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Prefácio 

 

A relação Literatura e outras artes foi ao longo do 

tempo tomando novas formas e proporcionando diferentes 

olhares. Na contemporaneidade, esse diálogo tem sido palco 

de inúmeras reflexões, seja pela necessidade de se estabelece-

rem fronteiras, seja pelo fato de o homem, como ser social, 

apresentar uma identidade cada vez mais multifacetada e “lí-

quida”. Na constante busca pela compreensão do homem, em 

diferentes momentos da história, a Literatura esteve atenta 

procurando descrevê-lo a partir de sua relação com o outro e 

com o meio.  

A obra Ensaios sobre Literatura e Outras Artes 

traz uma abordagem multidisciplinar e multifocal que contri-

bui para o enriquecimento das temáticas aqui abordadas, lan-

çando um olhar singular em torno da relação Literatura e ou-

tros saberes.  O primeiro capítulo, The Struggle between Go-

od and Evil in The Time Machine – Exploring an Adapta-

tion’s Perspective, faz uma intrigante reflexão acerca desta 

relação, considerando que a ficção científica, tão utilizada 

pelo cinema, é talvez a expressão literária que melhor repre-

senta o homem dito pós-moderno. 

O liame Literatura e Cinema também está expresso 

nos capítulos intitulados Cenas do Cordel no Cinema: diálo-

gos entre a tradição e a modernidade no contexto de sala de 

aula e Travessia: (re) criação cinematográfica na literatu-

ra de Guimarães Rosa, pois, como bem versam as autoras, 

“Literatura e cinema são artes distintas, que possuem suas 

peculiaridades e seus pontos em comuns”. Por este ângulo, “a 

relação do cinema com o cordel vai muito além do que se 

pode imaginar. Se em algum momento o cordel serve de ins-

piração ao cinema, resultando geralmente em grandes suces-

sos, os próprios filmes ou os seus personagens vira(ra)m te-

mas de livretos de cordel”. Neste sentido, não podemos dei-
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xar despercebida a tênue linha que há entre literatura, cinema 

e história. 

A ligação Literatura e História também está evidente 

no capítulo A cidade substituída, de H. Dobal: reconstru-

ção poético-memorialística de São Luís.  Aqui, o autor 

enaltece o olhar singular do poeta, evidenciando o fazer poé-

tico a partir de memórias e experiências:  “Ao contrário da 

Itabira de Drummond e da São Luís de Gullar, a cidade esco-

lhida por Dobal é reconstruída sem agudas notas afetivas, 

uma vez que, além de um olhar de fora, os intentos estéticos 

do poeta unem-se aos documentais e denunciatórios: o me-

morialismo em Dobal explica-se pelo seu senso comunitário 

e sua consciência histórica ou, numa palavra, pelo seu con-

servadorismo”. 

A cidade, como espaço de memória e experiências, é 

tema em O espaço urbano no filme “Medianeiras - Buenos 

Aires na Era do amor virtual”: o concreto, o fluido e o 

fragmentado na Modernidade. O capítulo procede a uma 

abordagem atual que em muito se aproxima dos estudos da 

Geografia Humanista, pois a metrópole não é usada apenas 

como cenário, mas também como metáfora para a identidade 

de seus moradores e para as relações que eles estabelecem 

entre si. São explorados os sintomas daqueles que vivem em 

grandes metrópoles, como a latente sensação de insegurança, 

solidão em meio a multidões, estresse, depressão, entre ou-

tros, além das relações artificiais, tanto em redes sociais 

quanto fora delas. 

Em meio aos avanços tecnocientíficos e tudo o que 

eles proporcionam, o homem parece encontrar-se em um 

constante processo de alienação, tema debatido no capítulo 

Instâncias de resistência ao saber científico em O alienis-

ta, de Machado de Assis. Nele, o autor reverbera “ uma des-

confiança em relação à eficácia do método cientifico e da 

razão exacerbada, ao passo que as pessoas se mostram ansio-
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sas por uma alienação do mundo e do contexto social em que 

vivem”. 

O mundo tecnologicamente desenvolvido aparenta 

não ter mais espaços para discussões no entorno da religião 

e/ou espiritualidade humana. No entanto, este tema continua 

a instigar permanentes discussões, pois, como afirma a autora 

do capítulo Religião, conhecimento e violência sob a ótica 

do personagem Jorge de Burgos no romance e no filme O 

nome da rosa, a religião opera, ao mesmo tempo, como meio 

de religação do homem com o divino e o sagrado e como 

instância produtora de discursos que buscam hierarquizar 

saberes para colocar-se numa posição hegemônica. Nesta 

perspectiva, religião, literatura e cinema dialogam em uma 

relação simbiótica. 

O pertinente diálogo entre cinema, literatura e socie-

dade é mote também para as discussões levantadas em Henry 

e June: o símbolo erótico dos diários não ex-purgados de 

Anaïs Nin e Por uma desaceleração: a modernidade em 

Only lovers left alive - de Jim Jarmush. Ambos os capítulos 

apropriam-se dos pressupostos teóricos da tradução interse-

miótica para a construção de seu universo argumentativo tra-

zendo à baila importantes teóricos e apontamentos pertinentes 

para as discussões levantadas.  

No capítulo O triângulo rosa visto através da análise 

do filme Bent, tem-se um diálogo profícuo entre o cinema e a 

história, possibilitando ao leitor a ampliação do conhecimen-

to sobre o nazismo tanto no que diz respeito ao contexto his-

tórico quanto à condição degradante dos homossexuais nos 

campos de concentração. Tal abordagem “constitui-se em 

uma fonte rica para discussão dos aspectos relevantes à sim-

bologia, repressão, perseguição em detrimento das ideologias 

de Hitler propagadas no seio da sociedade Alemã”. 

O caráter interdisciplinar desta publicação está bem 

expresso em seu último capítulo, Polifonía de voces sobre 
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Los invasores de Egon Wolf en escena: una experiencia 

interdisciplinar de la asignatura de Literatura Hispánica 

(2013/2) de la Universidad Federal de Santa Catarina, pois 

poucas atividades acadêmicas são tão abrangentes quanto a 

leitura exploratória de textos literários.   

A facilidade que a Literatura tem para dialogar com 

outras formas de artes tem proporcionado uma multiplicidade 

de releituras e reescritas da sociedade atual.  Geografia, His-

tória, Filosofia, Sociologia, Cinema, Antropologia, Religião e 

tantas outras formas de conhecimento estão sempre presentes, 

explícita ou implicitamente, nas obras literárias, como ele-

mento primário ou secundário, mostrando que o homem não 

existe por si só e que seus atos sempre dependerão de fatores 

externos.  Em Ensaios sobre Literatura e Outras Artes, o 

leitor tem a oportunidade de passear pelos mais diversos te-

mas do conhecimento humano, experienciando uma leitura 

multidisciplinar, com abordagens, por vezes, bastante singu-

lares. 

 

Naiara Sales Araújo1 

 

 

  

                                                 
1 Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Metropolitana de Londres, 

Professora do Mestrado Acadêmico em Letras da Universidade Federal do Mara-

nhão.  
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Foreword 

 

The relation between Literature and other arts has 

over time taken new shapes and promoted different views. In 

the contemporaneity, this dialogue has staged numerous re-

flexions, either for the necessity to establish boundaries, or 

for the fact that man, as a social being, carries an identity that 

has become more and more multifaceted and “liquid.” In this 

constant search for understanding man, in different moments 

of history, Literature has been alert, seeking to describe him 

from his relation to the other and the environment. 

Essays on Literature and Other Arts provides a 

multidisciplinary and multifocal approach that contributes to 

the enrichment of the topics related here, delivering a singu-

lar sight on the relation between Literature and other areas of 

knowledge. The first chapter, The Struggle between Good 

and Evil in The Time Machine – Exploring an Adapta-

tion’s Perspective, upholds an intriguing reflexion about 

such relation, considering that Science Fiction, so frequently 

used by Cinema, is perhaps the ultimate literary expression of 

the postmodern man representation. 

 The liaison of Literature and Cinema is also ex-

pressed in the chapters entitled Cenas do Cordel no Cinema: 

diálogos entre a tradição e a modernidade no contexto de 

sala de aula and Travessia: (re)criação cinematográfica na 

literatura de Guimarães Rosa, for, as very well put by the 

authors, Literature and Cinema are distinct arts that possess 

both peculiarities and common points. From such a stand-

point, the relation between Cinema and Cordel stretches far 

beyond imaginable. If at any point, Cordel serves as an inspi-

ration to Cinema, resulting generally in great success, the 

films themselves or the characters become Cordel literature. 

In that sense, we cannot fail to emphasise the tenuous limita-

tion always existent among Literature, Cinema and History. 
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The connexion between Literature and History is also 

evident in the chapter A cidade substituída, de H. Dobal: 

reconstrução poético-memorialística de São Luís. There, the 

author exalts the poet’s singular vision, remarking the poetics 

from memoirs and experiences: Contrary to Itabira by 

Drummond and São Luís by Gullar, the city selected by Do-

bal is reconstructed without acute affective notes, since, be-

sides an outsider’s view, the poet’s aesthetic intents get unit-

ed with documenting and condemning ones: Dobal’s memo-

rialism is explicated by his community sense and his histori-

cal awareness or, to put it in one word, his conservatism.  

The city as space of memory and experiences is a 

theme in O espaço urbano no filme “Medianeiras – Buenos 

Aires na Era do autor virtual”: o concreto, fluido e o frag-

mentado na modernidade. The chapter promotes a fresh ap-

proach that is significantly close to the studies of Humanistic 

Geography, for the metropolis is not only used as a scenario, 

but also as a metaphor for its inhabitants’ identity and for the 

relations they establish among themselves. The symptoms of 

those living in large metropolises are explored, such as a con-

cealed sense of insecurity, loneliness amidst big crowds, 

stress, depression, and others, as well as the artificial rela-

tions such as those in social networks. 

In face of so many techno-scientific advancements 

and everything provided by them, man appears to find him-

self in a constant process of alienation; a topic debated in the 

chapter Instâncias de resistência ao saber científico em O 

alienista, de Machado de Assis. The author reverberates cer-

tain mistrust regarding the efficiency of scientific method and 

the exaggerated reason, at the same time that people become 

anxious of an alienation from the world and the social context 

in which they live.  

The technologically developed world seems not to 

grant any more place for discussions on religion and/or hu-
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man spirituality. Notwithstanding, this theme continues to 

provoke permanent debates, for, as stated by the author of the 

chapter Religião, conhecimento e violência sob a ótica do 

personagem Jorge de Burgos no romance e no filme O 

nome da rosa, Religion works simultaneously as means of 

reconnection for man, divinity and sacredness as well as gen-

erative means of discourse in search for a hierarchy of 

knowledge in order to place it on a hegemonic position. By 

such view, Religion, Literature and Cinema dialogue in a 

symbiotic relation. 

The pertinent dialogue among Cinema, Literature and 

society is also an issue for the discussions brought by Henry 

and June: o símbolo erótico dos diários não expurgados de 

Anaïs Nin and Por uma desaceleração: a modernidade em 

Only lovers left alive – de Jim Jarmush. Both chapters ap-

propriate the theoretical presuppositions of intersemiotic 

translation to build an argumentative universe, foregrounding 

important theorists and pertinent allusions for the discussions 

that are raised here. 

In the chapter O triângulo rosa visto através da 

análise do filme Bent, there is a fruitful dialogue between 

cinema and history that makes possible for the readers to am-

plify their knowledge about Nazism both in respect to histori-

cal context and the degrading conditions of homosexuals in 

concentration camps. Such approach constitutes a rich source 

of discussion about the relevant aspects of symbolism, re-

pression, persecution on behalf of Hitler’s ideologies as mar-

keted in the heart of the German society. 

The interdisciplinary character of this publication is 

well expressed in its last chapter, Polifonia de voces sobre 

Los invasores de Egon Wolf en escena: una experiencia 

interdisciplinary de la asignatura de Literatura Hispánica 

(2013/2) de la Universidad Federal de Santa Catarina, for 
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very few academic activities are so comprehensive as the 

exploring reading of literary texts.    

Literature’s ease of dialoguing with other forms of art 

has provided plentiful of rereading and rewriting of today’s 

society. Geography, History, Philosophy, Sociology, Cinema, 

Anthropology, Religion and many other areas of knowledge 

are always present in literary works, either explicitly or im-

plicitly, as a primary or secondary element, demonstrating 

that man does not exist per se and that other acts will always 

depend on external factors. In Essays on Literature and 

Other Arts, the reader has the chance to walk through di-

verse themes of human knowledge, experiencing a multidis-

ciplinary reading, with approaches, at times, quite singular. 

 

Naiara Sales Araújo1  
(Translated by Israel A. C. Noletto) 

    

  

                                                 
1 Doctor in Comparative Literature by London Metropolitan University. Professor 

at Master’s Degree in Letters at Maranhão Federal University.  
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Prefacio 

 
  

La relación Literatura y otras artes con el tiempo ha 

tomado nuevas formas y proporcionado visiones distintas. En 

la contemporaneidad, este diálogo ha protagonizado inúmeras 

reflexiones, o por la necesitad de fronteras, o por el facto de 

que el hombre, como un ser social, presenta una identidad 

siempre más multifacética y “líquida”. En la búsqueda cons-

tante por la comprensión del hombre, en los más distintos 

momentos de la historia, Literatura ha estado alerta, procu-

rando a describirlo desde su relación con el otro y con su me-

dio. 

   Ensayos sobre Literatura y Otras Artes hace un 

abordaje multidisciplinar y multifocal que contribuye para el 

enriquecimiento de las temáticas abordadas aquí, mirándose 

de manera singular a la relación Literatura y otros saberes. El 

primero capítulo, The Struggle between Good and Evil in 

The Time Machine – Exploring an Adaptation’s Perspecti-

ve, hace una intrigante reflexión acerca de esta relación, con-

siderándose que la ficción científica, tan utilizada por el cine, 

es quizás la expresión literaria que mejor representa el hom-

bre dicho posmoderno.  

La relación Literatura y Cine también está expresada 

en los capítulos intitulados Cenas do Cordel no Cinema: 

diálogos entre a tradição e a modernidade no contexto de 

sala de aula y Travessia: (re)criação cinematográfica na 

literatura de Guimarães Rosa, pues, como bien colocan las 

autoras, Literatura y Cine son artes distintas que poseen sus 

peculiaridades y sus pontos comunes. Por tal prisma, la rela-

ción del Cine con el Cordel se va mucho además de lo que se 

puede imaginar. Si en algún momento el cordel funciona co-

mo inspiración al Cine, resultando generalmente en gran su-

ceso, los filmes mismos o sus personajes se transforman en 
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libretos de cordel. En este sentido, no podemos dejar desa-

percibida la tenue separación que se encuentra entre literatu-

ra, cine e historia. 

 La ligadura Literatura e Historia también está eviden-

te en el capítulo A cidade substituída, de H. Dobal: recons-

trução poético-memorialística de São Luís. Aquí, el autor 

exalta la visión singular del poeta, evidenciando el hacer poé-

tico a partir de memorias y experiencias: Al contrario de Ita-

bira de Drummond y de São Luís de Gullar, la ciudad elegida 

por Dobal es reconstruida sin agudas notas afectivas, una vez 

que, además de una visión de forastero, los intentos estéticos 

del poeta se unen a los documentales y denunciatorios: el 

memorialismo en Dobal se explica por su sentido comunita-

rio y su consciencia histórica o, en una palabra, por su con-

servadorismo. 

Con todos los avances tecnocientíficos y todo lo que 

ellos proporcionan, el hombre parece encontrarse en un cons-

tante proceso de alienación, tema debatido en el capítulo 

Instâncias de resistência ao saber científico em O alienista, 

de Machado de Assis. En él, reverbera el autor una descon-

fianza en relación a la eficacia del método científico y da 

razón exacerbada, al paso en que las personas se muestran 

ansiosas por una alienación del mundo y del contexto social 

en que viven. 

  El mundo tecnológicamente desarrollado aparenta no 

tener más espacio para discusiones acerca de la religión y/o 

espiritualidad humana. Sin embargo, este tema continúa a 

instigar permanentes debates, pues, como afirma la escritora 

del capítulo Religião, conhecimento e violencia sob a ótica 

do personagem Jorge de Burgos no romance e no filme O 

nome da rosa, la religión opera, al mismo tiempo, como me-

dio de religación del hombre con lo divino y lo sacro y como 

instancia productora de discursos que buscan a jerarquizar 

saberes para ponerlos en una posición hegemónica. En esta 
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perspectiva, religión, literatura y cine dialogan en una rela-

ción simbiótica. 

El pertinente diálogo entre cine, literatura y sociedad 

es también el tópico para las discusiones levantadas en Henry 

e June: o símbolo erótico dos diários não expurgados de 

Anaïs Nin y Por uma desaceleração: a modernidade em 

Only lovers left alive – de Jim Jarmush. Los dos capítulos se 

apropian de los presupuestos teóricos de la traducción inter-

semiótica para la construcción de su universo argumentativo 

trayéndose al enfoque importantes teóricos y apuntamientos 

pertinentes para las discusiones erguidas. 

El capítulo O triângulo rosa através da análise do 

filme Bent, se tiene un diálogo proficuo entre cine e historia, 

posibilitándose al lector una ampliación del conocimiento 

sobre el nazismo tanto en que concierne al contexto histórico 

cuanto a la condición degradante de los homosexuales en los 

campos de concentración. Este abordaje se constituye en una 

fuente rica para debates sobre los aspectos relevantes a la 

simbología, represión, persecución en detrimento de las ideo-

logías de Hitler propagadas en el corazón de la sociedad ale-

mana.  

