que 
sofrem transformações em suas próprias vidas reais. 

A unidade de tempo também é recriada no romance pelo uso 
do tempo presente durante todo o desenrolar da história até 2013, 
ano em que Felix prepara a produção da peça na prisão. Apenas a 
seção I “Dark Backward” é escrita em tempo pretérito. Como em 

Shakespeare, Hag Seed também apresenta unidade de lugar: a cabana 
onde Felix vive por 12 anos e o espaço usado para os ensaios da peça 
seriam versões da ilha de Próspero.  

Além da estrutura, as duas obras apresentam alguns outros 
aspectos em comum: os dois protagonistas, Prospero e Felix, têm 
planos de se voltar contra os Antônios que os traíram; ambos 
encontram meios de passar o tempo enquanto esperam a hora da 
vingança, um fazendo mágicas e outro dando aulas de teatro numa 
prisão. Além disso, o Prospero de Shakespeare é absorvido por seus 
livros de mágica enquanto o protagonista de Atwood é obsessivo 
com os ângulos e outros aspectos das produções de suas peças. Por 
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fim, ambos os traidores são levados à presença daqueles a quem 
traíram: os de Prospero, na ilha, e os de Felix, na prisão.  

Além da estrutura e do enredo, verifica-se também um rico 
paralelo entre os personagens: Antônio, o irmão de Prospero 
transforma-se em Tony Price, hoje ministro, antigo colega de Felix, 
que havia conspirado contra ele tirando-lhe o emprego. Gonzalo 
transforma-se em Lonnie Gordon, chefe do Conselho do Festival de 
teatro, responsável por devolver-lhe o script da peça que ia ser 
encenada. O ministro da justiça, Sal O’Nally, substitui Alonso, o rei 
de Napolis. Seu filho Frederic é Ferdinand na peça e Sebert Stanley 
substitui Sebastian, que compete com O’Nally pela presidência do 
partido. Ariel aparece de várias formas, tanto como o fantasma da 
filha quanto como seus desejos e alucinações.  

Caliban é o personagem que não encontra um substituto 
único no romance de Atwood: torna-se o depositário das falhas de 
uma população prisional canadense onde personalidades diferentes 
convivem. Na tentativa de atrair os presos para fazerem o papel de 
Caliban, Felix lhes apresenta os vários ângulos positivos de sua 
personalidade: criatura musical que sabe cantar e dançar, além de 
conhecer a ilha como a palma da mão e ser o protagonista da fala 
mais poética de toda a peça. Em vez de serem escravizados, como 
Próspero faz com Caliban, os presos se sentem libertados por Felix, 
quando ele lhes oferece a linguagem das artes e da literatura. Essa 
equipe multifacetada, encarnação de Caliban, aparece na última 
parte, quando, após a apresentação, Atwood brinca com o futuro de 
cada um e permite que surjam adaptações subversivas, enredos 
alternativos que desarmam a autoridade narrativa.  

A Miranda do romance constitui expressiva modificação 
realizada por Atwood. Talvez para situar sua obra no nosso tempo, a 
romancista tenha modificado o enredo, fazendo Miranda 
desaparecer da trama pois, em pleno século XXI, somente uma filha 
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cujo fantasma seja evocado poderia substituir a Miranda dócil, 
obediente e submissa, controlada pelo pai até em sua sexualidade, 
aspecto da personalidade de Miranda que causa repúdio às críticas 
feministas.  

O tom trágico da peça de Shakespeare criado pelo sofrimento 
de Alonso pela ilusória perda do filho é transposto para o romance 
por meio da realidade que a mente de Felix tenta transformar em 
ilusão. O episódio da alucinação de Felix configura-se como uma 
mistura de gêneros, uma vez que se situa em meio à narrativa 
cômica, quase brincalhona que se desenrola ao longo do romance  

Hag-Seed também apresenta a dissolução do limite entre o 
real e o imaginário, quando ao protagonista falta consciência clara 
sobre a situação da filha morta. É também uma obra híbrida em que 
tragédia e comédia se misturam, ao tratar, ao mesmo tempo, em tom 
elegíaco, do sofrimento mental resultante da perda da filha e da 
atitude engraçada e, ao mesmo tempo, agressiva, dos presos da Casa 
de detenção onde o protagonista trabalha. Ao conceder o 
protagonismo a Prospero/Felix, o romance se apresenta então, como 
uma obra pos moderna, questionando a representação, apagando a 
diferença entre o real e o imaginário e, ao mesmo tempo, 
permitindo a ausência de valores e regras. 

Podemos, portanto, atribuir ao romance de Margaret 
Atwood características do pós-modernismo como a dissolução dos 
limites entre o real e o imaginário e o hibridismo.  

Para Sofia Munhoz-Valdiviedo, o romance “neo-

shakespeariano” Hag–Seed traduz, com muita imaginação, seu texto 

fonte The Tempest, apresentando-se assim como uma obra original 
mas, ao mesmo tempo, fiel a sua origem. Visto pelos críticos como 
um palimpsesto da obra de Shakespeare mas também da própria 

obra da romancista—já que muitos aspectos de Hag-Seed são 
encontrados em suas obras anteriores-- o romance pode ainda ser 
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analisado como uma reescrita pós moderna de uma obra canônica 
que recupera leituras humanistas do artista mágico Prospero, depois 
de décadas em que foi suspeito de tirano patriarcal e 
protocolonizador ( p 105) . 

 

Conclusão  

Como se sabe, todas as traduções são moldadas pela cultura 
de sua época. Embora guardem vestígios da obra anterior, adaptam-
se a novos tempos, novas técnicas, novas ideias. As três obras aqui 
analisadas são representantes dos séculos XX e XXI, em que três 
movimentos importantes subjazem às produções contemporâneas: a 
crítica ao colonialismo e ao patriarcalismo e as produções pós-
modernistas.  
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A IMAGEM ARQUETÍPICA DA SOLIDÃO NO 

ROMANCE O TÚNEL (1948) E NAS 

PINTURAS DO ESCRITOR ARGENTINO 

ERNESTO SABATO 

Vilma Rodrigues Mascarenhas 
 

 
 
 
Em 1948, apareceu O Túnel, a primeira ficção 
que me atrevi a publicar, por ainda estar 
dominado por certa vergonha em relação a 
meus professores de ciências que, com grande 
esforço, haviam me enviado para trabalhar no 
Laboratório Curie, sobretudo o professor 
Houssay, prêmio Nobel de Medicina, que me 
enviou por equívoco, pois ignorava minha 
secreta paixão literária. Quando isto ocorreu, 
negou-me a saudação até sua morte. Pois assim 
é o puritanismo científico. Tudo isto foi 
doloroso, para mim e para os que haviam 
acreditado em mim. No entanto, diz Jung em 
alguma parte que até a metade da existência é 
frequente que os seres humanos sofram uma 
mudança fundamental. Continuei escrevendo, 
até que 1979 detectaram em mim uma grave 
doença nos olhos e proibiram-me a leitura e a 
escritura. Voltei então a outra paixão de 
infância e adolescência, a pintura: o tamanho 
dos quadros me permitiu o que a letra me 
impedia. Misteriosa dialética da existência. 

                                       
Ernesto Sabato 

El pintor Ernesto Sabato (1991) 
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Arte, solidão e crime: o trágico em O Túnel 

O Túnel (1948), romance do escritor argentino Ernesto 
Sabato (1911-2011), apresenta ao público a confissão de um crime 
passional narrado pelo próprio assassino, o pintor Juan Pablo Castel, 
cujo perfil psicológico permitiu-nos investigar a tragicidade da obra 
na percepção de imagens de solidão, angústia e morte, construídas 
no romance, à medida que estabelecem um diálogo intersemiótico 
com as pinturas do autor. Antes do seu legado no campo literário, o 
escritor doutorou-se em Física em 1938 pela Universidade Nacional 
de La Plata, contribuindo com trabalhos de investigação sobre 
radiação atômica no Laboratório Curie em Paris. Nos últimos anos 
de sua trajetória, dedicou-se ao universo artístico da pintura, no qual 

notamos o diálogo visual com elementos do texto de O Túnel. Nesse 

processo analítico, destacamos as obras intituladas Una Vida (1983), 

Sin Título (1988) e Uma anciã visita meu ateliê (1985), que evidenciam 
o estado de solidão presente no desequilíbrio psíquico do 
protagonista do romance mimetizado no caráter perturbador das 
pinturas de Sabato. Para a discussão das interartes, temos como base 
os estudos da Psicologia Analítica na compreensão da imagem 
arquetípica1 da solidão, revelando-nos a faceta obsessiva do escritor 
pelo trágico nas narrativas literária e visual em uma instigante 
reflexão sobre a crise existencialista do ser humano. 