El carácter interdisciplinar de esta publicación está 

bien expresado en su último capítulo, Polifonia de voces 

sobre Los invasores de Egon Wolf en escena: una expe-

riencia interdisciplinar de la asignatura de Literatura 

Hispánica (2013/2) de la Universidad Federal de Santa 

Catarina, pues pocas actividades académicas son tan exhaus-

tivas cuanto la lectura exploratoria de textos literarios. 

La facilidad que tiene Literatura para dialogar con 

otras formas de arte ha proporcionado una multiplicidad de 

relecturas y reescrituras de la sociedad actual. Geografía, 

Historia, Filosofía, Sociología, Cine, Antropología, Religión 

y tantas otras formas de conocimiento están siempre presen-

tes, sea de modo explícito o implícito, en las obras literarias, 
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como elemento primario o secundario, demostrando que el 

hombre no existe en sí mismo y que sus actos siempre de-

penderán de factores externos. En Ensayos sobre Literatura 

y Otras Artes, el lector tiene la oportunidad de pasear por los 

más diversos temas del conocimiento humano, experimen-

tando una lectura multidisciplinar, con abordajes, por veces, 

bastante singulares. 

 

Naiara Sales Araújo1 
(Traducido por Israel A. C. Noletto) 

 

  

                                                 
1 Doctora en Literatura Comparada por la Universidad Metropolitana de Londres, 

Profesora de Maestría en Letras de la Universidad Federal de Maranhão.  
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1. 

The Struggle between Good and Evil in The Time 

Machine – Exploring an Adaptation’s Perspective 

Israel A. C. Noletto 1 

 

1. Introduction 

H. G. Wells’s The Time Machine (1895) has always 

been considered a hallmark in the history of sf genre, or 

scientific romance. The intricacies of the time travelling 

theories and the dystopian perspectives of an extremely 

distant future have inspired many studies as well as a vast 

number of derivative works and adaptations. One of such 

derived works is the homonymous filmic adaption of 2002 

directed by Wells’s grandson Simon Wells. The moving 

pictures production innovates in a large number of ways in 

relation to the original story. For instance, it emphasizes the 

theme of romance and introduces a curious time paradox that 

deals with the problem of changing the past and the theory of 

causality, more specifically on necessary conditions for the 

time machine to exist (Todd 2).  

                                                 
1 Has a degree in English Language and Literature from Piaui State Uni-

versity (2008) and Master's Degree in Literary Theory from Piaui Federal 

University (2018). Permanent professor of English and corresponding 

literature at Piaui Federal Institute (IFPI) since 2010. His interests include 

TESOL, Anglophone literatures, glossopoesis, science fiction and inter-

semiosis. He also works as the leader of the ANGLOLIT CNPq Research 

Group and as peer-reviewer for Somma, a scientific jornal published by 

IFPI. 
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Among the many alterations to the original story that 

The Time Machine (2002) made are the emphasis put on the 

struggle between good and evil, and the differences the two 

stories display when it comes to the tropes and 

representations of the subject, which is my interest with this 

paper. Besides that, there are some differentiation in the 

representation of good and evil from the original work to its 

adaptation that I approach in the next sections of my paper. 

These differentiations have to do with stereotypes that are 

quite common in cinema, but rarely feature in works of 

literature. 

In that sense, it is important to clarify that by good 

and evil, I do not intend any relation to a metaphysics of 

transcendence or deep religious conceptualization. Rather, I 

construct connexions between the two texts and the popular 

notion of good and evil, which is quite complex to define. 

This common sense about the duality of good vs evil takes 

good as what is morally and socially acceptable and 

desirable. For instance, helping the elderly cross a street is 

good and appraisable, whereas mistreating animals is evil and 

morally reproved. When it comes to literature and cinema, 

good is generally linked to saving people from suffering or 

death, while evil is often associated with killing and hurting 

innocents (Calder 169). In that sense, it must be highlighted 

that good takes what I could call ‘poetic justice’ to validate 

committing evil if that is done to evil people. With that I 

mean that killing and hurting is not viewed as bad and 

immoral when it is done against evil people, chiefly if to 

bring retribution or to rescue the good ones. 

To this point, I find it important to emphasize that I 

am not getting into the question of whether or not that 

concept is correct or morally accurate according to higher 

standards than common sense, but my only concern is to 

relate it in light of what is generally represented both in 
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literature and in cinema, and principally in the works that 

comprise the corpus of this paper, since they tend indeed to 

what common sense holds true. Commenting the subject of 

literary representations of good and evil, Marco Ring (12) 

states that binary oppositions are vital in literature, and as a 

consequence in cinema. It enables the writers to walk around 

various dualities and groups in terms of culture, personal 

differences or the good and evil, which are central here.  

The notions of that that is good and bad in western 

civilisations are highly based on the Judeo-Christian tradition 

of thought and morality. As such, they are regarded as 

dualistic antagonisms of one another. In line with that, good 

is often related to God, who is wise, empathic, loving, caring, 

righteous, selfless, peaceful and merciful, whereas evil is 

linked with Satan; cruel, wicked, fraudulent, hateful, unjust, 

destructive, belligerent and proud (Ashvo-Muñoz 11). Those 

characteristics are verifiable in the representations found in 

the two texts. 

 

2. Good vs Evil in the 1895’s Text 

      

It is arguable that Wells’s 1895 text, The Time 

Machine, is not primarily about representations of good and 

evil. Many have stated that the real conflict depicted in the 

plot is that of classes (Hovanec 464). Nonetheless, the 

characterizations of the Time Traveller, the Eloi and the 

Morlock are properly compatible with such dichotomy, 

respectively good and evil. The obvious choice is that I place 

the Morlocks into the category of evil. They feed on another 

sentient race. They breed them and feed on them; and since 

they are both descendants of humanity, it is also fair to say 

that they are cannibals. This fits the tradition of thought of 

the western civilisation regarding evilness – cruel, wicked, 

destructive – and be easily labelled as amoral. They were 
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creatures of the dark, inhabitants of the Underworld. The 

Time Traveller’s description and choice of words allow for 

no mistake in this matter: “You can scarce imagine how 

nauseatingly inhuman they looked – those pale, chinless faces 

and great, lidless, pinkish-grey eyes! – as they stared in their 

blindness and bewilderment” (Wells 47). It is clear that Wells 

is trying to create a sense of horror related to the underground 

species of men. While confabulating on the reasons why the 

human race had split into those two, the Time Traveller 

comes to this explanation:  

 
Again, the exclusive tendency of richer 

people – due, no doubt, to the increasing 

refinement of their education, and the 

widening gulf between them and the rude 

violence of the poor – is already leading to 

the closing, in their interest, of considerable 

portions of the surface of the land (Wells 41). 

 

As Freedman (81) puts it, “the alternatives to 

empirical actuality have a mainly negative utopian value. As 

he notes, the author’s choice of characters and their naming 

seem to impart some veiled information. Rather than having 

common names as John, Frank and so on, the Time 

Traveller’s friends are named the Medical Man, the 

Psychologist, and the Editor. That brings to mind a clear 

representation of the British middle-class of the time; 

representatives of English positivism and Liberalism in the 

late-Victorian society. This is an indication that the 

protagonist’s views are bigoted and highly influenced by his 

own social views of the low income classes, and as a result he 

might have failed to interpret the roles of the two races 

appropriately. On that regard, Partington makes some very 

interesting comments:  
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Nonetheless, the adaptability of the Morlocks 

is the key theme in The Time Machine in 

relation to Wells’s utopian model. In The 

Time Machine Wells wished to demonstrate 

the evils of a static society rather than the 

benefits of a kinetic one and thus his story 

inevitably ended in doom […] Wells takes 

the Morlockian curiosity and initiative and 

imagines a society founded upon it (62). 

 

The Time Traveller himself makes some 

observations on that matter after realizing the facts a little 

further in the light of his new discoveries, admitting, thus, 

that his previous assumptions might had been wide of the 

mark: 
I wondered vaguely what foul villainy it 

might be that the Morlocks did under the new 

moon. I felt pretty sure now that my second 

hypothesis was all wrong. The Upper-world 

people might once have been the favoured ar-

istocracy, and the Morlocks their mechanical 

servants; but that had long since passed away 

(48). 

 

Here, the Wells seems to be implying a certain 

satirical character in his story. Although, the Time Traveller 

becomes fonder of the Eloi, Wells gives the impression that 

both the Eloi and the Morlocks are rather victims of their 

ancestors’ way of life. They must have carried out their 

society mechanics for so long that every questioning 

disappeared, giving place to instinct. The Time Traveller also 

assumes that at some point, the underworlders’ food must 

have run terribly short, and then survival instinct gave place 

to the repealing of old taboos, such as cannibalism. 

The conclusion to which I come after all that is that 

the representations of good and evil in Wells’s 1895 text are 
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really intended to be blurred. That, however, changes 

drastically in the 2002’s filmic adaptation of Simon Wells.  

 

3. Good vs Evil in the 2002’s Text 

 

Bluestone (6) utters that a film, even if an 

adaptation, is an independent work, which means the film 

conveys prearranged goals and the director’s beliefs, while 

still bearing a strong connexion with the original work, the 

literary text. For Gualda, there is a manipulation procedure in 

any sort of art – for when the director interferes, he highlights 

one specific objective over another and makes his thought 

solid, and consequently it would be immature to cogitate any 

cinematic interpretation as a real reproduction (216). 

Although some faithfulness is appreciated by many, the idea 

of adapting a literary text into the cinema requires a large 

amount of changes (Gualda 215). The level and number of 

those changes vary a great deal. All that is completely true 

about Simon Wells’s 2002 adaptation of The Time Machine. 

Some many changes have been done to the plot that 

the main resemblances that lingered are still the conflict 

between Eloi and Morlocks. Unlike the original text, 

however, this conflict is not about social classes anymore, but 

is really a vivid representation of the struggle between good 

and evil. In the film, good is impersonated by the Eloi, timid, 

naïve, peaceful people, and the Time Traveller, a typical 

Hollywoodian stereotype of a smart man or brilliant scientist: 

timid, extremely introvert, and even a bit autistic, at least at 

the beginning of the film. That is very different from the 

Time Traveller of the book:  

 
The fact is, the Time Traveller was one of 

those men who are too clever to be believed: 

you never felt that you saw all around him; 

you always suspected some subtle reserve, 
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some ingenuity in ambush, behind his lucid 

frankness. Had Filby shown the model and 

explained the matter in the Time Traveller’s 

words, we should have shown him far less 

scepticism (Wells 10). 

 

The evil, on the other hand, is impersonated by the 

Morlocks, similar monsters to those of the story, but turned to 

irrational animals that follow orders. That is quite different 

from what the novel implies when the Time Traveller tells of 

the moment in which he finds the time machine: “[…] it had 

been carefully oiled and cleaned. I have suspected since that 

the Morlocks had even partially taken it to pieces while 

trying in their dim way to grasp its purpose” (Wells 66). The 

Morlocks were neither obtuse nor indolent like the Eloi. In 

fact, their social functions required some remainder of 

intelligence and ingenuity. That is why, besides depicting the 

same Morlocks as in the novel, Simon Wells also created 

another Morlock, a third species descendant of humanity, the 

Uber-Morlock, who had not been made stupid by the 

advances of society, but rather had had his cognition 

immensely augmented and enhanced, so much so that he had 

developed mind control skills and telepathy, through which 

he controlled both Eloi and Morlocks.  

Ultimately, then, the struggle between good and evil 

in the filmic adaptation of The Time Machine is focussed on 

Dr Alexander Hartdegen, the Time Traveller, starred by Guy 

Pearce and the Uber-Morlock Overlord, starred by Jeremy 

Irons. While the latter is portrayed as selfish, inconsequent, 

cruel and wicked, the former is so selfless that he was willing 

to sacrifice his only means of returning home and of meeting 

with his fiancée again for the people that he barely knew, in 

fact he was risking his own life. 

Close to the end of the film, the scene in which the 

Time Traveller fights the Uber-Morlock is emblematic in the 
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struggle between good and evil (Wells 1:20:00). Following 

another Hollywoodian stereotype, the villain explains his 

reasons, showing he is not just wicked, but everything that 

happened had a strong reason. As Alexander states that 

treating the Eloi like cattle is a pervasion, the Uber-Morlock 

questions whether time travelling is not a pervasion, too 

(Wells 1:14:58).  

One reason for such deep changes in the plot is 

commercial. Although cinema is often referred to as the 

seventh art, we must never forget that it still a means for 

financial gain. Therefore, some characteristics are always 

added to the science fiction genre when engaged by 

filmmakers. Some of such characteristics or, say, innovations, 

are frequently called ‘spectacle’ and ‘substance’ (Johnston 7). 

Every sci-fi film has to have a least a little of both. Spectacle 

has to do with the special effects a film presents, and how 

much it is able to impress the audience. It does not have to 

contain much meaning; it has to impress and draw attention. 

Substance has to do with the plot, its quality, intricacies, 

complexity and depth. Simon Wells borrowed the substance 

of his movie from his grandfather, but had to add the 

spectacle that today’s audience requires. Hi choices in doing 

so were the emphasising of the romance traces and mainly 

the conflict between good and evil.  

 

4. Conclusion 

 

The Time Machine (1895) and The Time Machine 

(2002) are indeed two independent works that reflect the 

thinking of two different times in history. The changes that 

Simon Wells performed in his adaptation demonstrate that 

very well. While, H. G. Wells specifically mentions that in 

the world of the year 802,701, family is not an important 

feature of human society anymore; Simon Wells’s adaptation 
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quite underlines the family relations between Mara (Weena’s 

counterpart in the film) and her younger brother Kalen. This 

was a necessary change if the filmmakers intended to help the 

audience of today to better relate to the Eloi in the short 

amount of time that a film has to do so. 

For the novel, interest was more on being accurate 

on future predictions based what empirically observable 

tendencies of the time the author wrote his story. This is 

precisely where the emphasis put in the struggle between 

good and evil comes handiest. The conflict between social 

classes was much more relevant in H. G. Wells’s time than 

for the audience of the 21st century. The more commercial 

character of a film production does have much influence on 

the outcome of the plots. Besides, good and evil are more 

fantastical and allow for much more display of spectacle 

whereas still giving place to some good substance. 

The conclusion to which I come, then, is that the 

perspective offered by watching the 2002 film adaptation is 

the tendency of sci-fi movies will continue to approach this 

theme mainly because of the commercial value it is able to 

offer.          
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1. Para início de conversa... 

 

Em todos os âmbitos da sociedade, o homem tenta 

expressar sua criatividade de forma original, encantadora e 

unificadora em busca de um ideal: a prática da arte em diver-

sas formas. Nesse sentido, ao se conceber o cordel e o cinema 

como manifestações da criatividade artística humana, aparen-

temente distintas quanto aos modos de produção, tem-se a 

possibilidade de analisá-las a partir de perspectivas conver-

gentes para o ensino da Literatura. 

A relação do cinema com o cordel vai muito além do 

que se pode imaginar. Se em algum momento o cordel serve 

de inspiração ao cinema, resultando geralmente em grandes 
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sucessos, os próprios filmes ou os seus personagens vira(ra)m 

temas de livretos de cordel, especialmente nos anos 1950 e 

1960, quando esta literatura era um dos principais meios de 

informação de muitas comunidades no interior nordestino. 

Em um contexto atual de ensino de língua portugue-

sa no seu aspecto literário, trazer para a sala de aula as possí-

veis concatenações entre a literatura de cordel e o cinema, dá 

ao professor o espaço necessário para que este venha a traba-

lhar de forma interdisciplinar dando oportunidade para o alu-

no conhecer e despertar seu interesse não só pela leitura, mas 

também pela arte cinematográfica, ambas vistas como algo 

primordial na vida do ser humano, enquanto indivíduo ávido 

por conhecimento. 

Diante dessas considerações, o presente artigo tem 

como objetivo apresentar o resultado de uma atividade diag-

nóstica cujo objetivo geral era que os alunos reconhecessem a 

literatura de cordel como um texto de origem oral e popular, 

que dialoga com a modernidade em contextos multimodais, 

mais especificamente com o cinema. Para que os discentes 

chegassem a esse objetivo, elencou-se como objetivos especí-

ficos: discutir sobre aspectos inerentes à tradição e à moder-

nidade na cultura popular; conhecer concepções, característi-

cas e evolução do gênero cordel; identificar os elementos da 

narrativa no gênero cordel; reconhecer no cordel característi-

cas que o qualificam como texto literário; identificar elemen-

tos de intertextualidade entre o cordel e outros textos multi-

modais.   

Metodologicamente, quanto à natureza, desenvol-

veu-se uma pesquisa aplicada, pois foi motivada pela neces-

sidade de produzir conhecimento para aplicação de seus re-

sultados objetivando contribuir para fins práticos, visando à 

solução mais ou menos imediata do problema encontrado na 

realidade. Em relação à abordagem nos procedimentos de 

coleta dos dados, o presente trabalho caracteriza-se como 
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uma pesquisa bibliográfica, pois foi desenvolvida e funda-

mentada, conforme Gil (2002) com base em material já ela-

borado. No tocante aos seus objetivos, esta pesquisa caracte-

riza-se como exploratória, uma vez tende a proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a constituir hipóteses. Também é plausível 

classificar esta pesquisa como descritiva, pois apresenta co-

mo particularidade a necessidade de descrever as etapas e os 

procedimentos observados durante a aplicação da atividade. 

A base teórica desse artigo está fundamentada nas 

postulações de Cascudo (2000), Marinho e Pinheiro (2012), 

Mattelard e Neveu (2004), Debs (2007), Olivien (2001), Luna 

e Silva (2010), Catenacci (2001) e outros autores que tratam 

da temática abordada. 

O artigo divide-se em duas seções principais. Na 

primeira parte, traça-se um olhar sobre as concepções de tra-

dição e de modernidade na cultura popular, bem como per-

corre-se um pouco sobre a história da literatura de cordel, sua 

evolução e temáticas. Além disso, inclui-se também um tópi-

co abordando a importância do cordel na sala de aula e um 

outro em que se apresentam as interfaces entre o cordel e o 

cinema, e, embora sejam dois sistemas semióticos distintos, 

um pode servir de inspiração para o outro. Na segunda ses-

são, faz-se a descrição analítica da atividade diagnóstica apli-

cada em sala de aula. 

 

2. Cultura popular: tradição e modernidade 

 

Ao trabalhar a literatura de cordel é importante ressal-

tar para os alunos que esta literatura é uma manifestação cul-

tural de nossos antepassados, que faz parte de uma tradição e 

que, de alguma forma, está inserida no rol das manifestações 

artísticas da cultura popular. Sendo assim, a discussão inicia-

se a partir da concepção do que seja cultura e logo em segui-
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da apresenta-se o que é cultura popular e as relações/contrates 

entre tradição e modernidade. 

 Se um trabalho é desenvolvido para levar à compre-

ensão de aspectos relativos à cultura de um povo, é necessá-

rio que se busque, primeiramente, o entendimento do que seja 

cultura. Ao tratar da noção de cultura, Mattelart e Neveu 

(2004, p. 11) discorrem que esse é um assunto que suscita os 

trabalhos mais abundantes em ciências sociais e que, por ve-

zes, os mais contraditórios, uma vez que o termo cultura “tan-

to pode designar um panteão de obras “legítimas” como to-

mar um sentido mais antropológico, por englobar as maneiras 

de viver, sentir e pensar próprias de um grupo social”. 

A despeito do que dizem os autores, pode-se enten-

der que os aspectos apreendidos pelo ser humano, em conví-

vio com indivíduos que mantém os mesmos contatos sociais 

específicos, refletem particularmente a realidade social desses 

sujeitos. As festividades religiosas, o modo de se vestir em 

ocasiões específicas e a linguagem são algumas característi-

cas que podem ser determinadas por uma cultura que tem 

como função possibilitar a cooperação e a comunicação entre 

aqueles que dela fazem parte. Diante disso, a cultura possui 

tanto aspectos materiais – objetos ou símbolos (seriam as 

obras “legítimas”); quanto imateriais – ideias, normas que 

regulam o comportamento, formas de religiosidade (sentido 

mais antropológico). Esses aspectos além de darem formas às 

relações sociais e estabelecerem valores e normas, constroem 

também a realidade social vivida por aqueles que a integram. 

Um ponto importante a ser ressaltado, nessa acep-

ção, diz respeito à ideia de legitimidade da cultura. Se há 

obras legitimadas, implica dizer que há também as “ilegíti-

mas”. E o que seriam essas obras “ilegítimas” dentro de uma 

cultura? Quem dá a elas essa certificação? O que distingue 

uma obra legítima de uma ilegítima? Esses são alguns questi-

onamentos que remetem às contrariedades mencionadas por 
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Mattelart e Neveu (2004) quando dizem respeito ao assunto 

cultura. 

Os autores supracitados postulam ainda que ideia da 

legitimidade de uma cultura “implica também em uma se-

gunda oposição, dessa vez entre as obras consagradas e as do 

que se passou a chamar ‘cultura de massa’” (MATTELART e 

NEVEU, 2004, p. 11). Entende-se que o termo cultura de 

massa, normalmente estigmatizada, faz oposição à cultura 

erudita, valorizada socialmente. Por causa dessa (di)visão um 

tanto dicotômica acerca da acepção de cultura é que o termo 

popular começou a caracterizar cultura. 

É importante esclarecer que, apesar das expressões 

cultura de massa e cultura popular serem frequentemente 

usadas como sinônimos, há uma diferenciação entre elas. 

Para Catenacci (2001, p. 31) “o popular, olhando pelo prisma 

do folclore, é o que se refere à tradição, o depósito da criati-

vidade camponesa, da suposta transparência da comunicação 

cara a cara, da profundidade que se perderia com as mudan-

ças exteriores à modernidade.” Ou seja, a cultura popular 

remete para diferentes manifestações populares e com origem 

em diferentes regiões, geralmente as rurais ou interioranas. 

Está mais relacionada com a tradição e é transmitida quase 

sempre oralmente de geração em geração. 

A cultura de massa, todavia, revela um produto ou 

vertente cultural que é difundido para as grandes massas e é 

frequentemente divulgada em meios de comunicação em 

massa, incentivada por indústrias com o objetivo de obter 

lucros. Seguindo esse raciocínio, Catenacci (2001) argumenta 

que as comunicações massivas, ao colocarem o popular em 

cena de um modo diferente da visão folclorista, ameaçam as 

tradições populares. Isso porque a mídia, segundo o autor, 

vislumbra o popular através da lógica do mercado, “e cultura 

popular para os comunicólogos não é o resultado das diferen-

ças entre locais, mas da ação difusora e integradora da indús-
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tria cultural” (CATENACCI, 2001, p. 32). Desse modo, o 

termo popular adquire um novo sentido ao significar aquilo 

que tem a capacidade de agradar multidões, que vende e não 

o que é criado pelo povo, sendo mais importante a populari-

dade. 

Catenacci (2001) citando Caclini (1989) aponta 

também as oposições do popular no processo constitutivo da 

modernidade. Essas contradições são resultantes das seguin-

tes relações dicotômicas: moderno x tradicional; culto x po-

pular; hegemônico x subalterno. Dessa forma, conforme Ca-

tenacci (2001, p. 31)  

 
a história do popular sempre foi relacionada 

com a história dos excluídos, que não têm pa-

trimônio ou não conseguem que ele seja re-

conhecido e conservado. Por conseguinte, na 

maioria dos estudos feitos sobre a cultura, o 

avanço é considerado como promovido única 

e exclusivamente pelos setores hegemônicos, 

já que no tradicional estão arraigados os seto-

res populares. 
 

No entanto, hoje, com as transformações relacionais 

entre a tradição e a modernidade, existe uma propensão para 

o tradicionalismo em amplas camadas hegemônicas, uma vez 

que o tradicional e o moderno podem se combinarem “desde 

que a exaltação da tradição se limite à cultura e que a moder-

nização se perpetue, nos âmbitos social e econômico” (CA-

TENACCI, 2001, p. 31). De forma análoga, com objetos cul-

turais temas de análise desse artigo, temos a combinação da 

tradição com a modernidade em que, respectivamente, o cor-

del e o cinema convergem para uma mesma temática.  

Em se tratando de modernidade cultural, o Brasil 

deu seus primeiros passos no início do século XX com o mo-

vimento modernista que nasce com a Semana de Arte Mo-

derna de 1922, cem anos após a independência do Brasil de 
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Portugal, e representa um divisor de águas nesse processo: 

por um lado, significa a reatualização do país em relação aos 

movimentos culturais e artísticos que estavam ocorrendo no 

exterior, e, por outro, implica também buscar as raízes nacio-

nais, valorizando o que haveria de mais autêntico no Brasil. 

Desse período até aos dias hodiernos, as transformações polí-

ticas, sociais, econômicas e culturais do país e do mundo mu-

daram o entendimento do que seja moderno. 

Diante disso, em suas arguições, Oliven (2001) alega 

que o tema da modernidade é uma constante no Brasil e ocu-

pa a intelectualidade em diferentes épocas. Isso porque, para 

entender o processo de modernização brasileiro, requer uma 

reflexão sobre o passado, o presente e o futuro desta nação. 

Aqui “a modernidade, frequentemente, é vista como algo que 

vem de fora e que deve ou ser admirado e adotado, ou, ao 

contrário, considerado com cautela tanto pelas elites como 

pelo povo” (OLIVEN, 2001, p. 3). Essas postulações mos-

tram que o moderno, no Brasil, carece de originalidade, uma 

vez que são ideias importadas. Mostram também que nem 

sempre o que é inovador agrada, independente da classe soci-

al. 

Como já explicitado, a modernidade brasileira se dá 

através de importações de ideias vigentes nos centros de refe-

rências, geralmente Europa e Estados Unidos, por meio de 

intelectuais que vão buscá-las e implantam em terras tupini-

quins. A respeito disso, Oliven (2001, p. 3) esclarece que “a 

modernidade também se confunde com a ideia de contempo-

raneidade, uma vez que aderir a tudo que está em voga nos 

lugares adiantados é, muitas vezes, entendido como moder-

no”.  

Numa visão sociológica, “atualmente, o que caracte-

riza o Brasil é uma contradição entre uma crescente moderni-

dade tecnológica e a não realização de mudanças sociais que 

propiciem o acesso da maioria da população aos benefícios 
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do progresso material” (OLIVEN, 2001. p. 3). Diante desse 

panorama, se objetivou investigar, a partir das temáticas, se 

no contexto de sala de aula, os alunos conseguem reconhecer 

cenas da tradição cultural (cordel) presentes em elementos da 

modernidade (cinema). Esses dois objetos culturais serão 

abordados nos tópicos seguintes. 

 

2.1 Cordel: evolução e concepção 

 

A tradição da literatura oral e popular é muito antiga 

e permanece até nossos dias, mesmo com o surgimento da 

tradição literária culta. A literatura de cordel surgiu na Euro-

pa mais especificamente na França e por volta dos séculos XI 

e XII se propagou por todo o continente europeu. 

De acordo com Marinho e Pinheiro (2012), inicial-

mente, a expressão literatura de cordel designava os folhetos 

ilustrados de xilogravuras vendidos nas feiras, principalmente 

nas pequenas cidades do interior nordestino, em uma aproxi-

mação com o que acontecia em Portugal. No país europeu, os 

livretos ganharam várias denominações: folhetos, folhetos 

volantes, literatura de cegos e por fim cordel, porque as fo-

lhas eram penduradas em barbante para atrair os leitores (cli-

entes). Esses cordéis eram impressos em papel barato, co-

mercializados em praças, feiras e mercados. 

Como a literatura de cordel portuguesa abarcava au-

tos, pequenas novelas, farsas, contos moralizantes, peças tea-

trais, sátiras... e podia ser escrita em versos ou sob a forma de 

peças teatrais, Marinho e Pinheiro (2012) destacam as dife-

renças entre os cordéis portugueses e os folhetos brasileiros 

em relação à forma como essas manifestações artísticas che-

gavam até seu público: 
os cordéis portugueses, diferentemente dos 

folhetos brasileiros, eram escritos e lidos por 

pessoas que pertenciam às camadas médias 

da população: advogados, professores, milita-
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res, padres, médicos, funcionários públicos, 

entre outros. Em muitos casos, os cordéis 

eram comprados por uma pessoa letrada e li-

dos para um público não letrado, situação que 

se reproduz aqui no Brasil, onde os folhetos 

eram consumidos coletivamente. (MARI-

NHO e PINHEIRO, 2012, p. 19). 
 

No Brasil, segundo Luna e Silva (2010) a origem da 

literatura de cordel está vinculada às cantorias nordestinas, 

especialmente ao grupo de Teixeira, na Paraíba, e ela surge a 

partir de modificações introduzidas nas cantorias. Para a au-

tora, é certo que Leandro Gomes de Barros foi o primeiro a 

imprimir regularmente folhetos, a partir de 1893, no entanto 

não se pode afirmar que foi o primeiro a publicar folhetos e 

em que ano isso se deu. 

De acordo com Cascudo (2000), os primeiros livre-

tos de cordel, foram impressos no Recife em 1873. Entretan-

to, Luna e Silva (2010) em seu artigo “Primórdios da literatu-

ra de cordel no Brasil – um folheto de 1865” a partir de uma 

análise preliminar, que confronta este folheto com um folheto 

português de 1861, conclui que o de 1865, pelas suas caracte-

rísticas, é o folheto brasileiro mais antigo de que se tem notí-

cia. 

Ainda segundo Cascudo (2000), a literatura de cor-

del, em especial os folhetos de Leandro Gomes de Barros, 

João Martins de Athayde, Pacifico Pacato Cordeiro Manso, 

Francisco das Chagas Batista e José Pacheco, constituída, no 

início, essencialmente na transposição para o público rural do 

romanceiro ibérico, das lendas e dos contos tradicionais, se 

consagrou ao retratar a vida cotidiana do Nordeste, de sua 

história e de sua cultura. 

Somente no final do século XIX e até às duas pri-

meiras décadas do século XX é que as características do cor-

del são definidas aqui no Brasil. Neste período, foram estabe-
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lecidas também as regras de composição e comercialização 

das obras e um público se constitui. Os folhetos passaram a 

ser impressos em tipografias dos próprios poetas. Leandro 

Gomes de Barros foi o precursor dessa atividade. “A venda 

dos folhetos se fazia nas ruas ou através do correio e, a partir 

de 1920, os livrinhos começaram a ser encontrados nos mer-

cados públicos” (MARINHO e PINHEIRO, 2012, p. 23). Os 

próprios autores, inicialmente, se encarregavam da venda, 

depois surgiram os agentes revendedores. 

Atualmente, pode-se dizer que o cordel, enquanto 

narrativa, “mantém algumas características de origem, como 

a função social educativa, de ensinamento, aconselhamento, e 

não apenas entretenimento e fruição industrial” (SOUSA, 

2014, p. 13-4). Soma-se a isso o fato de muitos dos consumi-

dores não serem alfabetizados, no entanto adquirem os livre-

tes para que alguém os leia para eles. Em contrapartida, o 

cordel assimilou “algumas tendências da modernidade, entre 

elas a veiculação de informações: alguns fatos do cotidiano 

passam a constituir, muitas vezes, a sua temática” (SOUSA, 

2014, p. 14). Outrossim, assume também um caráter indivi-

dualista, quando o texto e o leitor estão em contato direto, 

quando a leitura é solitária ou silenciosa, evento típico ou 

apropriado para outros gêneros textuais. 

A literatura de cordel hodiernamente enfrenta tam-

bém novos mecanismos de midiatização, entre eles o compu-

tador, usado para editar e imprimir muitos folhetos. Nas ilus-

trações das capas que, tradicionalmente eram elaboradas por 

artistas gráficos que confeccionam as xilogravuras, em alguns 

casos, agora são utilizadas imagens já prontas no próprio 

computador ou da internet.  

Hoje a literatura de cordel está na escola. E a aproxi-

mação dessa literatura com a vivência dos alunos, seja atra-

vés das temáticas ou dos manuais didáticos, por conseguinte, 

serve como incentivo para a concretização do processo de 
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ensino-aprendizagem. Esse assunto será abordado no tópico 

seguinte. 

 

2.1.1 O cordel na sala de aula 

 

O lugar do cordel não se restringe às feiras e aos 

mercados. Hoje, esse gênero também está na escola. No rol 

dos gêneros literários sugeridos pelos Parâmetros Curricula-

res Nacionais (doravante PCN) para serem trabalhados as 

habilidades da linguagem oral está o cordel. Ele é um dos 

gêneros privilegiados para o trabalho com a prática de escuta 

e leitura de texto.  

A seleção dos gêneros para o trabalho em sala de au-

la não é feita de forma aleatória, ela deve “priorizar os gêne-

ros que merecerão abordagem mais aprofundada” (BRASIL, 

1998, p. 24). Dessa forma, os PCN reconhecem que o traba-

lho com o gênero cordel, dada a sua natureza poética, deve ir 

além de uma simples leitura. A experiência da leitura de fo-

lhetos de cordel deve promover o encantamento, o envolvi-

mento de seus leitores em um universo ali construído, “nos 

pontos de vistas dos poetas populares sobre temas socialmen-

te relevantes para a sociedade” (MARINHO e PINHEIRO, 

2012, p, 7). 

É importante ressaltar, diante dessas postulações, 

que, quando elevada ao estatuto de objeto de ensino, nem 

sempre a literatura de cordel é tratada de forma adequada. 

Muitas vezes o trabalho fica restrito somente à identificação 

de informações explícitas ou de expressões regionais. A res-

peito das múltiplas possibilidades de se desenvolver um tra-

balho com o cordel, Marinho e Pinheiro (2012, p. 11) tecem 

os seguintes argumentos: 

 
Fala-se muito da presença da literatura de 

cordel na escola e existem várias interven-
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ções sendo realizadas, sobretudo em estados 

do Nordeste. Abrir as portas da escola para o 

conhecimento e a experiência com a literatura 

de cordel, e a literatura popular como um to-

do, é uma conquista de maior importância. 

Porém, há que se pensar de que modo efetivá-

la tendo em vista a formação de leitores. 

 

Corroborando as palavras dos autores, acredita-se 

que a literatura de cordel deve ter seu espaço nas escolas de 

todo o Brasil, e não principalmente no Nordeste, e em todos 

os níveis da educação básica. Essa literatura não deve ser 

considerada apenas como uma ferramenta de transmissão ou 

assimilação de conteúdo, mas concebida como uma possibili-

dade que contribua para a formação de uma significativa ex-

periência leitora.  

Nesse sentido, as sugestões e procedimentos meto-

dológicos com a literatura de cordel pressupõem um envol-

vimento efetivo com a cultura popular. O trabalho com o cor-

del, conforme Marinho e Pinheiro (2012, p. 126) “deve favo-

recer um diálogo com a cultura da qual ele emana e, ao mes-

mo tempo, uma experiência entre professores, alunos e de-

mais participantes do processo educacional”. Isso significa 

que se pode descobrir na própria comunidade escolar, em 

qualquer região do país, apreciadores da literatura popular em 

suas diferentes manifestações.  