O Túnel, primeiro romance do escritor, apresenta ao público 
o drama de Juan Pablo Castel, um artista insatisfeito com a 

                                                           
1 Conforme Von Franz (1990), Jung descreve o arquétipo como a disposição 
estrutural básica para produzir uma certa narrativa mítica, sob a qual o arquétipo 
toma forma, constituindo a “imagem arquetípica”. Desse modo, como energia 
psíquica, os arquétipos são abstrações que necessitam de formas perceptíveis 
(assimiladas pela consciência), “encarnando-se” na imagem, semelhantes ao 
espírito que repousa em seu invólucro, logo, quando nos referimos ao arquétipo, 
quase sempre, na realidade, estamos falando em uma imagem arquetípica, 
portanto, a personificação do arquétipo (ULSON, 1988). 
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humanidade, ressentido com aqueles que não entendem as 
mensagens de angústia e solidão em suas pinturas. É nesse ponto 
que a obra apresenta a problemática da sombra arquetípica no 
estado de solidão e na incomunicabilidade do artista que se fecha na 
obscuridade do existir ao abster-se do convívio social, tornando-se 
uma espécie de preparo da posterior condição de clausura.  

Castel aprisiona-se psiquicamente nos impulsos e devaneios, 
fazendo-se carrasco de si e buscando, por meio da violência, libertar-
se da angústia existencial decorrente de não ter a totalidade de um 
amor por ele idealizado. Assim, o escritor leva-nos à complexidade 
de um romance policial. O personagem refugia-se no vazio 
existencial da solidão, perdendo gradativamente a sanidade na 
perigosa fragilidade de sua existência, aprisionado no próprio 
universo. Sabato (2000b) entende que a literatura deve se ocupar da 
busca de sentido da existência humana, em obras cuja nudez e 
crueza expressem a verdade, sem mascarar a realidade dos fatos, na 
criticidade e transformação da ideia, desnudando as imperfeições e 
premeditações do personagem, expondo ficcionalmente a insanidade 
de um prestigiado pintor.  

Os estudos comparados e a perspectiva psicanalítica 
junguiana auxiliam na compreensão do lado negativo da solidão, 
pois não se imagina que um pintor seja avesso a comparecer às 
próprias exposições nem que julgue os críticos de arte como pessoas 
superficiais e charlatãs. O perfil escorregadio e os traços imaturos 
(apesar dos trinta e oito anos do personagem) convidam o leitor a 
adentrar a existência obscura de quem vive imerso na sombra 
arquetípica (lado obscuro da alma humana), desde o primeiro ao 
último momento da narrativa, ao confessar o crime cometido, 
conforme trecho a seguir: 

 
Como eu ia dizendo, meu nome é Juan Pablo 
Castel. Vocês poderão perguntar-se o que me 



297 
 

leva a escrever a história do meu crime (não sei 
se já disse que vou relatar meu crime) e, 
sobretudo, a procurar um editor. Conheço bem 
a alma humana para prever que pensarão em 
vaidade (SABATO, 2000a, p. 9). 
 

O crime passional confessado pelo protagonista revela a 
explosão da sombra que se escondia na personalidade introspecta do 
artista que nutria uma paixão obsessiva por María Iribarne. Castel 
alimentava uma breve ilusão de que María seria a única pessoa que 
poderia compreendê-lo como homem e como artista, pelo fato de 
entender a mensagem de solidão de seu quadro “Maternidade”. No 
segundo plano dessa pintura, havia uma janela com a imagem de 
uma mulher sozinha na praia, detalhe do qual o pintor considerava 
uma mensagem de profunda solidão, e que também sentia que 
María havia compreendido, diferente dos críticos que não deram 
importância a cena. A partir disso, Castel procura meios de 
reencontrá-la, apaixona-se e idealiza-a, mas ao longo da narrativa 
descontrói a imagem de mulher ideal, descobrindo que Iribarne é 
casada com Allende (deficiente visual). Logo, deduz que ela também 
seja amante de Hunter (primo de Allende). Por fim, acaba 
assassinando-a. Ato que o leva à prisão. Sabato oferece ao leitor um 
controverso protagonista que oscila entre os estados de consciência e 
inconsciência (na angústia da solidão), e que resultam nos ciúmes 
patológicos dos que sofrem da Síndrome de Otelo2.  
                                                           
2 Entendemos como Síndrome de Otelo a ilusão sobre a infidelidade de um cônjuge 
ou parceiro, que afeta homens e, com menos frequência, as mulheres. É 
caracterizada por recorrentes acusações de infidelidade, busca de evidências, 
interrogatórios repetidos ao outro, testes de fidelidade e perseguição. A Síndrome de 
Otelo pode aparecer por si só ou no decurso paranoide, da esquizofrenia, do 
alcoolismo ou da dependência de cocaína. A denominação “Síndrome de Otelo” 
foi dada pelo psiquiatra inglês John Todd (1914-1987) em um artigo publicado em 
parceria com K. Dewhurst intitulado: “A Síndrome de Otelo: um estudo na 
psicopatologia do ciúme sexual” (TODD, 1955). 
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O autor apresenta os estados de solidão e loucura sob a ótica 
do próprio assassino, que contraditoriamente alimenta a esperança 
de que alguém compreenda os motivos que o impulsionaram ao 
final trágico, sendo que o problema metafísico se integra à persona 
introspecta e obscura de Castel. Segundo a concepção existencialista, 
o homem precisa experienciar o assombro de sua existência, na 
angústia e solidão, o que, para a Psicologia Analítica, se torna o 
confronto e o entendimento da própria sombra. A resposta está nas 
profundezas interiores da alma.  

Jung (2006) esclarece que a solidão não significa a ausência 
de pessoas, mas o fato de não podermos comunicar-lhes as coisas que 
julgamos importantes, enquanto Sabato (2003) acredita que certos 
“monstros” só podem ser entrevistos nas trevas noturnas, sendo a 
solidão da criatura humana revelada sua aterradora figura no 
crepúsculo da civilização mecanicista. Nesse sentido, analisamos as 
pinturas do escritor como a personificação da imagem arquetípica da 
solidão, com base no drama interno de Castel, ressignificado em 
imagens de desespero, dor, loucura e abandono, como reflexo do 
caos mental do personagem.  

 

 

A imagem arquetípica da solidão: a narrativa de O Túnel nas 
pinturas de Sabato 
 

O homem tem na narrativa literária uma ferramenta para 
partilhar experiências, bem como possui a necessidade de representá-
las. O campo das ideias evoca as imagens descritas no plano verbal 
(descrições de personagens, do contexto histórico, dos espaços 
físicos). Em síntese, “[...] não existe narração sem descrição, e a 
descrição pode até mesmo servir à narrativa” (GENETTE, 1969, p. 
57). O artista literário personifica partes conscientes e inconscientes, 
apreendidas e moldadas pela consciência, permitindo que a 
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linguagem literária seja investigada a partir da ativação e percepção 
das imagens arquetípicas construídas no texto.  

Os estudos comparados possibilitam investigar a relação 

intersemiótica do texto literário de O Túnel para as pinturas do 
escritor, o qual interpretamos sob o viés junguiano, visando um 
outro nível de leitura do texto sabatiano. Para Sabato (2003), o 
romance não só permite a descrição da alma atormentada do 
homem como também o lança as bases para sua salvação, pois 
permite resgatar essa unidade perdida do dia e da noite, essa 
unidade destruída pela razão pura. Jung (2013) destaca a 
importância das obscuridades, ora grotescas ora repletas de 
pressentimentos profundos, que suscitam em imagens arquetípicas 
monstruosas, demoníacas, burlescas e perversas, em substituição da 
experiência “não aceita” socialmente, projetando-se no fazer artístico. 

Dentre as intrigantes pinturas do escritor, as obras Una Vida (1983), 

Sin Título (1988) e Uma anciã visita meu ateliê (1985) foram escolhidas 
por traduzirem a atmosfera lúgubre do romance, constituindo, desse 
modo, um entrelaçamento entre o texto literário e o visual, 
perceptível nas faces solitárias dos personagens que “gritam”, presos 
na própria angústia existencial, evidenciando a qualidade simbólica 
negativa da solidão.  