É importante deixar claro que em relação aos folhe-

tos de cordel, a atividade fundamental é a apreciação e a prá-

tica da leitura oral – acrescenta-se também a possibilidade de 

relacionar o cordel com outras artes como, por exemplo, o 

cinema. E os procedimentos de ensino para serem trabalhados 

no cotidiano escolar “precisa ser entendido não como uma 

receita pronta, mas como pistas para fazer com que a literatu-

ra de cordel possa ser experimentada, vivenciada pelos leito-

res e não apenas observada como algo exótico” (MARINHO 
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e PINHEIRO, 2012, p. 127). Do ponto de vista didático-

pedagógico, é preciso que os professores estejam atentos à 

realidade da sala de aula e ao contexto no qual a escola está 

inserida para, a partir dessa conjuntura, propor atividades 

envolvendo a leitura de cordel. 

 

2.2 Cinema: projetando as cenas do cordel  

 

Os primeiros filmes que tiveram inspiração nas te-

máticas do cordel remontam à década de 1960 com o movi-

mento Cinema Novo, cujo principal representante foi Glauber 

Rocha, que procurava representar a realidade brasileira no 

seu cerne, em sua essência, trabalhando com uma linguagem 

capaz de impactar, de chocar o público.  

Glauber busca no Nordeste as raízes primitivas da 

nacionalidade e do povo brasileiro, e mais do que isso, busca 

reaver, do público, o inconsciente de revolta com a domina-

ção, com a opressão e com a colonização. E a fonte de inspi-

ração, geralmente, estava no cordel que, neste caso, não é 

apenas o mero inspirador de imagens, mas também uma for-

ma de expressar certas representações culturais, ressignifi-

cando-as. A respeito disso, Debs (2007) garante que a litera-

tura do Nordeste e a tradição do cordel constituem-se em uma 

fonte de inspiração essencial para o cinema. 

Em relação às temáticas para serem adaptadas para o 

cinema, o cordel tem bastante material a oferecer. Há em 

muitos cordéis traços com o predomínio da fantasia assumin-

do um caráter fabular, espertezas e malandragens, persona-

gens históricas, adaptações e recriações, além das temáticas 

sociais, presença do humor e o viés do absurdo. Por essa ra-

zão, Debs (2007, p. 293) afirma que  

 
é a realidade da natureza que serviu de base à 

estilização literária: os cortejos regulares de 
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retirantes abandonando suas casas para ir 

buscar refúgio no litoral ou no Sul originam 

um tema literário (retomado pelo cinema no-

vo) que se situa a meio caminho entre o fol-

clore e a denúncia. Uma particularidade local, 

a presença do banditismo e do misticismo 

próprio à região constituiu o pano de fundo 

dessas histórias com personagens tipos do 

sertão, a saber o vaqueiro, o jagunço, o can-

gaceiro, o beato, o coronel, o cantador de es-

tórias, o retirante. 
 

Compreende-se que para o cinema novo, as temáti-

cas sociais (a seca, por exemplo), o tom de denúncia associa-

do com as personagens típicas do nordeste brasileiro consa-

gram incialmente as produções cinematográficas. O cineasta, 

ao tratar da temática sertaneja, não consegue romper com as 

imagens do regional nem com suas fronteiras, porque termina 

por atualizar os mitos, os temas, os enunciados e as imagens 

que constroem a região, ressignificando-as. 

Cabe ressaltar que uma produção cinematográfica 

inspirada nas narrativas do cordel não se limita a adaptar um 

único texto especificamente. Glauber Rocha, por exemplo, ao 

elaborar a trama de Deus e o Diabo na Terra do Sol, além de 

recorrer à técnica narrativa do cordel, reatualiza as crenças 

populares sendo interpretadas de modo revolucionário. “Ele 

reconhecia de bom grado ter escrito a trama do filme a partir 

de vários cordéis” (DEBS, 2007, p. 299). Para o diretor, ape-

nas desenvolver uma temática nacional não bastava, era pre-

ciso encontrar igualmente uma estética nacional, e o recurso 

do cordel era um dos meios por excelência de “abrasileirar” o 

cinema.  

As adaptações da tradição do cordel para o cinema 

perduram até hoje, não apenas com a intenção de folclorizar 

as personagens e as temáticas, mas em transformá-las em 

elementos principais da narrativa dramática. O filme O auto 
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da compadecida (2000), por exemplo, mesmo sendo uma 

adaptação da peça teatral escrita por Ariano Suassuna em 

1957, apresenta várias passagens que dialogam com as narra-

tivas de cordel. As interfaces entre esse filme e o cordel “O 

Cavalo que defecava dinheiro” de Leandro Gomes de Barros 

serão tratadas na sessão seguinte. 

 

3. Cenas do cordel no cinema: uma atividade didática  
  

    Como foi dito inicialmente, uma das formas de 

abordagem em que se assentou o presente trabalho foi a exe-

cução de atividades de leitura de textos de cordel em uma 

sala de aula para se perceber o quanto os alunos podem reagir 

positivamente ao se tratar de textos de cultura popular e oral, 

principalmente por se tratar da cultura brasileira tipicamente 

nordestina, da qual eles fazem parte. A partir da leitura desses 

textos, propor uma relação entre eles e textos literários diver-

sos, como peças teatrais de escritores (inter)nacionalmente 

reconhecidos, e ainda com outros textos multimodais, como 

filmes que abordam os mesmos temas presentes neles, pode-

ria ser uma experiência enriquecedora no contexto de sala de 

aula.  

Sendo assim, propôs-se a leitura do cordel O cavalo que de-

fecava dinheiro, de Leandro Gomes de Barros, para que os 

discentes explorassem as relações entre esse texto e a obra 

Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna e o filme homô-

nimo de Guel Arraes.  

 Como proposta metodológica, prepararam-se ativida-

des para serem executadas em 04 (quatro) aulas consecutivas, 

de acordo com orientações inerentes à prática de uma leitura 

literária eficaz capaz de promover o letramento literário tão 

bem tratado por Cosson (2012). Foram divididas em etapas 

para contemplar todas as fases da descoberta do prazer da 

leitura literária que, de acordo com Cosson (2012), em sua 
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sugestão de sequência básica de letramento literário, podem 

ser as seguintes:  

AULA 1 (50 min): MOTIVAÇÃO 

 

1. Exibição de imagens com folhetos de cordel e xilogravu-

ras: perguntas aos alunos sobre esses aspectos; 

2. Leitura do texto “O cordel em cordel”: questões sobre o 

texto; 

3. Exibição do vídeo “Literatura de Cordel” (4min12s): ques-

tionamentos sobre o vídeo; 

 

AULAS 2 E 3 (100 min): LEITURA E COMPREENSÃO 

DO CORDEL 

ANTES DA LEITURA  

Ler o título do texto e pedir aos alunos para levantarem hipó-

teses sobre que tipo de história será contada; 

Solicitar que dois alunos, de forma alternada, façam a leitura 

do cordel; 

APÓS A LEITURA DO TEXTO 

CONVERSANDO SOBRE O TEXTO: questões sobre o tex-

to para serem respondidas oralmente; 

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO: questões exploratórias 

sobre particularidades do texto, respondidas por escrito; 

AULA 4 (50 MIN): RELAÇÃO ENTRE TEXTOS 

1. Exibição do vídeo: “O Auto da Compadecida: o gato que 

descome dinheiro (1 min 06 s)”; 

2. Leitura do fragmento da peça teatral O Auto da Compade-

cida: O gato que descome dinheiro; 

3. Atividade intertextual: questões sobre a relação estabeleci-

da entre os textos (cordel e peça teatral) e entre eles e o ví-

deo. 

 

 Com essas atividades devidamente planejadas e pre-

paradas, procedeu-se à execução de cada uma delas. Assim, o 
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que se pôde observar, desde a primeira aula motivacional, foi 

uma intensa curiosidade dos discentes sobre o que fariam em 

seguida, que atividades eles executariam, se elas valeriam 

como nota, se teriam de produzir algum texto em cordel, e 

isso despertou um diálogo bastante proveitoso entre eles e o 

professor. Observou-se, também, que eles demonstraram 

muito interesse pelas atividades propostas, o que surpreendeu 

o professor da disciplina, pois os alunos, na sua maioria, não 

se sentiam motivados quando ele aplicava aulas de leitura de 

textos literários.  

 É mister destacar, aqui, um fato bastante importante 

durante a aplicação da atividade de exibição do trecho do 

filme O Auto da Compadecida: o gato que descome dinheiro: 

os alunos, ao fazerem a associação desse trecho do filme com 

o cordel lido por eles, perceberam que no cordel também ha-

via uma referência à gaita utilizada por João Grilo que res-

suscitava os mortos. No texto do cordel, a gaita corresponde à 

rabeca utilizada pelo compadre pobre para ressuscitar sua 

mulher. Desse modo, seria interessante acrescentar esse tre-

cho do filme para que os alunos façam as devidas relações na 

hora de estabelecerem as conexões intertextuais entre os dois 

textos. 

 Como resultado final da pesquisa, após a leitura e 

análise das respostas dadas pelos alunos às questões orais e 

escritas realizadas durante as atividades, é que ela conseguiu 

atingir seu principal objetivo, o de promover o gosto pela 

leitura literária, considerando a literatura de cordel como o 

principal elemento motivador, associando-a a outros modos 

de leitura com os quais estabelece uma relação intertextual. 

Dessa forma, utilizando como mote a leitura de vídeos cine-

matográficos com os quais os discentes podem ter acesso, foi 

possível demonstrá-los a importância da literatura popular 

nesse contexto de produção cultural, com o qual dialogam a 

literatura de cordel e o cinema. 
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4. Para finalizar a conversa (pelo menos, por enquanto!)... 

 

 O que se objetivou nessa pesquisa foi a apresentação 

de uma proposta que atendesse aos anseios de muitos docen-

tes que, em virtude das dissensões teóricas atuais acerca do 

ensino da literatura, encontram dificuldades em elaborar pro-

postas de trabalho com a leitura literária que realmente aten-

dam às necessidades de seus alunos. Tendo como pressuposto 

uma quantidade considerável de ideias de grandes teóricos 

que pesquisam sobre o tema literatura e ensino, procurou-se 

desenvolver, dentro da metodologia proposta para o letra-

mento literário, atividades e procedimentos que se enquadras-

sem dentro dessas perspectivas teóricas, sem se perder de 

vista a leitura como processo e como interação, e o texto lite-

rário como eixo norteador de todo esse processo. É cabível, 

no entanto, reconhecer que as atividades são dadas apenas 

como sugestões e que as possíveis falhas percebidas podem 

ser corrigidas para o aperfeiçoamento da metodologia aqui 

sugerida.   

 O que se pode concluir, pelo menos de modo incipien-

te, é que o que se buscou ao elaborar os objetivos dessa pro-

posta de atividades de leitura de textos da cultura popular, 

sobretudo o cordel, foi devidamente atingido ao ser aplicado 

em sala de aula, tanto pela motivação que provocou nos alu-

nos como pelo entusiasmo dos mesmos durante a realização 

das tarefas. Percebe-se, portanto, que uma aula de leitura de 

textos literários devidamente preparada com uma finalidade 

didática bem definida pode suscitar nos discentes o interesse 

por esse tipo de leitura e estimulá-los a realizar outras leituras 

nesse mesmo campo. Pode, também, isso ficou bem claro ao 

final da aplicação da pesquisa, com os alunos perguntando ao 

professor quando eles fariam tudo aquilo novamente...  
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Wanderson Lima (UESPI)1  

3. 
 

A cidade substituída, de H. Dobal: reconstrução poé-

tico-memorialística de São Luís2 
 

Wanderson Lima 1  

 

Em toda a poesia H. Dobal, o poeta é, por excelência, 

o guardião da memória. Leitor assíduo de Virgílio e conhece-

dor, desde a infância, da poesia popular nordestina, Dobal 

sempre recusou a ideia da poesia como expressão do eu. A 

leitura de A Cidade Substituída, publicado pela primeira vez 

                                                 
1 É professor Adjunto II da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) - 

Campus Clóvis Moura -Teresina. Possui Mestrado em Letras pela UFPI 

(2004-2005) e Doutorado em Estudos da Linguagem pela UFRN (2008-

2012). Professor do Mestrado Acadêmico em Letras da UESPI, possui 

experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura, atuando princi-

palmente nas seguintes linhas: Teoria Literária (estudos da mímesis) e 

Literatura Comparada (literatura e cinema; diálogos entre as literaturas 

brasileira e hispano-americana; Jorge Luis Borges; literatura e religiosi-

dade; literatura e mito). É editor da revista eletrônica dEsEnrEdoS (ISSN 

2175-3903). 
2 Este estudo constitui um fragmento modificado de minha dissertação de 

mestrado, intitulada O Fazedor de Cidades: mímesis e poíesis na obra de 

H. Hobal (UFPI, 2005). Nela, busquei uma leitura da obra poética de 

Hindemburgo Dobal a partir das teorias miméticas. Privilegiei a teoria de 

Luiz Costa Lima, buscando compreender o ato mimético como produção 

da diferença. Fundado na dialética entre mímesis e poíesis, analisei como 

se desdobra em Dobal o jogo de forças entre o ficcional e o histórico, a 

invenção e a descoberta, a representação e a apresentação, para a partir 

destes parâmetros compreender como o poeta, ao recusar a entronização 

do eu e a adoção de uma linguagem propositadamente hermética e anti-

referencial, instala-se num lócus pouco freqüentado na lírica moderna, 

capaz de manter a força comunicativa da poesia, sem lhe macular a densi-

dade cognitiva ou a qualidade estética. Explorei uma trilogia de rigorosa 

coerência interna: A Serra das Confusões (1978), A Cidade Substituída 

(1978) e Os Signos e as Siglas (1987).  
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em 1978, vai exigir-nos precisamente o adensamento acerca 

da discussão do papel da memória na poética dobalina, uma 

vez que ela é o agente estruturante desse livro. 

Em linhas gerais, A Cidade Substituída é uma recons-

trução poético-memorialística da cidade de São Luís do Ma-

ranhão. Esta reconstrução é conduzida por um narrador1 

consciente da falência de seu projeto, de vez que a memória e 

a experiência coletivas, conforme se depreende da leitura dos 

poemas, parecem perdidas, substituídas pelo culto do sempre 

novo (GAGNEBIN, 1993). O tom do livro, por conseguinte, 

é elegíaco, grave – e um discreto moralismo poreja de página 

a página. Essa gravidade elegíaca e moralista desautoriza o 

humorismo e a ironia patentes em outros trabalhos dobalinos 

– e dessa forma o salto poiético2 do poeta é mais calculado: 

mais do que em outras obras de Dobal, estamos diante de 

poemas-documento. Por esse motivo, antes mesmos de anali-

sarmos os poemas de A Cidade Substituída, faz-se necessária 

uma reflexão sobre o jogo dialético entre história e ficção 

presente no memorialismo poético3. 

 

                                                 
1 Deixo de lado o termo eu-lírico em prol de narrador porque o primeiro 

termo me parece mais adequado para uma poesia de natureza egóica, 

enquanto o segundo se coaduna mais à proposta de H. Dobal de se ex-

pressar em nome de uma comunidade. Dobal concebe o sujeito da criação 

como um sujeito-para-o-outro, como guardião e transmissor da memória 

social. Deu-nos essa idéia um texto capital de Walter Benjamin (1987), 

“O Narrador”, embora lá Benjamin refira-se exclusivamente à prosa. 
2 Do grego poiein: fazer, dar existência, criar, produzir. 
3 Dada a qualidade estética de A Cidade Substituída, surpreende não en-

contrarmos, na fortuna crítica de H. Dobal, nem em Teresina nem em São 

Luís, um único texto crítico dedicado exclusivamente a essa obra. Dos 

autores que dela trataram en passant, Nunes (1998) ressalta-lhe a unidade  

e o caráter elegíaco e Ribas (s.d., p. 77), a reação calibânica do autor 

contra a racionalidade urbana, a condenação da “concepção de moderni-

dade que visualiza o progresso como destruição do antigo, do passado, da 

tradição”. 
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Mímesis poética, memória e história 

 

 Segundo Alfredo Bosi (1988), um grande texto artísti-

co gera-se “no interior de uma dialética de lembrança pura e 

memória social”. De fato, o memorialismo poético deve ser 

pensado no interstício entre ficção e história, entre lembrança 

pura e memória coletiva: por um lado, ele não se confunde 

com o fato histórico; por outro lado, extrapola os interesses 

individuais de quem o compôs: alça-se ao estatuto de docu-

mento sem deixar de ser objeto estético. Ou, em outras pala-

vras, “não sendo um dado histórico, diz no entanto da forma 

como a história foi vivida; não sendo pura ficção, diz como 

em seu compositor se deposita e estrutura o ficcional” (COS-

TA LIMA, 1981, p. 161). 

 Eis, então, que, nessa perspectiva, deparamo-nos, em 

H. Dobal, com memorialismo poético singular, pois que se 

pauta não em reminiscências de uma experiência vivida, mas 

em reconstruções poéticas de um observador estrangeiro, que 

olha, com alteridade, embora sem idealizações, para uma 

cidade rica em memórias. Esse ponto distingue o memoria-

lismo dobalino das experiências, por exemplo, de Carlos 

Drummond na série Boitempo, e de Ferreira Gullar no Poema 

Sujo. Ao contrário da Itabira de Drummond e da São Luís de 

Gullar, a cidade escolhida por Dobal é reconstruída sem agu-

das notas afetivas, uma vez que, além de um olhar de fora, os 

intentos estéticos do poeta unem-se aos documentais e de-

nunciatórios: o memorialismo em Dobal explica-se pelo seu 

senso comunitário e sua consciência histórica ou, numa pala-

vra, pelo seu conservadorismo1.  

                                                 
1 Usamos o termo conservador considerando a semântica que lhe dá Han-

nah Arendt (2002, p. 242) no seu belo ensaio “A Crise na Educação”: “ 

[...] parece-me que o conservadorismo, no sentido de conservação, faz 

parte da essência da atividade educacional, cuja tarefa é sempre abrigar e 

proteger alguma coisa”. 
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Essa forma peculiar de memorialismo, como tentare-

mos demonstrar, traz como conseqüência o arrefecimento do 

teor poiético, devido à sobredeterminação da factualidade 

histórica sobre a ficcionalidade1 – e o discurso poético contrai 

sua mobilidade semântica.  

As afirmações acima, porém, carecem de uma base 

analítica a partir do próprio tecido do discurso poético para 

serem corroboradas.  

 

Refazendo uma cidade: São Luís do Maranhão 

 

 Comecemos pelo poema de abertura, que sintetiza, 

tanto em nível de estilo como de tema, o teor da obra. 

 

                                                 
1  Não negamos, com essa afirmação, que o discurso histórico esteja isen-

to de ficcionalidade. Este aspecto, por sinal, foi assaz explorado por 

Hayden White, que demonstrou como o elemento trópico (figurativo) está 

presente em toda construção discursiva: “Trópico é a sombra da qual todo 

discurso realista tenta fugir. Entretanto esta fuga é inútil, pois trópico é o 

processo pelo qual todo discurso constitui os objetos que ele apenas pre-

tende descrever realisticamente e analisar objetivamente” (p. 14, itálico 

do autor). Em outra passagem, referindo-se exclusivamente à história, 

afirma White: “O modo como uma determinada situação histórica deve 

ser configurada depende da sutileza com que o historiador harmoniza a 

estrutura específica do enredo com o conjunto de acontecimentos históri-

cos aos quais deseja conferir um sentido particular. Trata-se essencial-

mente de uma operação literária, vale dizer, criadora de ficção” (p. 102, 

itálico do autor). Isso, porém, não invalida, nem para nós nem para White, 

a possibilidade de distinção entre o discurso ficcional e o histórico. O 

historiador, como já notara Aristóteles (1451a,b), deve ocupar-se de even-

tos particulares, acontecimentos que foram (ou podem ser) observados; o 

ficcionista, no entanto, pode livremente narrar o possível que não aconte-

ceu, observando as leis da verossimilhança e da necessidade. O memoria-

lismo dobalino, como intentamos mostrar, é peculiar porque finca-se no 

acontecimento particular observável, tentando abrandar a força desviante 

dos elementos trópicos. Daí porque, linhas atrás, escrevemos “poemas-

documento”. 
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Elegia de São Luís 

 

Indiferente ao movimento da vida, 

um canto de sabiá 

se despeja triste 

sobre São Luís do Maranhão. 

Canto, pranto, lamentação de sabiá 

atravessando o dia e a noite, 

atravessando o céu e a terra. 

 

A passagem da lua, 

a passagem das velas nos canais 

que a maré transforma e retransforma, 

a solidão das igrejas, 

a ameaçada solidez destes sobrados, 

nada pode vencer 

a tristeza deste canto. 

 

Este canto não vem 

de uma palmeira invisível. 

Vem da gaiola acima da escada 

e corta a sala, o jardim, atinge a rua 

onde os ônibus soluçam. 

Mais ainda: atinge tudo isto 

Que está sendo chamado a desapare-

cer. (Op. cit., idem, p. 165) 

 

 

A “Canção do Exílio”, do maranhense 

Gonçalves Dias, transforma-se, com a releitura de Dobal, em 

elegia, canto de lamentação; o sabiá gonçalviano, um dos 

mais fortes símbolos do nacionalismo criados por nossa 

literatura, transmuda-se num sabiá solitário, apartado do 

povo, “indiferente ao movimento da vida”; no poeta 
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maranhense, o sabiá canta numa palmeira: vive em harmonia 

com a natureza e bem pode simbolizar a relação do poeta 

(sabiá) como o seu chão (país). O narrador gonçalviano pôde 

cantar, com feliz ingenuidade, os poderes da poesia e a 

comunhão com a pátria: o Brasil, à época do romantismo, 

precisava de mitos, gestados pela mente prodigiosa de seus 

escritores, que alimentassem o amor pátrio e nos 

singularizasse enquanto nação. No contexto em que se insere 

o narrador dobalino, a situação é bem outra: o sabiá, 

desnaturalizado, deslocado, vive na prisão da gaiola e seu 

canto triste, como a elegia do poeta, parece não atingir 

ninguém: canto inútil porque protesto contra uma perda da 

memória coletiva que parece não fazer falta. Interessante 

notar, no poema dobalino, a ausência de pessoas; citam-se 

igrejas, sobrados, ônibus – elementos que naturalmente 

pressupõem a presença de seres humanos – , mas não se 

apresentam pessoas propriamente, o que reforça ainda mais a 

solidão do sabiá / poeta.  

Octavio Paz (1998, p. 19) avalia que o 

discurso poético, desde o final do século XVIII, tem se 

manifestado como rebelião; segundo Paz, “a poesia não é um 

gênero moderno; sua natureza profunda é hostil ou 

indiferente aos dogmas da modernidade: o progresso e a 

supervalorização do futuro”. O narrador dobalino é, como já 

dissemos, um conservador; por conseguinte, rejeita os 

“dogmas da modernidade” apontados por Paz e deseja 

redirecionar as pessoas para o passado, isto é, para a 

conservação da memória. 

A “Elegia” de Dobal, portanto, possibilita-nos pelo me-

nos dois planos de compreensão. No primeiro plano, te-

mos a denúncia da artificialização e da degradação dos 

bens públicos (a memória arquitetônica colonial de São 

Luís). No segundo plano, mais implícito, temos o tema do 
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processo de isolamento do poeta, que não se comunica 

mais com o povo, não tem mais uma função social defini-

da. Praticamente todo o livro insistirá nessas duas idéias. 

E, para compreendê-las mais a fundo, precisamos nos 

aproximar da teoria da experiência de Walter Benjamin. 

 Benjamin (1987) observou que o modo de produção 

capitalista enfraqueceu as atividades ligadas à Erfarhung (ex-

periência coletiva) em detrimento de um outro tipo de experi-

ência, a Erlebnis ou experiência vivida, típica do indivíduo 

solitário1. Esse arrefecimento de uma memória e uma experi-

ência comuns resultou numa espécie de culto da novidade, 

que levou o pensador germânico, no ensaio “Experiência e 

pobreza”, a perguntar-se: “qual o valor de nosso patrimônio 

cultural, se a experiência não mais o vincula a nós?” (idem, p. 

115). É exatamente nesse ponto – em que a tradição não nos 

provém de modelos seguros porque o que vale é o que é no-

vidade – que se consolidam a informação jornalística e o ro-

mance, formas que visam não a partilharem uma experiência, 

“mas encontrar uma explicação para o acontecimento, real ou 

ficcional”: no jornalismo, “a informação deve ser plausível e 

controlável; já o romance parte da procura do sentido – da 

vida, da morte, da história” (GAGNEBIN, 1987, p. 14). Mas 

Benjamin, ao contrário do que se pode apressadamente pen-

sar, engendra uma teoria da experiência não apenas para se 

lamentar nostalgicamente pelo fim da Erfahrung frente à im-

portância crescente da informação e do culto do novo pelo 

novo. Na verdade, ao reconhecer a impossibilidade do resgate 

da experiência coletiva pela arte moderna, Benjamin deseja 

propor que se busquem novos parâmetros estéticos. Só mais 

                                                 
1 As traduções dos termos germânicos “Erfahrung” e “Erlebnis(se)” res-

pectivamente como “experiência coletiva” e “experiência vivida individu-

almente” são de Jeanne Marie Gagnebin (1987). 
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adiante, porém, discutiremos essa nova base estética proposta 

pelo pensador alemão. 

 Temos ainda que continuar acompanhando o empre-

endimento do narrador dobalino em sua busca de resgatar a 

Erfahrung. Esse propósito encontra-se abertamente explorado 

no poema que empresta o nome ao título da obra, “A Cidade 

Substituída”: 

 

Ao lado do silêncio 

das torres de Santo Antônio, 

um poeta anônimo prepara 

um sermão inútil. 

Denuncio a mim mesmo 

a indiferença do Maranhão. 

Falo às paredes, aos peixes, 

a quem jamais repetirá as minhas pa-

lavras. 

Condeno em silêncio 

os que se uniram ao tempo 

contra a beleza desta cidade. 

Nesta praça esquecida 

não dura mais a memória 

de Antônio Vieira e de Antônio Lobo. 

Toda memória vai-se perdendo. 

Sem música, sem palavras, 

Preparo um réquiem. 

Pranteio esta cidade, 

Substituída por outra 

Estranha ao seu passado. (Op. cit. , 

idem, p. 174-175)  
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 A fiinda1 desse poema – “Toda memória vai-se per-

dendo” – não aparece exatamente em seu lugar tradicional, 

isto é, no fim. No entanto, ela resume não só o sentido que 

construímos a partir poema, como poderia ser o leitmotiv do 

livro. As metáforas litúrgicas “sermão inútil” e “réquiem”, 

usadas para se referir ao poema, dão conta de como o narra-

dor atribui à poesia o papel de agente paidêudico, formador 

de laços comunitários. A alusão ao Padre Antônio Vieira e ao 

seu Sermão de Santo Antônio aos Peixes (verso 4) é bastante 

significativa. Como sabemos, esse sermão foi proferido em 

1672, exatamente em São Luís, e nele Padre Vieira, chaman-

do aos colonos de peixe, lança-lhes severas críticas, acusan-

do-os de insensíveis, egoístas, vaidosos e gananciosos. O 

narrador dobalino coloca-se na continuidade de Vieira: dá-se 

a função de acusador, assumindo o papel de consciência mo-

ral superior. O poema refere-se diretamente a duas figuras de 

grande importância para a cultura maranhense: Antônio Viei-

ra e Antônio Lobo. O primeiro, que recebera o nome em ho-

menagem ao Padre Vieira, foi um importante compositor 

popular e compilador de refrões de pregoeiros de São Luís; o 

segundo, cujo nome completo é João Lisboa Antônio Lobo, 

foi um dos fundadores da Academia Maranhense de Letras. 

“Vê-se que a inserção destes nomes históricos não se dá alea-

toriamente. O poeta os pronuncia para invocar uma tradição 

ameaçada, porém, salvaguardada pela memória cívica crista-

lizada no discurso poético” (RIBAS, 2004)2. 

 No poema “A Cidade Substituída”, encontra-se, sem 

manto de alegorizações, mas em tom de denúncia mesmo – o 

que é estranho num poeta cuja pudicícia da confissão o levara 

                                                 
1 Na poesia galaico-portuguesa, arremate sintético, vindo no verso final. 
2 De fato, o narrador dobalino acredita que o poema salvaguarda a memó-

ria cívica. Ribas, porém, não ressalta como esse narrador insiste, ao longo 

de A Cidade Substituída, que essa função da poesia é menoscabada e que 

o poeta encontra-se solitário. 
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a criar miríades de recursos com o fito de dizer-se sem mos-

trar-se –, a tematização da solidão do poeta e da inutilidade 

de sua empresa de tentar resgatar a memória e a experiência 

coletivas. Essa solidão do poeta enunciada no texto dobalino, 

esclareça-se, não se explica pelo viés do gênio incompreendi-

do; na poética dobalina, o poeta é a figura capaz de coadunar 

seus desejos pessoais com os anseios da coletividade; é o 

porta-voz do sensus communis. 

 Em As Serras das Confusões, publicado também em 

1978,como a cidade era fruto da atividade poiética do autor, a 

relação entre este e seu povo não era conflituosa; mesmo com 

humor e ironia, o saldo final era quase sempre de uma identi-

ficação na qual o poeta, mesmo criticando, não deixava de se 

solidarizar com o provinciano mundo habitado por suas figu-

ras arquetípicas. O tema de A Serra das Confusões não era a 

Serra, mas os seus habitantes; em A Cidade Substituída a 

situação muda: o tema é a Cidade, não os seus habitantes. E 

mais: é uma cidade específica, São Luís do Maranhão. O que 

significa essa mudança? Ela definitivamente comprova a dis-

sidência, no segundo livro, entre o poeta e o povo. O poeta de 

A Serra é um aedo, um cantador; o poeta de A Cidade é um 

moralista. A intenção do primeiro é apresentar o ethos de um 

povo; a do segundo denunciar a inconsciência de um povo. 

No primeiro a mímesis é poiética; no segundo, o documenta-

lismo restringe a dimensão poiética da mímesis.  

 A enunciação direta, sem estilização, sem ornamenta-

ção, em grande parte dos poemas de A Cidade, não é, pois, 

como em A Serra, uma estratégia mimética para pôr em 

aproximação isomórfica signo e realidade; é antes um anseio 

documentalista e denunciatório. Uma prova disso no poema 

supracitado encontra-se no dístico “Denuncio a mim mesmo / 

a indiferença do Maranhão”; esse é um dos únicos poemas, 

ao longo de toda a obra de Dobal, em que o poeta usa aber-

tamente a primeira pessoa e em que a opinião do narrador 
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entra diretamente no texto e não implicitamente pelas frin-

chas do humor e da ironia. 

 A essa altura, duas perguntas incômodas já podem ser 

formuladas, ainda que não respondidas: i) a restrição da di-

mensão poiética da mímesis na obra em discussão levou-a a 

um fracasso estético? ii) a nostalgia do narrador o conduz a 

uma posição maniqueísta que o leva a considerar o passado a 

Idade do Ouro? A resposta virá pela apreciação de outros 

poemas: 

 

Museu do Negro 

 

Estas lembranças, 

aqui dispostas cruamente, 

Ferem de novo o Maranhão moreno. 

Cadeias correntes 

troncos e grilhões; 

a alma destroçada 

nas torturas do corpo. 

 

Não cultivar jamais estas lembranças 

Dispostas nesta sala cruamente. 

 

O que foi outrora 

mercado de escravos, 

úmida cafua 

de sombra e de banzo, 

que não seja agora 

um museu somente. 

Mas um monumento 

a um tempo mais claro, 

à brisa rebelde, 

ao sol, ao calor 
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de uma raça alegre. (Op. cit., idem, p. 

169-170)  

 

 Este poema demonstra que, para o narrador dobalino, 

a condição do passado é sempre exemplar, seja quando ele 

aponta, como aí vemos, erros a serem evitados; seja quando 

ele apresenta exemplos que merecem ter continuidade. O 

Museu do Negro, apesar de ferir “de novo o Maranhão more-

no”, tem sua justificativa de ser no fato de transcender o esta-

tuto comum de um museu: ele deve tornar-se “... um monu-

mento / a um tempo mais claro”. O recurso de impessoaliza-

ção do dístico que ocupa o centro do poema é digno de aten-

ção: se o narrador optasse pela forma verbal imperativa nega-

tiva “Não cultivem...”, afloraria de forma mais explícita não 

só o seu moralismo mas até um halo autoritarista. Aqui como 

em noutros trechos, a força crítica da poesia dobalina advém, 

em grande parte, do apagamento do eu pessoal; este recurso 

cria a ilusão (positiva) de que o poeta está elaborando um 

conhecimento objetivo da realidade. As expressões “Mara-

nhão moreno” e “raça alegre” constituem índices de que a 

simpatia do narrador pela etnia negra é ainda eivada de ate-

nuações e estereotipias.  

A concepção de história do narrador de A Cidade 

Substituída privilegia sempre o passado. Ao contrário da 

maior parte dos poetas sociais, assentados numa visão mar-

xista que projeta o paraíso terreno para um futuro próximo, o 

narrador dobalino acredita que a solução para as mazelas do 

presente surgem dos exemplos do passado, verdadeiro baú de 

panacéias. Para o narrador de H. Dobal não há futuro, ou me-

lhor, não há um futuro promissor porque os homens do pre-

sente desdenham do passado, da memória e das experiências 

que os urdiram numa rede de representações sociais comuns. 

A Cidade é, por conseguinte, obra de um poeta social conser-
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vador. E não porque se estabeleça na perspectiva histórica do 

vencedor, mas porque situa o eldorado no passado:  

 

Sobradões 

 

O tempo antigo se destrói 

nestes sobrados prostituídos. 

Aqui outrora se falou de amor, 

se fez amor nestas alcovas 

onde hoje os carinhos se compram. 

Aqui moravam barões e baronesas. 

 

Os trabalhados balcões 

de ferro e de madeira. 

A rótula discreta. As tábuas 

largas longas do assoalho 

onde os passos rangiam 

e o coração ressoava. 

A íngreme escada onde o desejo 

subia com seus disfarces. 

 

Hoje são sobradões deteriorados. 

São bordéis. E aqui o amor se revoga, 

o tempo antigo morre de novo. (Op. 

cit., idem, p. 175-176) 

 

 Como muitos outros poemas de A Cidade Substituída, 

o texto acima se monta sob a tensão entre o antigo e o atual. 