Skrepetz (2011) entende a literatura sabatiana como um 
exercício sobre a busca da verdade dos fatos, sem cair nas armadilhas 
de uma lógica enceguecida que busca reger um mundo onde o 
pessimismo e a ironia constroem a narrativa, enquanto Sabato 
(2000b) ironiza o fato de a humanidade se agarrar a esperanças que 
se dissipam em contínuas decepções, perdendo o sentido da vida. 
Castel personifica a descrença no humano, carregando em si um 
cemitério de interrogações. O personagem tem na pintura a 
profissão. Sua arte torna-se o reflexo das inquietações pessoais. Ele 
apropria-se dela com o intuito de comunicar-se, ao mesmo tempo em 
que, de forma paradoxal, se distancia dos que estão à sua volta. 
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Jung (1990) explica que cada sujeito encara a realidade de 
diferentes modos, de acordo com a aquisição de valores sociais e 
culturais. Segundo o psiquiatra, não há nascimento da consciência 
sem dor, pois o homem não suporta uma vida sem sentido, e o 
processo dependerá de cada pessoa. Na escrita de Sabato, temos a 
condição embrionária do mundo melancólico de um sujeito que se 
afasta do mundo, perdendo-se no pessimismo diante da própria 
existência. O escritor acredita que a literatura é fundamental para 
expressar o caos humano e, assim, libertá-lo das obsessões recônditas 
e inexplicáveis do mundo, no diálogo sartriano da autonomia moral 
das escolhas, que implica em perdas e ganhos. Analisamos a solidão 
existencial de Castel, na qual intersemioticamente mimetiza-se na 
atmosfera melancólica das pinturas de Sabato, como demonstra a 
pintura 01. 

 

 
Pintura 01. Una Vida (1983), de Sabato. 

Óleo sobre tela (50x70cm). 
Fonte: Sabato (1991) 

 
Observamos que o autor desloca a visão pessimista do 

romance para a inquietude das pinturas, na qual Genette (2010) 
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refere-se como processo de ressignificação efetiva de um texto em um 
outro. Nesse processo, Grombrich (1995, p. 6) afirma que “[...] as 
obras de arte não são espelhos, mas, como os espelhos, participam 
dessa ardilosa mágica de transformação que é tão difícil traduzir em 
palavras”. Essas são razões pelas quais as transposições 
intersemióticas apresentam diferenças de códigos estéticos e sociais. 
Dessa maneira, a pintura e a escrita têm vários pontos de entradas 
produzidos em cada estrutura (CLÜVER, 2006). Nesse jogo 
intersemiótico, Sabato apresenta a solidão de Castel como um 
refúgio da superficialidade humana, ao mesmo tempo que busca em 

María a companhia para curar seus conflitos. Em Una Vida (1983), 
consideramos que seja uma alusão à clausura de Castel, que 
envelhece na prisão e continua a pintar seus quadros (perdido nos 
próprios devaneios), na imagem de um pintor solitário com a 
aparência envelhecida e uma face angustiada, em meio aos 
instrumentos de pintura dispostos em um plano de fundo 
excessivamente escuro, sem as melhores condições de iluminação do 
antigo ateliê de pintura. 

 

Pelo menos posso pintar, embora suspeite de 
que os médicos riem às minhas costas, assim 
como suspeito de que riram durante o processo 
quando mencionei a cena da janela. Só existiu 
um ser que entendia minha pintura. Enquanto 
isso, estes quadros devem confirmar-lhes cada 
vez mais seu estúpido ponto de vista. E os muros 
deste inferno serão, assim, cada dia mais 
herméticos (SABATO, 2000a, p. 150). 

 

O estilo expressionista do autor, perceptível no olhar 

constrangido do personagem de Una Vida (1983), personifica a 
imagem arquetípica da solidão de Castel, dialogando com a fase azul 
de Picasso, que retratava indivíduos solitários, sucumbidos na dor, 
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figurados no texto visual em um profundo sentido metafísico. 
Sabato (1991) reconhece que suas pinturas não são agradáveis ao 
denunciarem, por meio de uma estética melancólica, a angústia 
humana. A esse respeito, Cristaldo (1983, p. 124) analisa a pintura 
sabatiana como uma espécie de exorcismo dos demônios do escritor, 
“[...] os fantasmas de seus romances, de sua vida, habitam suas 
invenções plásticas. Mas, o mais importante: há vontade de pintura, 
riqueza de matéria torturada, plasticidade pura”. O jogo intertextual 
decorre das metamorfoses e manipulações que o escritor quiser 
impor à obra artística serão permitidas (LOUVEL, 2006).  

A condição trágica de O Túnel reflete as áreas de 
indeterminação e angústia do sujeito, tratadas pelo escritor em um 

olhar expressionista já impresso em O Grito (1910), de Munch. Uma 
semelhante angústia que percebemos na pintura sabatiana. Castel 
sentencia-se a uma existência solitária, em: “[...] um sentimento de 
infinita solidão e um insensato orgulho: o orgulho de não estar 
enganado”, justificando assim a desilusão amorosa e o crime. Nesse 
aspecto, faz-se necessário pontuar que as pinturas de Sabato não 
caem em nenhum momento no óbvio da representação de um crime 
passional. Ao contrário, suas telas são como enigmas que constituem 
a relação entre a imagem e o texto em um discurso verbal e visual, 
mantendo ambos a própria identidade, como afirma (HOEK, 2006). 
Por essa razão, os personagens da narrativa pictórica emergem de 
forma sutil nas telas do escritor, no simbolismo do cenário lúgubre 
(em tonalidades escuras) evidenciado no plano de fundo das 
pinturas de Sabato e nas expressões, ora tristes ora aterrorizadas dos 
personagens, tais como o laço melancólico que envolve o casal do 
romance. Para eles, gradativamente, torna-se um caminho sem volta, 
um abismo da dor incomunicável de quem se deixa dominar pela 
passionalidade da vida em detrimento da razão. A imagem da 

solidão e da dor do artista repetem-se na obra Sin Título (1988), na 
qual analisaremos a seguir. 
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Pintura 02. Sin Título (1988), de Sabato. 
Óleo sobre tela (25x30cm). 

Fonte: Sabato (1991) 
 

Em Sin Título (1988), notamos a repetição da posição do 
personagem no lado esquerdo da composição com tonalidades 
semelhantes, além do aspecto envelhecido e melancólico do estar só, 
intertextualmente já explorados na fase azul de Picasso, apresentados 
em ambas as pinturas do escritor. A incomunicabilidade simbolizada 
nas pinturas do escritor mostra ao público a solidão dos 
personagens, no qual Castel buscou na pintura uma forma de 
comunicar-se com o mundo exterior que não o compreendia, 
projetando em María Iribarne a idealização, frustrando-se, levando-o 
à loucura e ao crime passional. Ironicamente, Castel buscou de 
forma desesperada alguém que o resgatasse da inércia de uma vida 
solitária, mas acabou assassinando a única pessoa que segundo ele, 
entendeu a mensagem de solidão contida em uma de suas obras.  

Convém lembrar que cada pessoa experimenta a sensação de 
solidão, alguns se sentem bem com isso, enquanto outros se sentem 



304 
 

apavorados e até desesperados. A solidão dos personagens pictóricos 
converge no isolamento do cárcere e nos elementos dispostos na 
composição. Os tons azulados das peles mesclam-se com a 
dramaticidade do verde que iluminam os planos de fundo obscuros 
e contrastam com o vermelho das roupas, em uma atmosfera 
melancolia de uma velhice solitária, percebidos no desgaste físico dos 
personagens pictóricos inseridos em um ambiente que remete ao 
abandono, na personificação dolorosa da vida artística, observada 
nos poucos alimentos dispostos na mesa do triste Pierrot.  
 

Voltei para casa com a sensação de uma absoluta 
solidão. Em geral, essa sensação de estar só no 
mundo aparece mesclada a um orgulhoso 
sentimento de superioridade: desprezo os 
homens, acho que são sujos, feios, incapazes, 
ávidos, grosseiros, mesquinhos; minha solidão 
não me assusta, é quase olímpica (SABATO, 
2000a, p. 86). 

 

A angústia e a solidão também são escolhas individuais, e 
Castel o admite (“minha solidão não me assusta, é quase olímpica”) 
revelando a imaturidade emocional do personagem, que categoriza 
as pessoas em sujas, feias, incapazes, ávidas, grosseiras e mesquinhas. 
O traço narcísico nas palavras de desprezo e arrogância mascara a 
inferioridade e os distúrbios que agregam a influência da sombra 
arquetípica na explosão dos excessos, evidenciando dessa maneira 
“[...] o caráter quase olímpico da solidão de Castel, que constitui 
uma auto apoteose particular dele (lembre-se de que o Olimpo é a 
morada dos deuses). A menção do sentimento de superioridade em 
relação aos outros não poderia ser mais explícita” (KAZMIERCZAK, 
2010, p. 75, tradução nossa)3.  