O paralelo entre os dois tempos não poderia ser mais mani-

queísta: ao “tempo antigo” liga-se a integridade arquitetônica 

do espaço, a sobriedade dos gestos e das intenções, o refina-

mento aristocrático de barões e baronesas (“A íngreme esca-

da onde o desejo / subia com seus disfarces”); ao “hoje” vin-

cula-se a deterioração, física e moral, do espaço: os sobradões 
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estão “prostituídos”; o amor foi revogado, os carinhos agora 

se compram. O poema vincula a integridade do espaço arqui-

tetônico à integridade moral das pessoas; o Tempo, ente me-

tafísico, destrói não apenas os sobradões, mas também a mo-

ralidade e o instinto aristocrático das pessoas. O “tempo anti-

go”, assim, morre duas vezes: em conseqüência da deteriora-

ção e em conseqüência da revogação do amor. É sintomático 

o afastamento da segunda estrofe, já que ela descreve exata-

mente o “tempo antigo”, que também não se alinha com o 

“hoje”. 

 Muitas das fraturas no corpo estético de A Cidade 

provêm do desejo do poeta de que seu livro seja mais que 

ação simbólica: intervenção prática. Isso justifica a freqüên-

cia com que o poeta delata a inconsciência do povo mara-

nhense diante da perda do patrimônio arquitetônico e dos 

costumes que perfazem a memória social de São Luís. A essa 

circunstância da inconsciência do povo soma-se o poder cor-

rosivo do tempo: “doença incurável”, “maré que não reflui” 

(“A Face Vulgar”, Op. cit., p. 179). Há, portanto, neste livro, 

a ocorrência do tempo histórico, o tempo dos homens indife-

rentes, esquecidos das experiências coletivas, e do tempo 

metaistórico, metafísico, no qual se avoluma a figura personi-

ficada do monstro-tempo e seu veneno corrosivo:  

 

Mirantes II 

 

Sobre o telhado, o mirante 

acompanha o tempo que não dorme. 

Não guarda o que mira: 

o rosto vígil que lhe traz 

esta metamorfose, 

os punhais da chuva, a lâmina do sol, 

o veneno humano da indiferença. 

O mirante não guarda 
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os cristais de crepúsculo, 

nem a dura certeza 

de que uma cidade 

nos seus azulejos 

só é perene 

como a brisa e a nuvem. (Op. cit., 

idem, p. 182, itálicos nossos) 

 

O elemento humano, praticamente ausente de A Cida-

de Substituída, quando aparece, é representado por aqueles 

que, tal como o poeta, se encontram à margem do culto do 

novo e da apologia do progresso. 

 

Araçaji 

 

São pescadores silenciosos, 

não cantam amores no mar. 

Vão tranqüilos, vão sabendo 

que a vida é assim. 

Na volta deixam na areia 

os seus troféus de pesca: 

as cabeças de tubarões, a humilhada 

ferocidade dos monstros. 

Aqui estão elas: mandíbulas armadas 

com dupla fileira de navalhas. 

Os olhos malignos que encontravam 

os seus caminhos nas águas mornas. 

Não são mais nada. 

 

Queimados pelo sol, pelo sal das on-

das, 

os pescadores passam. Não são he-

róis. 

São pescadores pobres 
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sem força de mudar a vida. (Op. cit., 

idem, p. 168)  

 

 A escolha dos pescadores para protagonizar o poema 

não foi casual. Os pescadores pertencem a uma comunidade a 

qual a técnica e o racionalismo progressista não adentraram. 

Apoiados num modo de organização pré-capitalista, artesa-

nal, eles representam a experiência comum partilhada, um 

foco de resistência da Erfahrung. O narrador apresenta-nos os 

pescadores de forma deseroicizada: “não cantam amores no 

mar”, “não são heróis”. E esse caráter não-heróico dos pesca-

dores é, na verdade, o que os torna admiráveis e atrai a sim-

patia do narrador: são pessoas comuns, que preservam uma 

memória e uma experiência coletivas avessas ao signo do 

progresso.  

No sistema capitalista, a técnica e o culto do progres-

so impõem mudanças vertiginosas no espaço físico e no 

comportamento das pessoas; no modo de vida pré-capitalista 

dos pescadores, no entanto, a vida parece assentar-se no eter-

no presente do mito e o pescador não se vê como indivíduo 

mas como parte do tecido comunitário. Por isso, não há re-

volta, não há heroísmo – não há, enfim, sobreposição das 

vontades do indivíduo sobre o ditame da tradição: “Vão tran-

qüilos, vão sabendo / que a vida é assim”. Apesar da irrupção 

subjetiva e lamentosa do narrador no arremate do poema – 

“São pescadores pobres / sem força de mudar a vida” – , o 

saldo final não parece desfavorável aos trabalhadores da pes-

ca: o poema, aqui, não é uma peça de denúncia nem, como 

aquele outro, um “requiém” e “um sermão inútil” – mas uma 

apresentação de um modus faciendi exemplar, apesar de mar-

ginalizado. Na verdade, o dístico final do poema, com seu 

franco patetismo, subtrai forças à mímesis e abala o equilíbrio 

da representação poética; cola-se ao poema como comentário 

pessoal, estreitando a força sugestiva do discurso poético; 
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substitui a sobriedade da representação pela expressividade 

do pathos; compromete, numa palavra, o edifício da verossi-

milhança interna. 

 

O Sabiá ressabiado: a memória esfacelada 

 

 Levantamos, linhas acima, alguns questionamentos 

acerca das aporias enfrentadas por H. Dobal por conta da 

imbricação entre memória e mímesis poética. Pomos em 

questão: i) os limites impostos à invenção poética pela sobre-

determinação da factualidade histórica; ii) até que ponto essa 

restrição da dimensão poiética da mímesis contribuiu para A 

Cidade Substituída ser uma obra mal-sucedida do ponto de 

vista estético; iii) até que ponto a visão nostálgica do narrador 

dobalino o conduziu a uma postura maniqueísta e idealizada 

do passado.  

Vamos aqui esboçar respostas a essas perguntas. E, 

neste ponto, novamente retornamos à teoria benjaminiana da 

experiência. Dizíamos que o diagnóstico da perda da Er-

fahrung, por parte de Benjamin, leva-o a repropor as bases 

estéticas da arte moderna. O cânone benjaminiano centrar-se-

á em autores que reconhecem o esfacelamento da experiência 

tradicional e da aura1 e buscam reconstruir uma nova forma 

de objetividade artística, recusando-se ao individualismo egó-

ico e isolacionista da Erlebnis, como é o caso por excelência 

                                                 
1 Em Walter Benjamin, conceito de “aura” , assim como o de erfahrung, 

descrevem “o mesmo processo de fragmentação e de secularização” 

(Gagnebin, idem, p. 11). A diferença é que quando o Benjamin descreve a 

perda da aura no famoso ensaio “A Obra de Arte na Época de sua Repro-

dutibilidade Técnica” sua perspectiva é radicalmente mais materialista e 

também mais otimista, ao contrário da nostalgia que exalam seus princi-

pais estudos sobre a perda da experiência: ”Experiência e Pobreza” e “O 

Narrador”. 
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de Marcel Proust. Segundo Gagnebin (1987, p. 12), Benjamin 

privilegiará 

 

[...] o Bauhaus, o Cubismo, a literatu-

ra de Döblin, os filmes de Chaplin, 

enumeração [...] cujo ponto comum é 

a busca de uma nova “objetividade” 

(“Sachlichkeit”), em oposição ao sen-

timentalismo burguês que desejaria 

preservar a aparência de uma intimi-

dade intersubjetiva. Essas tendências 

“progressistas” da arte moderna, que 

reconstroem um universo incerto a 

partir de uma tradição esfacelada, são, 

em sua dimensão mais profunda, mais 

fiéis ao legado da grande tradição nar-

rativa que as tentativas previamente 

condenadas de recriar o calor de uma 

experiência coletiva (“Erfahrung”) a 

partir das experiências vividas isola-

das (“Erlebnisse”). 

 

A aporia enfrentada por Dobal no livro em estudo 

consiste na consciência da necessidade de “criar o calor de 

uma experiência coletiva”, apesar de saber que o poeta não é 

mais ouvido – como vimos especialmente em “Elegia de São 

Luís” e “A Cidade Substituída” – , porque seus valores não se 

coadunam com os do modo de produção capitalista e, por 

conseguinte, seu status de porta-voz derruiu. Muda, dessa 

forma, a posição – diríamos a postura ideológica – do narra-

dor: em A Serra das Confusões, mesmo com o distanciamen-

to relativo proporcionado pelo humorismo ali presente, o poe-

ta era, como já dissemos, cantor do ethos de um povo; em A 

Cidade Substituída, o narrador perde esse caráter aédico: tor-
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na-se o cantor solitário dos valores perdidos pelos “cegos 

habitantes / desta cidade condenada” (“A Catástrofe”, op. cit., 

p. 180). O solitário narrador dobalino substitui o tom epigrá-

matico e a apresentação dos fatos sem ajuizamentos peremp-

tórios pela toada elegíaca, nostálgica e de fundo denunciató-

rio. O poema, assim, já traz o mundo sob um julgamento. 

Mas seria apressado ver nessa redução da mobilidade semân-

tica do poema, nessa sutil (porém inegável) ideologização do 

discurso poético, prejuízo em sua fatura estética. Uma crítica 

restritamente estético-formal aplicada aos textos de A Cidade 

Substituída jamais poderia concluir da inferioridade deste em 

relação aos textos de A Serra das Confusões.  

No entanto, se considerarmos a dialética da semelhan-

ça e diferença inerente à mímesis (COSTA LIMA, 2003), fica 

evidente que, em A Cidade Substituída, Dobal privilegia o 

eixo da semelhança, isto é, intenta mais des-cobrir aos nossos 

olhos uma cidade do que inventá-la. A conseqüência dessa 

busca do poeta pela aproximação – que nunca chega a ser 

total – entre a ficção e o mundo é a restrição da força crítica 

do seu discurso. O tom elegíaco e o denuncismo subjacente 

em A Cidade engendram uma crítica bem menos sutil do que 

aquela que o humor e a ironia  engendrou em A Serra das 

Confusões1. Sob o foco da perspectiva benjaminiana, por 

exemplo, parece-nos inegável que o narrador de A Cidade 

compraz-se em lamentar a perda da Erfahrung, adotando uma 

postura nostálgica e romantizada do passado. O conservado-

rismo, aspecto marcante em Dobal, afastara-o tanto da assun-

ção de uma nova estética (como propunha Benjamin) que 

respondesse à queda da experiência coletiva, como da adesão 

                                                 
1 O humor e a ironia, em A Serra das Confusões, são fatores de poíesis 

que geram uma tensão crítica ausente de maniqueísmo, ambígua, comple-

xa. Ao abdicar, em A Cidade Substituída, do humor e da ironia, Dobal 

furta do seu discurso um ludismo conseqüente e complexificador em troca 

de uma crítica mais direta e de fundo moralista.  
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otimista ao culto do novo e à celebração da perda da tradição, 

a exemplo do que fizeram os futuristas italianos. 

A sobredeterminação da factualidade histórica sobre a 

liberdade poiética, o moralismo e a ideologização velados são 

aspectos presentes, sem dúvida, em A Cidade Substituída; e 

eles atestam, antes de tudo, a coerência do programa estético 

de H. Dobal. O esfacelamento de uma experiência e de uma 

memória comuns representa o fim da função paidêutica do 

guardião da memória por excelência, o poeta. Diante de tal 

situação, a voz conservadora do narrador dobalino só podia 

se acomodar ou lançar um protesto. Optou pela segunda al-

ternativa e insistiu na inconsciência das pessoas e na impie-

dade do Tempo, senhor da corrosão.  

O silêncio da inteligentsia ludovicense em torno de A 

Cidade Substituída é compreensível, não obstante a qualidade 

estética da obra. O olhar de estrangeiro de Dobal passa ao 

largo do deslumbre patético do turista em férias. E ainda que 

esse trabalho de reconstrução poética de São Luís no contra-

pelo dos guias turísticos tenha sido feito por grandes poetas 

maranhenses – Ferreira Gullar e Nauro Machado são exem-

plos notáveis –, é sempre mais complicado se ele vem de 

fonte alienígena: abala com mais força os mitos engenhados 

pelo ufanismo bairrista. 

O memorialismo poético, observa Costa Lima (1981, 

p. 175), “nutre-se [...] da violência com que as coisas vivem 

em nós [...]”. No caso de H. Dobal, não foi necessária uma 

vivência longeva para que São Luís o arrebatasse com a vio-

lência de que fala o crítico. Dobal atribui ao poeta uma das 

mais altas responsabilidades sociais: a de transmissor da tra-

dição, a de guardião da memória social. Sem um referencial 

cultural determinado, não há poesia possível para Dobal. Tra-

ta-se de um poeta inapto para abstrações, inimigo de ensi-

mesmamentos e perquirições metafísicas.  
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Há uma anotação em Viagem Imperfeita (in Obra 

Completa II – Prosa, 1999), seu livro de memórias de via-

gens, que dá conta precisamente deste aspecto: “De novo o 

domingo, as planuras sem fim e tudo de repente não é mais 

paisagem, é uma imagem poética (“campos desnudos como el 

alma mía”) de um espanhol que entendia mais de sua alma do 

que destes campos”. Dobal era o contrário: entendia mais dos 

campos, e das cidades, do que de sua alma. 
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4. 

Travessia: (re) criação cinematográfica na literatura 

de Guimarães Rosa 
 

 
Maria do Desterro da Conceição Silva 1 

Margareth Torres de Alencar Costa 2 
 

1. Introdução  

 

 Literatura e cinema são artes distintas, que possuem 

suas peculiaridades e seus pontos em comuns. A linguagem 

cinematográfica contém uma riqueza de detalhes que é repas-

sada através da tela. A obra literária também tem essa carac-

terística que pode ser observada por meio das descrições fei-

tas pelo narrador, pois, no momento da leitura é possível criar 

uma imagem do espaço narrado, do perfil das personagens 

                                                 
1 Possui graduação em Letras - Língua Portuguesa pela Universidade 

Estadual do Piauí (2015) e mestrado em Letras pela Universidade Federal 

do Piauí (2017). Atualmente é professora formadora - educação à distân-

cia da Universidade Federal do Piauí. Tem experiência na área de Letras, 

com ênfase em Teoria Literária 
2 Possui graduação em licenciatura plena em letras espanhol pela Univer-

sidade Estadual do Piauí (2012), mestrado em Letras pela Universidade 

Federal de Pernambuco (2002) e doutorado em Letras pela Universidade 

Federal de Pernambuco (2013). Atualmente é professora Dedicação Ex-

clusiva da Universidade Estadual do Piauí e professora do PPGEL da 

Universidade Federal do Piauí. Líder do Núcleo de Estudos Hispânicos da 

UESPI e pesquisadora de vários grupos de pesquisa no País. Tem experi-

ência na área de Letras, com ênfase em literatura hispano americana e 

Latino americana, atuando principalmente nos seguintes temas: intercul-

turalidade, literaturas de Língua espanhola, intersemiose, autobiografia e 

recepção e gênero literário. Membra do ANGLOLIT (Grupo de estudos 

em língua inglesa e literatura anglófonas vinculado ao CNPq) desde 2018. 
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apresentadas além de outras peculiaridades do texto literário 

e do texto fílmico. 

 Com suas divergências e pontos em comuns, literatura 

e cinema estão cada vez mais buscando dialogar, pois são 

inúmeros os filmes baseados em contos, novelas e romances. 

Nesse caso, a obra literária passa pelo que o filósofo Walter 

Benjamim chama de “reprodutibilidade técnica”. Segundo o 

filósofo, “A reprodutibilidade técnica do filme tem seu fun-

damento imediato na técnica de sua produção. Esta não ape-

nas permite, da forma mais imediata, a difusão em massa da 

obra cinematográfica, como a torna obrigatória” (BENJA-

MIM, 1987, p. 172). O filme na sociedade pós-moderna tor-

na-se mais acessível que a obra, pois apesar da disponibilida-

de de várias obras na internet, o leitor, às vezes, opta por as-

sistir o filme e não lê a obra. A justificativa é que o tempo 

gasto será bem menor e a compreensão mais rápida. No en-

tanto, é essencial a leitura da obra, pois irá enriquecer o vo-

cabulário, aguçar a compreensão, melhorar o cognitivo e via-

bilizar a compreensão e análise das metáforas e demais im-

plicaturas presentes no texto literário. O leitor que atenta à 

leitura do texto e em seguida assiste ao filme está mais prepa-

rado para fazer uma análise da adaptação cinematográfica. 

Pois, o filme para ter qualidade não é necessário que seja fiel 

à obra, mas há elementos importantes para uma boa produ-

ção, como, a linguagem, as ideias principais propostas pelo 

texto, a construção de um enredo que busque o espírito do 

texto  

 Sobre o filme, Benjamim esclarece: “O filme serve 

para exercitar o homem nas novas percepções e reações exi-

gidas por um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez 

mais em sua vida cotidiana. ” (BENJAMIM, 1987, p.174). 

Desde o mundo moderno, o filme passou a ser muito aprecia-

do pelo homem, isto é, a “reprodutibilidade técnica” foi ga-

nhando espaço. O homem que antes encenava para outros 
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homens, agora realiza esse trabalho perante uma máquina, o 

que contribui para a perda de autenticidade, da aura.  

 No entanto, filme e obra literária apesar de possuírem 

linguagens distintas também podem aproximar-se, através da 

adaptação, como explica Rosalia de Angelo Seorsi “Um fil-

me. Um romance. Duas linguagens da arte. O filme, quando 

baseado em uma obra escrita, realiza a passagem de uma lin-

guagem à outra, o que ocorre no intervalo entre as duas, é que 

chamamos de tradução” (SEORSI, 2005, p. 37). Portanto, 

este trabalho, buscará analisar o conto “A hora e a vez de 

Augusto Matraga”, de João Guimarães Rosa e a produção 

fílmica homônima de 2011 e lançada quatro anos depois, 

dirigida por Vinícius Coimbra. 

 

2.  Literatura rosiana e cinema 

 

 A literatura de João Guimarães Rosa é conhecida, 

principalmente, pelo seu alto grau de complexidade, pois 

Rosa cria uma língua em seu fazer literário carregada de neo-

logismos, hibridismos, onomatopeias, palavras vindas do 

português arcaico ou (re) criadas a partir da fusão de línguas 

distintas. Sagarana, sua primeira obra, foi publicada em 

1946. Ela é composta por nove contos que abordam temáticas 

distintas, mas tendo como espaço o sertão. O sertão mineiro 

representado de forma mítica, metafísica e universal. Somen-

te em 1956, dez anos depois, são lançados Corpo de Baile e 

sua obra-prima e único romance, Grande Sertão: veredas. 

 O primeiro filme baseado em obras de Guimarães 

Rosa é lançado em 1965, A hora e a vez de Augusto Matraga, 

de Roberto Santos. Considerado pela crítica como uma das 

melhores produções, não só pela fidelidade em relação à 

obra, como também pelo trabalho com a linguagem, trilha 

sonora, composição dos personagens e enredo.  
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Após o primeiro lançamento fílmico da referida obra 

literária, surgiram muitos outros textos fílmicos baseados em 

suas obras, em torno de vinte e seis curtas, longas, minissérie 

e documentários, dentre eles: Grande sertão (1965), de Ge-

raldo e Renato Santos Pereira; Sagarana – o duelo (1970), de 

Paulo Thiago; o documentário Veredas de Minas (1975), de 

Fernando Sabino e David neves; Cabaret mineiro (1980), de 

Carlos Correia; Noites no sertão (1984), de Carlos Correia; a 

minissérie Grande sertão: veredas (1985), rede Globo; Fa-

migerado (1991), de Aluízio Salles Júnior;  A terceira mar-

gem do rio (1993), de Nelson Pereira dos Santos; Outras es-

tórias (1998), de Pedro Bial; Desenredo (2001), de Raquel de 

Almeida Prado e recentemente A hora e a vez de Augusto 

Matraga (2011/2015), de Vinícius Coimbra, produzido em 

2011 e lançado em 2015.  

Para o cineasta Walter Salles, a literatura de Guima-

rães Rosa é essencial para que eles consigam inspiração ao 

produzirem filmes documentários, como afirma em uma en-

trevista concedida a Carlos Heli de Almeida: 
 

Se existe um mestre que nos inspira a todos 

que fazemos filmes documentários, ele não 

está no cinema e sim na literatura: Guimarães 

Rosa.” A frase é de Walter Salles numa con-

versa sobre seus documentários – os que fez 

para televisão antes de dedicar-se ao cinema e 

os que fez para cinema depois de seus primei-

ros filmes de ficção. Literatura como lição de 

cinema: Guimarães Rosa, porque ele ensina a 

ver, a ouvir e a dividir o que viu e ouviu com 

outros; porque sua literatura se inventa tal 

como um filme documentário recebe do tema 

selecionado a história que vai contar e o mo-

do de contar tal história. (ALMEIDA apud 

AVELLAR, 2013, p.23). 
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 João Guimarães desde criança sentava em frente ao 

armazém do pai para ouvir os mais velhos contando estórias, 

o que se reflete em suas obras, pois as estórias do sertão pre-

sentes em sua literatura, sempre estão entre o erudito e o po-

pular, a língua escrita e a língua oral. O ver e o ouvir perpas-

sam sua literatura, contribuindo de forma significativa para a 

produção cinematográfica.  

 

3. O filme e o conto: a hora e a vez de augusto matraga 

 

 “A hora e a vez de Augusto Matraga” é o último con-

to que compõe a obra Sagarana (1946). É narrado em terceira 

pessoa por um narrador onisciente que conta a trajetória de 

Nhô Augusto Esteves, homem valente, dono de muitas terras 

e de jagunços. Mas, por conta de atritos com Major Consilva 

e após ser abandonado pela esposa, passa por uma morte 

simbólica, como todo herói mítico rosiano, renascendo resig-

nado e cristão. Nhô Augusto se torna religioso, trabalha dia e 

noite e ajuda as pessoas mais humildes, com o objetivo de 

quando morrer ir para o céu. Seu destino é traçado com o de 

Joãozinho Bem-Bem, pois demonstrando ser um bom cristão, 

hospeda Joãozinho Bem-Bem e sua tropa, que era a jagunça-

gem mais temida da região. No final da narrativa há uma luta 

entre Nhô Augusto e Joãozinho Bem-Bem. 

 O filme de Vinícius Coimbra foi gravado em cinco 

semanas em Diamantina (MG). Em 2011 foi premiado no 

Festival do Rio, mas somente quatro anos depois chega aos 

cinemas. O elenco é composto por: João Miguel (Augusto 

Matraga), Vanessa Gerbelli (Dionóra), Werner Shunemann 

(Ovídio Moura), José Wilker (Joãozinho Bem-Bem), José 

Dumont (Padre Zequiel) e Chico Anysio (Major Consilva). 

  A hora e a vez de Augusto Matraga, de Vinícius 

Coimbra inicia com uma vista aérea do sertão mineiro em 

que pode ser observada a fauna e a flora. Em seguida surge 
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uma cena, que se assemelha aos filmes de faroeste, em que 

Nhô Augusto está trocando tiros com os jagunços do Major 

Consilva. Ao acertar um dos capangas, Nhô Augusto pergun-

ta quem mandou armar aquela tocaia, o jagunço afirma que 

foi Consilva. Nhô Augusto manda o seguinte recado ao Ma-

jor: “- Volta lá e avisa que esteve de frente com o Diabo” 

(COIMBRA, 2011). A partir dessa cena, é possível inferir 

que o filme, assim como a obra, está permeado pela ideia de 

vingança, a busca pelo poder e que Nhô Augusto é um ho-

mem valente, destemido. 

 Na obra e no filme há uma representação de religiosi-

dade. Na linguagem cinematográfica é explicita na própria 

casa de Nhô Augusto, quando surge sua esposa com uma vela 

acessa, rezando em frente à imagem de um determinado san-

to. A religiosidade, o sagrado e o profano estão presentes 

também no leilão que acontece em frente à igreja. Pois, algo 

bastante característico nas igrejas católicas são as novenas, 

que como explica Gaspar, “consistem na realização de ora-

ções para um santo por nove dias consecutivos” (GASPAR, 

2004, p. 139). 

 Nas cenas da igreja, há todo um cenário que caracteri-

za uma novena, como bandeirinhas penduradas, barracas de 

palha e, principalmente, o leilão. Mas o que há de diferente 

neste leilão, é o “objeto” a ser leiloado, que são mulheres. 

 
— Quem vai arrematar a Sariema? Anda, 

Tião! Bota a Sariema no leilão!... 

— Bota no leilão! Bota no leilão... 

(...) E, aí, de repente, houve um desloca-

mento de gentes, e Nhô Augusto, alteado, 

peito largo, vestido de luto, pisando pé dos 

outros e com os braços em tenso, angulando 

os cotovelos, varou a frente da massa, se 

encarou com a Sariema, e pôs-lhe o dedo no 

queixo. Depois, com voz de meio-dia, ber-

rou para o leiloeiro Tião: 
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— Cinqüenta mil-réis!... 

(...) E só então o Tião leiloeiro achou cora-

gem para se impor: 

— Respeito, gente, que o leilão é de san-

to!... 

— Bau-bau! 

— Me desprezo! Me desprezo desse here-

ge!... Vão coçar suas costas em parede!... 

Coisa de igreja tem castigo, não é brinque-

do... Deix’passar! ... Dá enxame, gente! Dá 

enxame!... (ROSA, 1968, p. 211-212, grifo 

meu). 

 

 Esse trecho da obra é representado detalhadamente no 

filme. Nhô Augusto (João Miguel) surge no leilão, a câmara 

foca no personagem empurrando um homem e pisando no pé 

de outro. Os detalhes descritos por Rosa são representados 

pelos atores. O que pode ser observado também na cena, é o 

que o mitólogo Mircea Eliade (2010) denomina como “Sa-

grado e Profano”. Para o mitólogo o sagrado está relacionado 

ao divino, ao transcendental, que nesse caso, seria a novena 

que está ocorrendo dentro da igreja. O profano é aquilo que é 

o oposto do sagrado, ou seja, o leilão de prostitutas. Na litera-

tura rosiana e na produção de Coimbra sagrado e profano são 

vistos como paradoxos que podem deixar de ser contrastantes 

e dialogar. 

 A representação religiosa também é demonstrada 

quando Nhô Augusto se encontra defronte a igreja, “Nisso, 

porém, transpunham o adro, e Nhô Augusto parou, tirando o 

chapéu e fazendo o em nome-do-padre, para saudar a porta da 

igreja. Mas o lugar estava bem alumiado, com lanterninhas e 

muita luz de azeite, pendentes dos arcos de bambu” (ROSA, 

1968, 213). 

 Depois dos cinquenta mil reis investidos para Sariema 

ser uma propriedade sua, percebe-se que Nhô Augusto vê a 

mulher como objeto, “E Nhô Augusto olhou a mulher. — 
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Que é?!... Você tem perna de manuel-fonseca, uma fina e 

outra seca! E está que é só osso, peixe cozido sem tempero... 

Capim p’ra mim, com uma sombração dessas!... Vá-se embo-

ra, frango-d’água! Some daqui!” (ROSA, 1968, p. 213). A 

forma como tratou Sariema já fazia parte do seu cotidiano, às 

vezes, tratava assim a própria esposa. Pois, Nhô Augusto 

tinha relações extraconjugais: “Dela, Dionóra, gostava, às 

vezes; da sua boca, das suas carnes. Só. No mais, sempre com 

os capangas, com mulheres perdidas, com o que houvesse de 

pior. Na fazenda — no Saco-da-Embira, nas Pindaíbas, ou no 

retiro do Morro Azul — ele tinha outros prazeres, outras mu-

lheres, o jogo do truque e as caçadas. E sem efeito eram 

sempre as orações e promessas, com que ela o pretendera 

trazer, pelo menos, até a meio caminho direito”. (ROSA, 

1968, p. 214, grifo meu). 

Dona Dionóra era uma mulher muito religiosa, isso 

fica ainda mais explicito no filme. Em que ela fica de joelhos 

em frente ao altar de uma santa, acende uma vela e beija a 

imagem. Porém, decide fugir com Ovídio Moura, a partir 

dessa fuga tudo se desestabiliza na vida de Nhô Augusto.  

Ao saber da fuga da esposa pelo seu cordial emprega-

do, Quim Recadeiro, Nhô Augusto pede que ele chame seus 

capangas e afirma que matará Dionóra e Ovídio. Porém, 

Quim volta com a lamentável informação de que os seus ja-

gunços trabalham agora para o Major Consilva, seu principal 

rival. Todas estas notícias desestabilizam Nhô Augusto, ele 

vai até a casa de Major Consilva e é vítima de uma armadi-

lha. Os capangas batem nele e Major Consilva faz o seguinte 

pedido: “– Arrastem p’ra longe, para fora das minhas terras... 

Marquem a ferro, depois matem” (ROSA, 1968, p. 218). Na 

obra cinematográfica de Vinícius Coimbra é mostrada a ri-

queza de detalhes dessa cena descrita por Guimarães Rosa, 

“E, ai, quando tudo esteve a ponto, abrasaram o ferro com a 
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marca do gado do Major – que soía ser um triângulo inscrito 

numa circunferência” (ROSA, 1968, p. 219).  

No momento em que é marcado com ferro quente, 

Nhô Augusto pula de um penhasco e os capangas imaginam 

que ele morreu, imediatamente, armam uma cruz. Essa cena 

pode ser analisada também como uma morte, não no sentido 

literal, todavia uma morte simbólica. Porque como todo herói 

mítico, é nesse momento que Nhô Augusto morre para a vida 

profana e renasce uma pessoa temente a Deus. Como analisa 

Campbell, “Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura 

numa região de prodígios sobrenaturais; ali encontra fabulo-

sas – forças e obtém uma vitória decisiva; o herói retorna de 

sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios aos 

seus semelhantes” (CAMPBELL, 1997, p. 18). 

 Nhô Augusto é encontrado por Sarapião e Quitéria, 

casal religioso que sempre rogam a Deus e pedem pela cura 

do enfermo. Ele pode ser considerado esse herói descrito por 

Joseph Campbell, porque no fim da narrativa a decisão de 

ajudar ou não o próximo está em suas mãos. Em relação ao 

herói mítico, Campbell acrescenta:  

 
Tendo cruzado o limiar, o herói caminha por 

uma paisagem onírica povoada por formas 

curiosamente fluidas e ambíguas, na qual de-

ve sobreviver a uma sucessão de provas. Essa 

é a fase favorita do mito-aventura. Ela produ-

ziu uma literatura mundial plena de testes e 

provações miraculosos. O herói é auxiliado, 

de forma encoberta, pelo conselho, pelos 

amuletos e pelos agentes secretos do auxiliar 

sobrenatural que havia encontrado antes de 

penetrar nessa região. Ou, talvez, ele aqui 

descubra, pela primeira vez, que existe um 

poder benigno, em toda parte, que o sustenta 

em sua passagem sobre-humana (CAMP-

BELL, 1997, p. 57). 
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O personagem de Nhô Augusto tanto no conto quanto 

no filme vive na zona limítrofe entre o bem e o mal, o certo e 

o errado. Pois, antes de sua morte simbólica ele matava, traia 

a esposa, vivia na farra. Depois, ele tenta se redimir e buscar 

a Deus, na esperança de entrar no céu “nem que seja a porre-

te”. O casal que o acolheu sempre o aconselhava para que ele 

deixasse a vingança para trás e buscasse servir a Deus. Para 

auxiliar em sua mudança é chamado um padre: 

 
Então eles trouxeram, uma noite, muito à es-

condida, o padre, que o confessou e conver-

sou com ele, muito tempo, dando-lhe conse-

lhos que o faziam chorar. 

— Mas, será que Deus vai ter pena de mim, 

com tanta ruindade que fiz, e tendo nas costas 

tanto pecado mortal?! 

—Tem, meu filho. Deus mede a espora pela 

rédea, e não tira o estribo do pé de arrependi-

do nenhum... 

—Você nunca trabalhou, não é? Pois, agora, 

por diante, cada dia de Deus você deve traba-

lhar por três, e ajudar os outros, sempre que 

puder. Modere esse mau gênio: faça de conta 

que ele é um poldro bravo, e que você é mais 

mandante do que ele... Peça a Deus assim, 

com esta jaculatória: “Jesus, manso e humilde 

de coração, fazei meu coração semelhante ao 

vosso. . (ROSA, 1968, 220-221). 

 

 O personagem rosiano é aquele que vive paradoxos, 

conflitos existenciais, externos e internos, que recorre a Deus 

no momento do desespero e por medo de não receber o per-

dão divino. Nhô Augusto representa não só o homem do ser-

tão mineiro, mas o homem universal e atemporal, pois os 

questionamentos propostos por ele fazem parte da realidade 
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humana em sociedades diversificadas. Em relação à criação 

de Augusto Matraga, Vinícius Coimbra argumenta: 

Acho que, de fato, existem vários Matragas. 

Cada um pode enxergar este personagem por 

um ponto de vista, por uma face com que 

mais se sensibiliza. Eu acho que investi me-

nos no Matraga como fenômeno social. Pro-

curei iluminar mais o homem fragmentado, 

conflituado que o personagem me mostrou. 

Ele é este homem com fendas emocionais, 

existenciais, que pode viver no sertão de 

Minas ou na cidade de São Paulo. Acho que 

tentei universalizar o Matraga, enxergar o 

ser humano dentro do coronel. E, de alguma 

forma, acho que esta era também a intenção 

do Guimarães Rosa. (COIMBRA, 2015, 

[s.p.]). 

  

Vinícius Coimbra cria um Augusto Matraga arquetípico ao 

personagem de Guimarães Rosa, pois ambos são universais 

que possuem qualidades e defeitos. Um Matraga que tem 

ódio, amor, alegria, tristeza e medo. Um homem que iria para 

o céu de qualquer forma, como ele mesmo afirma: “— Eu 

vou p’ra o céu, e vou mesmo, por bem ou por mal!... E a mi-

nha vez há de chegar... P’ra o céu eu vou, nem que seja a 

porrete!... E os negros aplaudiram, e a turminha pegou o pas-

so, a caminho do sertão” (ROSA, 1968, p. 222). 

 Nhô Augusto vivia honestamente, redimindo-se de 

seus pecados a cada dia e trabalhando por três como o padre 

havia aconselhado. Tudo estava muito bem, até surgir em sua 

casa um velho conhecido, Tião da Thereza que trouxe infor-

mações indesejadas: 

 
Tião da Thereza ficou bobo de ver Nhô Au-

gusto. E, como era casca-grossa, foi logo 

dando as notícias que ninguém não tinha pe-

dido: a mulher, Dona Dionóra, continuava 
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amigada com seu Ovídio, muito de-bem os 

dois, com tenção até em casamento de igreja, 

por pensarem que ela estava desimpedida de 

marido; com a filha, sim, é que fora uma tris-

teza: crescera sã e se encorpara uma mocinha 

muito linda, mas tinha caído na vida, seduzi-

da por um cometa, que a levara do arraial, pa-

ra onde não se sabia... O Major Consilva 

prosseguia mandando no Murici, e arrematara 

as duas fazendas de Nhô Augusto... Mas o 

mais malarrumado tinha sido com o Quim, 

seu antigo camarada, o pobre do Quim Reca-

deiro — “Se alembra?” — Pois o Quim tinha 

morrido de morte-matada, com mais de vinte 

balas no corpo, por causa dele, Nhô Augusto: 

quando soube que seu patrão tinha sido assas-

sinado, de mando do Major, não tivera dúvi-

da: . . .jurou desforra, beijando a garrucha, e 

não esperou café coado! Foi cuspir no cangu-

çu detrás da moita, e ficou morto, mas já den-

tro da sala-de-jantar do Major, e depois de 

matar dois capangas e ferir mais um... (RO-

SA, 1968, p. 223). 