                                                           
3 El carácter “casi olímpico” de la soledad de Castel constituye una particular 
autoapoteosis de éste último (recordemos que el Olimpo es la morada de los 
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Em outro trecho, o pintor justifica o crime passional pela 
sensação de abandono, “[...] pondo minha mão esquerda sobre seus 
cabelos, respondi: — Tenho que matar você, María. Você me deixou 
sozinho” (SABATO, 2000a, p. 147). O crime passional é o reflexo 
negativo de uma existência isolada, vivenciada de maneira obscura, 
na qual a dor e a insanidade usurpam o discernimento dos atos. 
Sabato (2003) atribui o ato de escrever ao encontro do artista com a 
sua parte obscura, pertencente a uma intuição global nos traços sutis 
e misteriosos da obra, que não sabe o propósito até concluí-la em 
uma espécie de ciclo que o reintegra ao coletivo. O autor desloca a 
visão pessimista do romance para a inquietude das pinturas. O 

próprio Sabato revelou que o personagem de O Túnel seria apenas 
um pintor incomunicável, mas que se tornou um assassino por 
acreditar na ilusão da comunicação com a mulher amada, que não 
atendia às suas expectativas, levando-o à frustação na angústia de si 
no todo.  

O fato dele se sentir só no mundo acaba descontrolando-o, e 
isso libera no personagem um sentimento de culpa por não saber 
lidar com as pressões de uma existência. O universo literário e 
pictórico de Ernesto Sabato mostra a crise humana à espera de uma 

resposta que a realidade não suprime. Uma anciã visita meu ateliê 
(1985), última obra analisada, traz o simbolismo da morte como 
prenúncio do crime passional. 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                   
dioses). La mención del sentimiento de superioridad en relación con los demás no 
puede ser más explícita (KAZMIERCZAK, 2010, p. 75). 
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Pintura 03. Uma anciã visita meu ateliê (1985), de Sabato. 
Óleo sobre tela (40x50cm). 

Fonte: Sabato (1991) 
 

Em Uma anciã visita meu ateliê (1985), o escritor-pintor 
apresenta a imagem arquetípica da morte personificada em uma 
anciã de aparência cadavérica que sozinha adentra o ateliê do artista 
e conduz a alma de Castel para a escuridão, em uma referência ao 

desfecho trágico de O Túnel. Ao redor da anciã há uma luz 
esverdeada que delimita o espaço externo, formando uma aura 
sombria na esquálida forma da personagem que usa um longo 
vestido preto (alusão a um clássico modelo dos anos 1930) com 
detalhes em branco na gola e nas mangas. 

O chapéu que compõe o figurino tem a silhueta de duas aves 
de rapina que repousam na cabeça da personagem, aludindo à 
simbologia do pássaro uma espécie de assinatura de Sabato presente 
na maioria de suas composições. Algumas tribos indígenas acreditam 
que tais aves sejam mensageiras de doenças em um prenúncio da 
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morte, sendo que as pinceladas azuladas na face esquelética da 
mulher dialogam com a morbidez e o traço fantasmagórico no já 

referido O Grito (1910), de Munch. O cabelo da anciã (corte estilo 
anos 1920) tem formato de um ninho, onde repousa o adorno de 
tonalidade roxa (sinaliza o voo de uma ave de mau agouro), pintado 
com pinceladas amarelas em uma base branca com levíssimas 
manchas de azul claro, criando a ilusão de um cabelo grisalho 
(degaste natural da idade) presente nas três pinturas analisadas.  

Para Schopenhauer (2014), a morte é a dissolução dolorosa 
do laço formado com a voluptuosidade humana que destrói 

violentamente o ser, no desequilíbrio do Self (no sentido 
psicanalítico). “Do ponto de vista da psiquiatria, seria aconselhável 
que só pudéssemos pensar na morte como uma transição, como 
parte de um processo vital cuja extensão e duração escapam 
inteiramente ao nosso conhecimento” (JUNG, 2000, p. 168). No 
romance, a traição e a vingança percorrem uma via de mão dupla 
que liberta da obscuridade, porém não isenta de tensões, na 
fatalidade do acerto de contas projetado em Iribarne pelo ego 
fragilizado de Castel, cujo ápice é o crime premeditado.   

Sabato não representa pictoricamente a cena do assassinato 
em si, entretanto a composição e o próprio título da pintura nos dão 
indícios do crime que personifica o ateliê como espaço da 
manifestação da solidão do pintor, no qual afirma: “[...] quantas 
vezes passei horas prostrado num canto escuro do ateliê, depois de 
ler uma notícia nas páginas policiais!” (SABATO, 2000a, p. 7-8). Há 
uma ironia no fato de o pintor horrorizar-se com o que lia nas 
páginas policiais, e assim nos deparamos com as variações da 
angústia no texto literário e nas pinturas de um autor imerso na 
problemática humana, manifestado no caráter expressionista, no 
simbolismo da morte. O controverso personagem sabatiano convida 
o leitor a entender os motivos que, narcisicamente, o impulsionaram 
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ao crime, na convicção de atrair o público, como podemos verificar 
nessa passagem:  

 
Tinha vontade de contar a história de meu crime 
e ponto: quem não gostasse, que não lesse. Mas 
duvido, pois essas pessoas que estão sempre atrás 
de explicações são justamente as mais curiosas, e 
acho que nenhuma delas perderia a 
oportunidade de ler a história de um crime até o 
final (SABATO, 2000a, p. 10-11).  

 
Nessas circunstâncias, a angústia do pintor projeta em María 

um canal de esperanças e frustações. Ceifá-la traduz a introspecção 
do artista que não se permite viver novas perspectivas, indícios que, 

ao longo da narrativa, vão constituindo a mise-en-scène do isolamento 

no cárcere. O Túnel permite-nos refletir sobre o assédio negativo das 
emoções convertidas em personagens grotescos, demonizados em 
decorrência das maldades do mundo, desamparados da benevolência 
humana, sucumbidos na dor, na deformação e na desconstrução, 
que causam desconforto pelo fato do escritor comprometer-se com a 
crueza dos fatos narrados, tanto na obra literária quanto na obra 
visual.  

Samoyault (2008) afirma que o caráter híbrido das 
linguagens permite ver nos textos, além de seus próprios caracteres, 
signos do mundo, conforme a postulação maior do dialogismo 
bakhtiniano, que reafirma a interação entre os discursos que 
constituem cada ato de linguagem. Os tratados literários e pictóricos 
trouxeram formas de narrar a realidade, subvertendo-a a mundos 
possíveis e imagináveis da palavra e da imagem não restritos a uma 
única vertente interpretativa. A literatura e a pintura de Sabato 
imprimem uma profundidade no doloroso exercício do existir 
consigo e com os outros, no desfile sistemático do estar e não do ser 
na sociedade, sinalizado na incomunicabilidade dos personagens. Os 
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resultados mostraram a ressignificação da imagem arquetípica da 
solidão do texto literário para o texto pictórico, expressos no uso 
excessivo de tonalidades escuras, no caráter expressionista e 
perturbador dos personagens e no simbolismo de angústia e morte 
nas pinturas do autor. Portanto, o processo intersemiótico do texto 

literário de O Túnel (1948) para o universo pictórico configura-se 
como extensão da narrativa do autor, revelando a simbologia 
arquetípica das imagens como instrumento crítico na interpretação 
das linguagens literária e visual. 
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O PROBLEMA DO REALISMO NA 

LITERATURA E NO CINEMA 
 

 

Wanderson Lima 
 

 

I 

Tudo nasce com uma narração. Da narrativa sempre emerge 
realidade. Mas a narrativa não é realidade: ela a evoca por meios de 
recursos que variam a depender dos signos utilizados. 

Aqui, trataremos de duas formas narrativas – a literatura e o 
cinema – e de como elas evocam a realidade. A palavra “evocam”, 
em nosso uso, remete à ideia de mimesis – uma forma de 
representação ativa, que, dialeticamente, descobre e inventa, dá a 
perceber e cria o ser (COSTA LIMA, 2003). A “realidade” que 
emerge do ato de narrar, por palavras ou por meio audiovisual, não é 
algo pronto e dado de uma vez por todas; não é um ser estático que 
possa ser retratado tal e qual. Desde já, portanto, abdicamos de um 
realismo ontológico, isto é, de um realismo que crê copiar o real. O 
leitor perceberá que, epistemologicamente, o fundamento de nossa 
investigação tem forte débito com a tradição pós-kantiana, em suas 
ressonâncias na filosofia das formas simbólicas de Cassirer (1994) e 
da teoria da mimesis de Costa Lima (2000, 2003). 

A abordagem é comparativa e visa o diálogo entre as formas 
narrativas e seus processos de mimesis da realidade. Selecionamos 
um conjunto de críticos, da literatura e do cinema, que pensaram o 
problema do realismo em suas respectivas áreas sem nos 
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preocuparmos em confrontar as formas artísticas, a fim de escalonar 
qual a mais e a menos realista, perspectiva para nós retrógada e 
improdutiva, debitária de uma presunção, hoje bastante 
questionável, conforme Stam (2009), da superioridade axiológica da 
literatura sobre o cinema. Não visamos à análise de qualquer filme 
ou obra literária; o que pretendemos é oferecer subsídios para se 
responder: o que é um filme ou uma obra literária realista? Se 
conseguirmos responder tal indagação, é porque disseminados, no 
decorrer do texto, sugestões plausíveis sobre como analisar uma 
narrativa, fílmica ou literária, sob esse ângulo. 

 Cremos, ainda, que algumas soluções críticas de uma área 
podem iluminar o problema da outra área. Nenhum comparatista 
negará que já alimentou esperança dessa natureza: que lendo uma 
análise, digamos, sobre um filme do neorrealismo italiano ele possa 
encontrar uma luz qualquer para abordar, digamos, um romance 
urbano brasileiro.    

 

II 

Realismo é um termo que se desdobra em tantos sentidos 
que se torna sumamente difícil precisá-lo. Não é um termo apenas 
da história da arte, mas uma palavra corriqueira, cotidiana, que com 
muita frequência tem uma semântica positiva. Uma pessoa realista é 
uma pessoa madura, consequente, infensa a delírios e mentiras, 
preparada para resistir ao charme e ao logro das ilusões românticas. 
Uma telenovela realista é aquela que não escamoteia o lado feio e 
doloroso do mundo, que adota um ponto de vista crítico, que 
denuncia injustiças sociais.   

Não é nada fácil dissociar um conceito mais técnico de 
realismo dos sentidos que lhe foram agregados pelo uso cotidiano. 
Aliás, em casos de termos como tal, não há um abismo que separe 
seu uso corriqueiro do uso científico. Não difere tanto quanto 
gostaríamos o uso desse termo entre duas pacatas donas de casa que 
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discutem sobre uma novela global ou dois adolescentes que falam de 
um anime do uso que positivistas e marxistas clássicos fizeram do 
termo. 

Para buscar um mínimo de rigor possível, temos que, logo de 
partida, discutir três cuidados que devemos ter ao fazer uso do termo 
realismo, seja se referindo à literatura, seja ao cinema. 

 

III 

O primeiro cuidado é sabermos se, quando falamos de 
realismo, estamos nos referindo a um momento específico da 
história da arte ou a uma de forma particular e trans-histórica de 
conceder a relação entre narrativa e mundo. Entendemos aqui o 
realismo como uma constante na história da arte, e não apenas 
como um estilo de época ou escola. Neste sentido, o realismo do 
século XIX em literatura e o neorrealismo italiano em cinema, no 
século XX, são apenas momentos da longa história do termo 
realismo, que pressupõe, em qualquer época, a) um certo 
temperamento do artista – sua sensibilidade voltada para 
compreender os conflitos morais e sociais de seu tempo, e seu desejo 
de trazer à tona tais conflitos em sua arte; b) uma postura ética do 
artista de inconformismo diante das mazelas e desajustes sociais de 
seu tempo; c) o acionamento de um conjuntos de convenções 
formais – que variam conforme o gosto e a formação da crítica – que 
fazem sua obra parecer uma reprodução fiel de seu tempo.  

Sublinhe-se, acima, a palavra parecer: não pensamos aqui, 
conforme anunciamos de saída, num realismo ontológico, mas sim 
realismo como convenção – produzido graças a uma disponibilidade 
específica do artista e a determinadas escolhas estilísticas. 
Lembremos que Erich Auerbach (2011), no seu monumental 

Mimesis, observou que a história da literatura ocidental registra 
constantes transformações de estilo com o fito de representar a 
realidade de forma cada vez mais precisa, acompanhando a dinâmica 
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das transformações sociais. Tanto a realidade social é dinâmica como 
os recursos formais acionados pelo escritor para apreendê-las o são. 

O realismo não reflete a realidade; trata-se antes de um processo 
complexo de seleção de elementos que, reduzindo a inabarcável 
complexidade do real, produz em nós uma sensação de totalidade e 
complexidade, de tal modo que muitos chegam a ver perfeita 
homologia entre a linguagem e o real.  

    O segundo deles é que, desde a crítica da razão levada a 
cabo por Kant (1980) e por neokantianos como Cassirer (1994), 
sabemos que o conhecimento que temos da realidade é indireto. A 
razão não sabe o que seja a realidade em si: só pode perceber o efeito 
subjetivo do objeto, não o objeto em si. O homem, segundo 
Cassirer, é o animal simbólico: não conhece o mundo de outra 
forma que não a via indireta do símbolo – na linguagem, no mito, 
na religião, na ciência. 

Por menos céticos que sejamos, depois de termos passado 
pelo estruturalismo de Saussure e Lévi-Strauss, pela semiótica de 
Pierce e pela desconstrução de Derrida, só para ficar em alguns 
exemplos, é difícil defender um realismo substancial, crendo que a 
ordem do real reflita toda a sua complexidade na palavra literária e 
na imagem em movimento do cinema.  

Ao advogar uma transparência entre linguagem e real, ou 
entre imagem e real, não só regredimos a uma postura teórica pré-

kantiana como também corremos o risco de ignorar o modus operandi 
da arte.  Toda artista seleciona certas dimensões da realidade ao 
elaborar sua arte, mesmo artistas ambiciosos e onívoros, como 
Shakespeare, Balzac e Dostoievski na literatura e Abel Gance, 
Griffith e John Ford no cinema. A arte seleciona, recorta, reduz, 
resume: se fosse possível abarcar a totalidade do real via arte, ela 
seria mera cópia desse real e, portanto, seria tão opaca à nossa 
cognição quanto a realidade. Costa Lima, muito acertadamente, 
observa que todo processo de mimesis artística pressupõe o jogo de 
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semelhança e diferença com o objeto representado. A semelhança 
permite o reconhecimento da realidade mostrada; é importante 
porque nos situa, geográfica e historicamente. Mas é a diferença que 
permite o novo, desdobrando aos nossos olhos um ângulo inaudito 
do mundo, uma ideia que não conhecíamos, uma forma de lidar 
com os entraves da vida que não vislumbráramos.   

O terceiro cuidado, ao usarmos o termo realismo, é 
indagarmos: realismo em relação a quê? A pergunta justifica-se 
quando retomamos um termo célebre da teoria literária, já objeto de 
reflexão desde Aristóteles: a noção de verossimilhança. Uma 
narrativa realista é uma narrativa verossímil 1 , que nos vemos 
convence de que nos conta. Correto? Sem dúvida, mas insuficiente. 
Porque a verossimilhança se desdobra em duas dimensões: a externa 
e a interna2. 

                                                           
1 A verossimilhança e o realismo podem ser aproximados e equiparados com os 
devidos cuidados históricos: a verossimilhança clássico-aristotélica está no campo 
do provável e do necessário, supõe o engendrar um mundo ficcional internamente 
coerente; o realismo pressupõe, em algum nível, a ligação da obra com um 
referente externo, e não só a criação de um mundo ficcional convincente, mesmo 
que absurdo em confronto com o mundo cotidiano. O realismo assemelha-se, 
assim, ao que chamamos aqui verossimilhança externa. Ver mais Costa Lima 
(2003), Barthes (2004) e Militz (2001). 

2  Embora essa divisão das duas verossimilhanças não esteja verbalizada nos 
estudos pioneiros de Aristóteles, ela se deixa entrever em várias passagens. E para 
este filósofo grego, a verossimilhança interna é a que mais conta. Como escrevi em 
outra ocasião: “Aristóteles entende que ‘não é ofício do poeta narrar o que 
aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é 
possível segundo a verossimilhança e a necessidade’ (1451 a). Dessa forma, no 
julgamento da arte mimética, não se pode pensar aqui, como em Platão, na 
possibilidade do engano (apáte) ou do falso (pseudos) mas sim em 
inverossimilhança. O que significa dizer: o imitador tem liberdade de criação; 
aliás, aconselha-se que ele seja “mais fabulador que versificador” (1451a) –– e o 
único erro que lhe será imputado será a incoerência com o mundo particular da 
obra” (LIMA, 2012, p. 45). Ver, também, Militz (2001). 
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 A verossimilhança externa diz respeito à convergência entre 
o mundo exterior e o mundo ficcional criado na narrativa. Do 
realismo do século XIX aos propugnadores do realismo socialista3 no 
século XX, muitos são os teóricos e os pensadores que cobram do 
artista fidelidade à realidade: o valor da obra, considera-se aqui, 
depende da capacidade do artista de plasmar em sua obra os 
conflitos sociais e a luta de classes. Em uma versão paróxica, o 
propugnador da verossimilhança externa age como um censor e 
exige do artista a adesão à arte engajada4, como aconteceu na antiga 
União Soviética. A defesa da verossimilhança externa, geralmente 
atrelada ao engajamento, implica uma concepção, uma ênfase no 
papel político-revolucionário da arte e a construção de uma 
assimetria entre leitor e autor, já que este último é uma espécie de 
guru ou pedagogo que deve apontar ao ingênuo leitor as sendas do 
futuro pródigo.  

Porém, nem todos os propugnadores do engajamento 
chancelam essa atitude. Sem reduzir a prosa narrativa à mera 
propaganda, Sartre (2015, p. 95) propugna uma arte engajada que 
apele à liberdade e à responsabilidade social do leitor, descrendo que 

                                                           
3 Sobre o realismo socialista, ver o ensaio de Groys (2015) “Educando as massas: 
arte do realismo socialista”.  Nas palavras de Groys, “o método do Realismo 
Socialista foi proclamado obrigatório no primeiro Congresso do Sindicato de 
Escritores em 1934 e, em seguida, foi expandido para abarcar todas as outras artes, 
incluindo--se as artes visuais, sem qualquer modificação substancial em seu 
formato inicial. Conforme a definição oficial padrão, uma obra de arte do 
Realismo Socialista deve ser ‘realista na forma e socialista no conteúdo’ [...]. A 
principal preocupação das autoridades ideológicas soviéticas era a arte socialista 
soviética não se parecer com a arte do capitalismo ocidental, que era vista como 
uma arte decadente e formalista, que rejeitava valores artísticos do passado. Ao 
contrário, os soviéticos formularam um programa que apropriava a herança 
artística de todas as épocas passadas: em vez de rejeitar a arte do passado, os 
artistas deveriam usá-la a serviço da nova arte socialista” (p 177-178). 

4 Sobre o conflito entre “arte autônoma” e “arte engajada”, e uma crítica à noção 
de engajamento, ver Adorno (1975). 
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o real possa aparecer acabado e julgado para o sujeito que lê: “O erro 
do realismo foi acreditar que o real se revelava à contemplação e 
que, em consequência, podia-se fazer dele uma pintura imparcial”. 

O escritor, especificamente o prosador, para Sartre, é um 
sujeito que assume responsabilidades no mundo, da mesma forma 
que o leitor. “O escritor ‘engajado’ sabe que a palavra é ação: sabe 
que desvendar é mudar e que não se pode desvendar senão 
tencionando mudar. Ele abandonou o sonho impossível de fazer 
uma pintura imparcial da sociedade e da condição humana” 
(SARTRE, 2015, p. 45). Ressalta-se que o leitor também se 

compromete, ele é um coautor, um complementador da obra: o real 
não se dá a ele inteiriço, julgado.  

Georg Lukács (1965), outro defensor da arte realista e 
engajada, propugna dois tipos “efeitos do real” na prosa narrativa: 
um produzido pelo narrar e outro pelo descrever. Em última 
instância, estes dois modos remetem a duas visões de mundo. A 
primeira, estática e por isso inumana, nivela coisas e homens num 
mundo vetado à agência humana: o acúmulo de detalhes, não se 
ligando às ações narradas, torna-se autônomo, perdendo significação 
no conjunto da obra. O exemplo recorrente citado por Lukács é o 
naturalismo de Zola. 

O segundo modo, atrelado ao narrar, ordena e hierarquiza 
acontecimentos de tal modo que a realidade é vista como um 
processo causal dinâmico, afeito a transformações, rompendo com a 
fatalismo e a visão de mundo reificada antevisto no descritivismo 
acumulador de detalhes descosidos entre si e abrindo espaço para a 
agência humana perante a indignidade da exploração capitalista. 
Para Lukács, a busca da “poesia das coisas” que se vê no 
descritivismo detalhistas de muitos romancistas do século XIX, a 
exemplo de Zola, é nada mais que um efeito de superfície, um 
exibicionismo em certo sentindo pueril, uma vez que se encontra 
desvinculado da ação humana, logo, do sentido épico, grandioso, 
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agônico de nossa existência. Tal sopro épico é vislumbrado pelo 
crítico húngaro em Tolstói, autor que, em lugar de nos oferecer um 
insosso catálogo de traços psicofisiológicos de seus personagens, 
prefere mostrá-los em ação, brindando nós leitores com uma 
complexidade que não pode ser captada de uma vez por todos, mas 
que se mostra no escorrer da narrativa. 

 Em suma, descrever, em princípio, produz uma maior 
verossimilhança externa, já que palmilha uma obsessão fotográfica 
indiferenciada por homens e coisas no mundo. Porém, trata-se de 
um realismo de fachada, produzido pelo efeito superficial da 
acumulação de pormenores. O autor que opta pelo método 
descritivo se acumplicia com o que retrata, na medida que, 
fatalisticamente, nos apresenta processos inteiramente acabados. No 
método narrativo, como os processos são inacabados e o sentido do 
personagem, portanto, não é dado de uma vez por toda, mas no todo 
do processo narrativo, o mundo pode ser injusto como for, mas é 
suscetível da ação humana. Assim, dirá em síntese Lukács, que o 
dilema entre narrar ou descrever diz respeito à questão ética de 
participar da construção da vida social ou apenas observá-la. 

Por sua vez, a verossimilhança interna diz respeito ao 
desenvolvimento coerente da lógica interior que a narrativa vai 
criando. Toda narrativa, mesmo aquelas aparentemente absurdas, 
cria um mundo ficcional regido por leis próprias: é a esta lei que o 
escritor ou o cineasta deve seguir, e não a coerência do mundo 

externo. Por exemplo, narrativas como a obra Alice no País das 

Maravilhas ou a saga Star Wars, os contos de Franz Kafka e os curtas 
de Alexander Petrov, embora apresentem lances absurdos, que 
contrariam as leis físicas de nosso mundo, apresentam uma forte 
coerência interna. Pode-se dizer que se tratam de narrativas realistas? 
Se pensarmos em verossimilhança externa, a reposta é um grandioso 
não. Porém, se pensarmos na lógica interna bem costurada desses 
textos, a avaliação se altera. E tal alteração será reforçada se 
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atentarmos para o caráter alegórico dessas narrativas. A alegoria 
permite ao discurso ficcional chegar ao cerne de questões políticas, 
morais e sociais de forma tão ou mais pertinente do que as narrativas 
realistas5.   

Uma vez que checamos, linhas acima, o realismo em teóricos 
que o pensam em relação ao discurso literário, vejamos o que dizem 
sobre o tema dois consagrados teóricos do cinema. 

 

IV 

Cristian Metz (2006), no ensaio que dedica ao problema do 
realismo no cinema, prefere a expressão “impressão de realidade” ao 
termo realismo. Não é de surpreender esta opção de Metz, na 
medida em que, na tradição estruturalista da que faz parte, privilegia-
se a investigação das relações entre os elementos constituintes da 
narrativa – desconsiderando qualquer mecanicismo casualista – e a 
constituição de modelos arquetípicos. Admitir o uso de um termo 
com forte ranço positivista como realismo seria ceder a uma 

                                                           
5  Oponho aqui, sem pretensão de rigor, o modo alegórico ao realista de 
representação, considerando aquele um modo indireto, figurativo e 
conscientemente polissêmico de representação ficcional. De acordo com Tambling 
(2010, p. 22), “‘Allegory’ derives from the Greek word allegoreo , formed from 
allos (other) and agoreuo , (to speak in a place of assembly, the agora , the 
marketplace). The ‘other meaning’ of allegory may conceal a secret significance, in 
that it may persuade readers to probe for another meaning, it may enrich the 
meaning that has been given, or it may draw attention to a split between the 
surface meaning and what is underneath. In the words ‘she’s as headstrong as an 
allegory’, the conjunction ‘as’ introduces a simile . If the words indicating that a 
comparison is being made are discarded, that is a metaphor. A metaphor 
sustained, and developed, is allegory. Allegory describes one thing under the image 
of another, or speaks one thing while implying something else”.  Obviamente, se a 
discussão sobre a alegoria e modo alegórico fossem centrais neste texto, 
precisaríamos tanto perscrutar a evolução histórica do conceito como também o 
distinguir de categorias similares, como símbolo, imagem, analogia, metáfora etc.  
Para o interessado no tema, Tambling (2010) constitui uma rigorosa e ampla 
introdução. 
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concepção de narrativa enquanto representação, e não como um 
sistema de relações. 

Para Metz, esta impressão de realidade do cinema habita 
duas dimensões: aquela provocada pela diegese, isto é, localizada no 
engendramento da narrativa fílmica e a realidade dos materiais 

usados no processo de representação, aquilo que se põe na mise-en-

scène. O filme é realista quando narra uma história verossímil e/ou 
quando recria materialmente a realidade de modo convincente.  
Estes elementos produzem a impressão de realidade mesmo quando 
o filme trata de assuntos irrealistas. Não está em jogo aqui o tema do 
filme, menos ainda a realidade que é retratada, mas o efeito de 
realidade6 instituído pela construção da narrativa e do cenário.  

Comparado à fotografia, o cinema tem um plus que lhe 
torna bem mais realista: o movimento. O cinema imprime “na 
irrealidade da imagem a realidade do movimento” e, dessa forma, 
tem um impacto sobre nosso imaginário que nenhuma outra arte 

pode alcançar. Enquanto a fotografia é um ter-sido-aqui, o cinema é 

um ser-vivo-aqui: a fotografia é sempre algo que se passou enquanto o 
cinema tem a força de uma presença que se faz no agora. 

Em relação ao teatro, Metz entende que o cinema é, também, 
bem mais verossímil. O realismo da representação teatral é limitado 
pelo fato de não se poder separar o teatro da vida. O teatro carrega 
índices de realidade em demasia. Ele não consegue, como o cinema, 

                                                           
6 Para Roland Barthes (2004), o “efeito do real” é produzido via uma simulação de 
presença que se consubstancia em descrições ou notações de pormenores 
aparentemente sem relevo ou importância no delineamento da narrativa, mas que 
produzem no leitor/espectador a sensação ou ilusão de estar diante de algo 
verídico. Tais pormenores, que a crítica estrutural tende ou a desprezar ou 
erroneamente sobrevalorizar como agente impulsionador na narrativa, apenas 
produzem uma “ilusão referencial”, nunca se referem de fato à realidade. Como 
sabemos, para Barthes, a narrativa é um sistema de relações, não uma mimesis da 
realidade. 
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isolar de modo estanque o mundo ficcional da realidade, poder que 
a tela do cinema o faz de modo indiscutível. É justamente a distância 
entre o mundo mostrado na tela, intransponível, e o mundo real do 
espectador que permite ao público gozar de uma participação, tanto 
perceptiva quanto afetiva, da narrativa fílmica. 

Em suma, para Metz, enquanto a fotografia apresenta exíguos 
índices de realidade e o teatro índices em demasia (e esse excesso 
obsta uma nítida separação entre teatro e mundo, maculando seu 
poder de convencimento), o cinema mantém um equilíbrio entre os 
extremos. O cinema enriquece as imagens com índices de realidade 
sem deixar de permitir, devido a isso, que elas sejam percebidas 
como imagem.    

André Bazin (1991, 2016), diferente de Metz, fez do 
problema do realismo o leitmotiv de sua obra.  A teoria do realismo 
bazianiana é frequentemente mal compreendida por seus críticos, 
que, baseando-se em trechos mais programáticos ou polêmicos, 
tendem a não desdobrar as nuanças de suas reflexões, que se espraia 
por diversos ensaios.  

Pinçando umas frases e ignorando outras, seus críticos7 logo 
chegam à conclusão que realismo bazaniano é um realismo 
ontológico. Tal ilação pode ser extraída de um conhecido ensaio do 
autor, “Ontologia da imagem fotográfica”.  Neste texto, o cinema 
seria, para Bazin, o zênite de uma evolução da arte ocidental rumo 
ao realismo pleno, coroamento de uma evolução essa que passa pela 

                                                           
7 Por exemplo, Machado (1997, p. 246), que dirá: “Quanto ao cinema, [...] ele 
sempre esteve entravado por um certo pudor, um receio de intervir sobre a 
imagem, como se a manipulação do quadro cinematográfico representasse alguma 
espécie de sacrilégio que se devesse evitar a qualquer custo. André Bazin (1981, pp. 
63-80) foi o principal arauto dessa ideia (hoje bastante envelhecida) de que a 
função do cineasta é lançar um olhar sobre o mundo e respeitar, sem 
interferências, a revelação obtida pela câmera”. Para uma argumentação contra 
essa concepção redutora do realismo bazianiano ver o texto “A invenção do 
realismo, ou Tudo que vive é sagrado”, de Coutinho (2019). 
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pintura e pela fotografia. Tracemos aqui, em linhas gerais, o 
argumento do aludido ensaio. Ao lado da função estética, a pintura 
no Ocidente, notadamente desde o século XVI, exercia o mister, 
profundamente arraigado em nossa mortal consciência, de guardar a 
aparência do ser graças à perenidade da forma.  Eis a humana 
estratégia para superar a força destrutiva do tempo! A capacidade da 
pintura de duplicar o mundo e eternizar a aparência do ser nas 
grades da forma, essa “necessidade de ilusão”, como chamará Bazin, 
começa a desvanecer com o surgimento da fotografia. Por mais hábil 
que seja o pintor, há sempre em sua reprodução do mundo uma 
cota de subjetividade, cota essa que a fotografia, por via de sua 
reprodução mecânica, não apresenta. A fotografia satisfaz 
plenamente essa necessidade humana pela semelhança, essa obsessão 
pelo realismo.  

 
A originalidade da fotografia em relação à 
pintura reside, pois, em sua objetividade 
essencial. [...] Pela primeira vez, entre o objeto 
inicial e a sua representação nada se interpõe, a 
não ser um outro objeto. Pela primeira vez, uma 
imagem do mundo exterior se forma, 
automaticamente, sem a intervenção criadora do 
homem, segundo um rigoroso determinismo 
(BAZIN, 1991, p. 22). 
 

Ora, essa originalidade da fotografia citada por Bazin é 
intensificada pelo cinema, que vem a ser “a consecução no tempo da 
objetividade fotográfica [...] Pela primeira vez, a imagem das coisas é 
também uma imagem da duração delas, como que uma múmia da 
mutação” (Id. Ibid. p. 24).  

O cinema é, pois, a mais realista das formas de arte.  Mas isso 
não significa, para Bazin, que seja a arte superior. Em outro texto, 
“A propósito do realismo” (BAZIN, 2016), ele irá mostrar que o 
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realismo no cinema se desdobra em dois tipos que se juntam e se 
influenciam mutuamente.  

O primeiro tipo é o realismo técnico. Este advém da própria 
gênese mecânica da imagem cinematográfica, está no centro do 
cinema, forma de reprodução técnica da realidade; constitui como 
que sua essência, sendo, assim, incontornável. Sempre que um 
cineasta tenta escapar dessa vocação essencialmente realista do 
cinema, a tendência é produzir uma obra de pouco valor artístico. 
Aqui, vale lembrar a antipatia de Bazin pelo cinema expressionista 
alemão, justamente por este querer trair a vocação realista do 
cinema. 

O outro tipo Bazin nomeia de realismo estético. Este diz 
respeito ao conteúdo plástico ou dramático da obra fílmica. O 
realismo técnico é incontornável, todo e qualquer filme é 

tecnicamente realista, porém o realismo estético implica uma decisão 
deliberada do cineasta e a busca de certos recursos – por exemplo, a 
mise-en-scène naturalista, o plano-sequência e a profundidade de 
campo – que trazem para o filme uma sensação de fidelidade à 
realidade representada. Bazin só considera realmente grande os 
filmes em que o realismo técnico se casa ao estético. 

Como dito, o problema do realismo se espraia em toda a 
ensaística baziniana. Porém, há um texto em que as várias facetas 
deste problema se apresentam. Este texto intitula-se “O realismo 
cinematográfico e a escola italiana da Libertação” e contém 
afirmações que problematizam a ideia de que o realismo de Bazin 
seja ontológico. 

Bazin observará uma contradição imanente ao cinema, que 
se vale de recursos técnicos para representar a realidade, porém estes 
mesmos recursos reduzem ou neutralizam os elementos da realidade 
capturados pela câmera: todo enquadramento opera um recorte do 
tecido do real. Tal redução ou neutralização, no entanto, não devem 
ser lamentados ou vistos como um entrave à representação realista: 
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um cinema total, se possível fosse, seria um mero retorno da 
realidade. Isto é, nem arte seria.  

Para Bazin, está muito claro que todo realismo, em arte, 
procede de artifícios. O que diferencia um filme neorrealista de um 

filme expressionista, um Paisà de um Gabinete do Doutor Caligari, não 
é este ser artificioso e aquele supostamente direto; é antes a 
qualidade de escolhas dos procedimentos e o compromisso do 
cineasta pelo mundo vigente que o cerca8.  

Não há, em cinema, uma hipotética dicotomia entre 
refinamento estético e crueza realista: arte é procedimento, artifício. 
E há artifícios que, para Bazin, afastam o filme da realidade, 

tornando-o artificioso: o culto da vedete; a mise-en-scène hipertrofiada; 
a aproximação do filme de técnicas da pintura, da poesia e do teatro; 
a montagem engenhosa e antinatural. É com base nestes princípios 
que ele não verá com bons olhos a escola soviética da montagem 
(Eisenstein e Pudovkhin) e será intolerante com a “heresia” 9  do 
expressionismo alemão.  

Por outro lado, a proximidade dos filmes do neorrealismo 
italiano com o gênero literário romance, assim como traços tais 
como a “adesão à atualidade”; o tom de “reportagens constituídas”, 
o “humanismo revolucionário” e o “verismo sensível e poético” 
(BAZIN, 1991) fará o ensaísta francês entronizar essa escola como a 
que melhor entendeu e atendeu à vocação intrínseca do cinema para 
                                                           
8 Bazin assim elogiará os filmes do neorrealismo italiano: “Eles não esquecem que, 
antes de ser condenável, o mundo é, simplesmente” (1991, p. 238). A crítica, a 
sátira e a recusa dos valores vigentes, para o ensaísta francês, não deve conduzir o 
cineasta a atitudes escapistas, ao desejo de evadir-se do seu tempo: é um imperativo 
ético a adesão espiritual ao seu tempo.  

9 “Desde o fim da heresia expressionista e principalmente desde o cinema falado, 
podemos considerar que o cinema tendeu continuamente para o realismo. 
Entendamos grosso modo que ele quer dar ao espectador uma ilusão tão perfeita 
quanto possível da realidade, compatível com as exigências lógicas do relato 
cinematográfico e com os limites atuais da técnica” (BAZIN, 1991, p. 243).  



326 
 

o realismo. Nas melhores realizações do neorrealismo, nas mãos de 
Roberto Rosellini, veremos a unidade tradicional da narrativa 
cinematográfica, o plano, ser substituída, segundo Bazin, pelo fato 
bruto, sem elaboração prévia, que o ensaísta batizará de “imagem-
fato”. Bazin vê em Rosellini e em outros diretores desta tendência a 
capacidade de vislumbrar mais realidade no real do que a simples 
visão, ou outras formas de expressão artística, podem nos dar. 
Estamos aqui a meio caminho da experiência mística, sendo o 
cinema um instrumento mediador do sagrado, um meio hierofânico 
por meio do qual podemos fruir uma visão integral (na medida do 
possível) da realidade. Nunca é demais ressaltar a sólida formação 
católica de Bazin, sempre latente em suas produções. Em entrevista a 
Mário Alves Coutinho, Alain Bergala ressalta: 

 
A ideia mais importante de André Bazin para o 
cinema é o fato de que o cinema não é feito para 
reconstruir o real, mas ele é, antes de tudo, feito 
para ver o real. Na verdade, o que diz Bazin é 
que a câmera é praticamente suficiente para que 
o real nos apareça. O mais importante na teoria 
de Bazin é a epifania. É a compreensão de que, 
graças à invenção do cinema, da câmera, 
podemos ter epifanias do real, do real o mais 
comum”. (Apud BAZIN, 2016, p. 237). 

        
Desejoso de experimentar hierofanias, Bazin se propõe 

hierarquizar os estilos cinematográficos em função do “ganho de 
realidade” (BAZIN, 1991, p. 244): 

 
Podemos classificar, se não hierarquizar, os 
estilos cinematográficos em função do ganho de 
realidade que eles representam. Chamaremos, 
portanto, realista todo sistema de expressão, todo 
procedimento de relato propenso a fazer 
aparecer realidade na tela. ‘Realidade’ não deve 
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ser naturalmente entendida quantitativamente. 
Um mesmo acontecimento, um mesmo objeto é 
passível de várias representações diferentes.  
 

A “heresia expressionista” (BAZIN, 1991, p. 234) ocuparia o 
degrau mais inferior. O topo seria ocupado por Orson Welles, que, 
valendo-se da profundidade de campo, restitui a realidade como 
continuidade sensível; e Rossellini, que fazendo uso do plano-
sequência e do andamento de reportagem faz emergir no cinema 
uma nova imagem, a imagem-fato, na qual a realidade se mostra em 
suas múltiplas camadas de sentindo. 

 

V 

     Da discussão levada a cabo linhas acima, deduzimos que o 
realismo: a) é uma convenção discursiva, depende de dispositivos 
(distintos para diferentes críticos) que produzam no leitor a ideia de 
totalidade, dinamismo e complexidade; b) é uma representação da 
representação, uma vez que só abordamos o real por via indireta, já 
que nosso conhecimento do mundo é sempre mediado por símbolos 
(CASSIRER, 1994) – fato que inviabiliza o que chamáramos de 
realismo ontológico e c) tem um estatuto ambíguo, pois pode nos 
remeter tanto à relação da obra com o mundo externo 
(verossimilhança externa) quanto à coesão dos elementos internos 
desenvolvidos pelo artista em seu processo criativo (verossimilhança 
interna). 

Cabe ainda lembrar que o realismo não depende da mera 
acumulação ou sobreposição de elementos, como nos alerta Lukács. 
Sobreposição de recursos em filme ou acumulação de detalhes num 
romance não o farão mais realistas. Como chamamos a atenção 
linhas acima, arte pressupõe seleção, discriminação. Um filme mudo 
e em preto e branco pode ser mais realista que um filme sonoro, 
colorido e em 3D; um romance econômico nas descrições e com 
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diálogos breves pode ser mais realista que um romance caudaloso e 
obcecado por exaurir o aspecto externo dos seres e das coisas pela 
descrição exaustiva. A linguagem compósita do cinema não fará com 
que, necessariamente, um filme seja mais realista que uma narrativa 
literária – não obstante o naturalismo produzido em nossa percepção 
pela imagem em movimento. Aliás, eis aí um fato distintivo entre as 
artes: o cinema aciona com mais ênfase nossa capacidade perceptiva; 
a literatura, como capacidade imaginativa. Porém, nunca, nunca 
mesmo, o realismo em arte será uma questão de quantidade. 

O analista, ao se deparar com uma obra realista, deve se 
precaver não só da presunção de um realismo ontológico, mas ainda 
da crença pó-estruturalista, cara a autores como Barthes e Derrida, 
de que todo realismo é uma ingênua simulação de uma presença. Na 
primeira perspectiva, a arte é um mero decalque do real e a tarefa de 
analista seria o de um fiscal zeloso, verificando se dados do mundo 
empírico entraram na obra de arte ou foram negligenciados. 
Exemplificando, seria como se o crítico precisasse ir a uma favela e 

investigar seu modus vivendi para saber se aquele universo social fora 
bem ou mal representado, isto é, fiel ou infielmente representado 

em um filme como Cidade de Deus. Na segunda perspectiva, toda 
narrativa vira um objeto lúdico requintado, um engenhoso sistema 
de relações, que se basta a si mesmo, sem necessidade de 

recorrermos ao fora do texto / fora do filme. Seria como ler Vidas 

Secas buscando seus símbolos recorrentes, suas correspondências 
estruturais e seus contrastes simétricos sem precisar ter a menor 
noção do que seja o sertão e de qual seja a situação social do 
Nordeste! 

Podemos afirmar que a força cognitiva de uma obra literária 
ou de um filme advém da sua não coincidência com a ordem da 
realidade. Os eixos da semelhança e da diferença, que estão em jogo 
no processo da representação do real num romance ou num filme, 
equilibram o produto artístico entre o consabido e o inaudito, entre 
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clichê e a inovação, entre a confirmação dos valores sociais e o seu 
questionamento, até mesmo a proposição de novos valores (COSTA 
LIMA, 2000, 2003). Quando estes eixos se desequilibram ou se tem 
uma arte ultrassimplificada para as massas iletradas ou uma algaravia 
tresloucada, sob o disfarce de arte de vanguarda ou de grotesco 
pseudopolitizado. 

Em suma, realismo não é cópia, porque o real não é copiável. 
Nenhuma linguagem, verbal ou visual, reflete passivamente a 
realidade. Como afirma Antonio Candido (2000) em sua dialética 
sofisticada, toda mimesis é uma forma de poiesis – o que 
poderíamos traduzir em linguagem popular: quem conta um conto 
aumenta uns pontos, e diminui outros tantos.    
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em livros e periódicos acadêmicos. Atua como professora em 

Literaturas Brasileira e Portuguesa. Integra ainda os Grupos de 

Pesquisa Estudos Osmanianos: arquivo, obra, campo literário e Literatura 

e Cultura, ambos associados ao CNPq. 

E-mail: lubarretinha@gmail.com 

 

mailto:juliana.mantovani@ifb.edu.br
file:///C:/Users/paull/Downloads/lubarretinha@gmail.com


338 
 

LUDMILA GONDIM possui graduação em Letras pela 

Universidade Federal do Maranhão (2002), mestrado em Literatura 

pela Universidade de Brasília (2014) e doutorado em Literatura pela 

Universidade de Brasília (2019). Atualmente é professora – Colégio 

Universitário. Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Linguagens (Colun-UFMA). Integrante do Grupo de Pesquisa Vivo 

Verso (UnB). Tem experiência na área de Letras, com ênfase em 

Literatura, atuando principalmente nos temas que envolvem as 

interfaces entre poesia, canção, cultura popular e performance. 

E-mail: ludmila.gondim@ufma.br 

 

MARCELO IKEDA é Doutor em Comunicação pela Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e professor adjunto de Cinema e 

Audiovisual da Universidade Federal do Ceará (UFC). Trabalha nos 

campos da realização, crítica, curadoria e pesquisa em cinema. Autor 

dos livros Cinema de garagem (com Dellani Lima), Cinema brasileiro a 
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