 

 No filme, Coimbra incrementa esse trecho e Tião da 

Thereza afirma ainda: “- Pois Dona Dionóra está muito bem 

com Senhor Ovídio Moura, com casamento marcado em igre-

ja e tudo, até um filho eles já tiveram. O menino está assim 

com uns cinco anos.” (COIMBRA, 2011, grifo meu). O filho 

que Nhô Augusto não conseguiu ter com a esposa, ela teve 

com outro homem. Isso só aumenta a humilhação em que ele 

estava passando naquele momento. A filha entregue a prosti-

tuição, o seu fiel escudeiro assassinado. Vidas destruídas que 

de certa forma estavam relacionadas aos seus erros, a suas 

escolhas que haviam sido feitas no passado. 

 Na obra de Vinícius Coimbra, o cineasta faz uma re-

leitura dessa cena acrescentando ainda, Nhô Augusto em de-

sespero e imaginando toda a situação, a esposa com um filho 
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nos braços, a filha deitando com vários homens, o corpo de 

Quim Recadeiro sendo abandonado na mata. Todas essas 

angústias vividas pelo personagem são postas na cena. Sobre 

os acréscimos e cortes feitos pelos cineastas nas obras fílmi-

cas, Oliveira e Pereira analisam que:“Os recortes, supressões 

e acréscimos resultantes desse processo de transmutação do 

texto literário para o cinema correspondem, portanto, a inicia-

tivas capazes de dotar seus realizadores do status de coauto-

res da obra-matricial ou mesmo de “leitores” imbuídos da 

possibilidade de interferir, rasurar, deslocar ou até mesmo 

transgredir trechos ou passagens, no processo de traduzir em 

imagens, conteúdos inicialmente codificados por meio de 

palavras” (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013, p. 144). 

 No entanto, os recortes e os acréscimos também são 

importantes para a composição da obra cinematográfica, pois 

o cineasta como bom um leitor que recepcionou a obra e pos-

sui suas inferências e interpretações sobre ela, recria o texto 

pondo no mesmo sua visão de mundo e utilizando os recursos 

disponíveis para o nascimento de um outro texto.No filme, a 

cena em que Nhô Augusto desatola uma égua possui uma 

riqueza de detalhes, porque é uma noite chuvosa e a situação 

em que o animal se encontrava faltava pouco para morrer 

afogado. Mas, o personagem salva a égua como um ato he-

roico e como uma maneira de demonstrar que era uma pessoa 

melhor, que buscava ajudar aqueles que necessitavam de sua 

ajuda. Ao salvar a égua ele fica ajoelhado deixando a água da 

chuva levar toda a impureza que permanecia em seu corpo. 

 Com o passar dos anos, surge na região Joãozinho 

Bem-Bem e sua tropa, homem temido por todo o sertão. Nhô 

Augusto resolve hospedá-los em sua casa. Uma cena bastante 

intrigante é no momento em que o jantar é servido, pois, Nhô 

Augusto se ajoelha e faz agradecimentos a Deus pela comida 

que está sendo posta na mesa, Joãozinho Bem-Bem e os de-

mais jagunços acompanham. Percebe-se que mesmo esses 
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personagens cometendo erros considerados gravíssimos, eles 

tem algo a temer, que é Deus. São personagens que convivem 

com o bem e o mal, com certo e errado, com o pecado e a 

libertação.  

 Quando a bando decide seguir viagem, Juruminho 

pede a Nhô Augusto: “— Amigo, reza por uma irmãzinha 

que eu tenho, que sofre de doença com muitas dores e vive na 

cama entrevada, lá no arraial do Urubu... (ROSA, 1968, p. 

230). Augusto Matraga é visto como um “Jesus Cristo” capaz 

de ajudar e salvar as pessoas das mais variadas formas. Isso 

pode ser analisado também na cena em que ele decide ir em-

bora da casa de Mãe Quitéria e o meio de transporte utilizado 

por ele é o jumento, que também foi utilizado por Jesus Cris-

to: 

 
Rodolpho Merêncio quis emprestar-lhe um 

jegue. 

— Que nada! Lhe agradeço o bom desejo, 

mas não preciso de montada, porque eu vou é 

mesmo a pé... 

Mas, depois, aceitou, porque mãe Quitéria lhe 

recordou ser o jumento um animalzinho as-

sim meio sagrado, muito misturado às passa-

gens da vida de Jesus. (ROSA, 1968, 233). 

 

 Augusto Matraga passou por todas essas provações 

porque foi destinado a ter sua hora e sua vez, que chegou 

através de reencontro com Joãozinho Bem-Bem, pois após 

Juruminho ser assassinado, os jagunços deveriam matar um 

irmão do assassino. O pai do assassino pede em nome de 

Deus que os jagunços não matem seu filho. Augusto Matraga 

discordou de tal ato de seu amigo e de seus jagunços, pois 

segundo ele: “— Não faz isso, meu amigo seu Joãozinho 

Bem-Bem, que o desgraçado do velho está pedindo em nome 

de Nosso Senhor e da Virgem Maria! E o que vocês estão 
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querendo fazer em casa dele é coisa que nem Deus não man-

da e nem o diabo não faz!” (ROSA, 1968, p. 237). 

 As palavras de Augusto são o estopim para luta entre 

ele e seu amigo Joãozinho Bem-Bem. Foi um ato nobre de 

sua parte, porque a sua hora e sua vez chegou como uma ma-

neira de libertação para aquela família que teria um filho as-

sassinado, pelo fato de ser irmão do assassino. O desfecho no 

filme de Coimbra é similar ao do conto de Guimarães Rosa, 

já A hora e a vez de Augusto Matraga, Roberto Santos possui 

o mesmo desfecho, mas em um espaço sagrado, a igreja. Isso 

mostra as possibilidades de interpretações distintas da litera-

tura rosiano, como abordam Oliveira e Pereira: 

 
No tocante às controvérsias geradas pela 

apropriação de obras literárias pelo cinema 

no Brasil, especificamente, talvez o caso mais 

relevante seja o da adaptação das obras de 

João Guimarães Rosa. Graças ao alto nível de 

experimentalismo da linguagem por meio da 

qual o autor tece sua obra ficcional – associa-

da a uma complexidade metafísica cujas pos-

sibilidades de interpretação parecem inesgo-

táveis e surpreendentes a cada nova leitura – 

a produção literária rosiana sempre constituiu 

objeto de encantamento para cineastas de vá-

rias gerações. (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013, 

p. 145). 

 

A literatura de Guimarães Rosa propõe vários vieses 

interpretativos, por isso, o conto “A hora e a vez de Augusto 

Matraga” já foi objeto de adaptação por dois cineastas brasi-

leiros, cada um procura trazer em sua obra suas inferências 

sobre o conto, o que possibilita análises distintas por parte de 

quem assiste as duas produções cinematográficas, como a 

cena final em que cada um dos filmes traz suas peculiarida-

des.  No filme de Vinícius Coimbra, a cena se inicia dentro 
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de uma casa. Nhô Augusto começa a trocar tiros com Joãozi-

nho Bem-Bem, quando os dois já estão feridos saem e já há 

um público aguardando o desfecho. No confronto, Nhô Au-

gusto percebe que sua vez chegou: “— Epa! Nomopadrofi-

lhospritossantamêin! Avança, cambada de filhos-da-mãe, que 

chegou minha vez!...” (ROSA, 1968, p. 238).  

Ambos feridos passam a brigar com facas, a luta dura 

algum tempo, pois os dois eram bons lutadores, mas Nhô 

Augusto consegue furar seu amigo e Joãozinho Bem-Bem 

também o fura. Na ânsia da morte, o herói ainda argumenta: 

 
— Espera aí, minha gente, ajudem o meu pa-

rente ali, que vai morrer mais primeiro... de-

pois, então, eu posso me deitar. 

— Estou no quase, mano velho... Morro, mas 

morro na faca do homem mais maneiro de 

junta e de mais coragem que eu já conheci!... 

Eu sempre lhe disse quem era bom mesmo, 

mano velho... E só assim que gente como eu 

tem licença de morrer... quero acabar sendo 

amigo... 

— Feito, meu parente, seu Joãozinho Bem-

Bem. Mas, agora, se arrepende dos pecados, e 

morre logo como um cristão, que é para a 

gente poder ir juntos... 

— P’ra dentro de casa, não, minha gente. 

Quero me acabar no solto, olhando o céu, e 

no claro... quero é que um de vocês chame 

um padre... pede para ele vir me abençoando 

pelo caminho, que senão é capaz de não me 

achar mais... (ROSA, 1968, p. 239). 

 

 Mesmo nos últimos minutos de sua vida, Nhô Augus-

to se preocupa com a salvação de sua alma e de seu amigo. 

Ele quer ser abençoado, morrer olhando para o céu. Ser um 

cristão que conseguirá alcançar o reino do céu. Pois, foi uma 

pessoa que se redimiu e ajudou o próximo como a própria 
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população afirma: “Foi Deus quem mandou esse homem no 

jumento, por mór de salvar as famílias da gente! . . .” (ROSA, 

1968, p. 239). Era esse o destino de Augusto, que já podia ser 

chamado de Augusto Matraga, pois tinha chegado a sua hora 

e a sua vez. 

 

4. Considerações finais 

 

 No decorrer do trabalho foi possível perceber que a 

recriação cinematográfica a partir de uma obra de Guimarães 

Rosa pode desafiar o cineasta pela complexidade da lingua-

gem e as temáticas abordadas, que estão bastante voltadas 

para a metafisica, questões existenciais e repletas de parado-

xos. Proporcionando trabalhos bem elaborados, que exploram 

o texto analisando suas inferências, implicaturas e o espírito 

do texto, a mensagem que ele repassa ao leitor, ou expecta-

dor, através da obra cinematográfica. São desafios que o lei-

tor e os críticos da literatura rosiana passam constantemente, 

buscando desvendar os enigmas presentes em sua literatura. 

 A produção cinematográfica de Vinícius Coimbra 

demonstra uma interpretação bastante plausível do texto de 

Guimarães Rosa, repassando através da tela elementos impor-

tantes para a compreensão da narrativa, como, cenas bem 

elaboradas e detalhadas, trilha sonora, atores e espaço que 

dialogam com aquilo que o autor buscou mostrar ao leitor em 

seu conto. Os acréscimos e recortes também contribuíram 

para que o leitor da produção de Rosa e de Coimbra pudes-

sem buscar múltiplas interpretações nas obras. 

 No entanto, um diálogo, recriação entre literatura e 

cinema é possível, mas exige do cineasta e dos demais envol-

vidos muito conhecimento sobre o corpus utilizado, pois 

mesmo não havendo a necessidade do filme ser fiel a obra e 

muito menos de estar sendo comparado os pontos em comuns 

entre ambos, é essencial que o filme consiga captar o espírito 
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do texto, as ideias principais propostas pelo autor, pois isso 

torna a produção mais atraente proveitosa, além de contribuir 

para que o público leitor daquela obra tenha a curiosidade de 

assistir e até discutir sobre o filme. 
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5. 
 

O espaço urbano no filme “Medianeiras - Buenos Ai-

res na Era do amor virtual”: o concreto, o fluido e o 

fragmentado na Modernidade 
 

Raquelle Barroso de Albuquerque1 

 

 

1. Introdução 

 

“Medianeiras - Buenos Aires na era do amor virtual” 

é um filme argentino, de 2011, com direção e roteiro de Gus-

tavo Taretto. Como principais prêmios conquistados, desta-

cam-se: Prêmio de público da Mostra Panorâmica do Festival 

de Berlim, e Prêmio de público no Festival de Gramado. 

A película mescla um conteúdo de comédia romântica 

com drama, bem ao estilo de Wood Allen. Por falar no famo-

so diretor norte-americano, uma cena de um de seus filmes 

mais famosos aparece no longa em questão.  

                                                 
1 Possui graduação em Letras Português - Francês / Licenciatura Plena 

pela Universidade Federal do Ceará (2006), pós-graduação em Estudos 

Clássicos, na mesma instituição e, mestrado em Letras - Estudos Literá-

rios, da Universidade Federal do Piauí-UFPI. Atuou como pesquisadora 

do teatro antigo, especificamente da figura da mulher na obra de Aristó-

fanes., onde pesquisa identidade e espaço nos contos de Caio Fernando 

Abreu. É professora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Pi-

auí, onde coordenou o programa PARFOR - Programa de aperfeiçoamen-

to de professores da rede pública, do governo federal. É colaboradora do 

PRAEI - projeto do Instituto Federal que acolhe com apoio pedagógico da 

monitoria os alunos ingressos na Instituição. Fez parte da comissão avali-

adora dos projetos inscritos no PIBIC, PIBIC Jr, do ano de 2015, no IFPI. 

Atua como promotora de leitura e cultura, sobretudo entre seus discentes, 

através de Clubes de leitura e Saraus literários. 
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Martín (Javier Drolas) e Mariana (Pilar López de 

Ayala) relatam suas aflições de forma bem intimista, tendo a 

cidade de Buenos Aires, com seus prédios novos e antigos, 

avenidas engarrafadas, calçadas e parques também como per-

sonagens.  

A história gira em torno dos desencontros dos dois 

protagonistas e a relação destes com a cidade. Esta aparece de 

forma direta nas descrições e coabita, interage, abraça, por 

vezes esmurra as personagens. A relação com o espaço traz 

bem à tona a questão da fragmentação do ser na modernidade 

e como as relações podem ser frágeis, ainda que ligadas por 

bytes e fibra ótica. A mesma tecnologia que parece aproximar 

os habitantes de uma grande metrópole é a mesma que os 

separa, limitando-os aos seus minúsculos apartamentos, lugar 

de proteção, mas também de solidão e melancolia. 

Por entre o concreto e o aço que fervilha nessa grande 

metrópole, há a busca de sonhos, o lamento de perdas, a pro-

cura incessante por algo não determinado, imaginário, mas 

bastante real para ser perdido. Há algo que precisa ser acha-

do. E mesmo que não seja, precisa ao menos ser concebido, 

não em forma, mas em essência. Há essa busca constante no 

filme.  

Desta forma, este trabalho propõe uma pequena inves-

tigação da atuação do espaço urbano como uma personagem 

que participa diretamente no enredo do filme apresentado e 

como esta atuação reflete o esfacelamento do ser e das rela-

ções contemporâneas mostradas no longa. 

 

2. A (des)conquista do espaço urbano na Modernidade 

 

O espaço é um dos elementos mais essenciais à exis-

tência humana. Ele acompanha o ser humano nas mais diver-

sas fases de sua vida e dialoga com as transformações históri-

co-sociais desde os primórdios da humanidade. 
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Não seria justo considerarmos o espaço apenas como 

elemento coadjuvante, que somente comporta as transforma-

ções. Na verdade, o meio atua e por vezes condiciona seu 

agente humano, chegando a interferir e moldar esse agente, 

de forma a participar ativamente nas ações e construções his-

tórico-sociais. 
Até bem pouco tempo o espaço era invisível. 

É certo que os homens viviam em suas cida-

des ou casas, mas em sua presença contínua, 

estes elementos se tornavam transparentes, 

como se constituíssem um grande conjunto 

indiferentemente evocado pelo termo espaço. 

A sensibilidade ao espaço e sua dimensão 

histórica e sociológica são uma conquista 

moderna, que veio na esteira das aflições e 

crises identitárias características da condição 

pós-moderna. Entender este fenômeno é to-

mar conta de um movimento ainda em pro-

cesso em nossa cultura. Desfazer os vínculos 

com a cosmovisão imperialista e autocêntrica 

que secularmente dominou e estagnou o dis-

curso ocidental sobre o espaço ainda deve 

exigir tempo (CRUZ, 2014, p.11).  

 

Na modernidade, essa participação vem ganhando 

mais atenção, sobretudo dos estudos literários de teóricos 

atuais como Borges Filho e Brandão, para citar alguns. Alia-

do à abordagem vem a problematização das relações sociais 

fragmentadas na contemporaneidade, visto que para Lefeb-

vre, o espaço é uma construção social.  Desta forma, as rela-

ções fluidas estão em sintonia com o conglomerado urbano, 

que sufoca ao passo que acolhe o ser, num conflito de escam-

bo social, no qual o espaço quase sempre perde, haja vista sua 

quase incapacidade de revidar às demandas de demolição e 

construção exercidas pelo ser humano. 
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A necessidade de se diminuir distâncias, encurtando 

os percursos, inclusive com os meios de comunicação, pro-

porcionou milhões de bytes de informações por segundo em 

um microcomputador. Em contrapartida, o isolamento faz 

surgir uma distância imensurável em relação ao outro: 
 

Uma série de mudanças contribuiu para a 

forma de experienciar o espaço e o tempo do 

sujeito na atualidade. Ao mesmo tempo em 

que os processos de comunicação se tornaram 

cada vez mais sofisticados, houve uma gran-

de evolução no que diz respeito à rapidez dos 

meios de transporte. Esta evolução ocasionou 

uma ruptura com a ideia de estreito vínculo 

entre espaço e tempo (Thompson, 1998). Ho-

je, grandes distâncias não necessitam mais de 

um tempo tão prolongado para percorrê-las, 

dando a sensação de um mundo cada vez me-

nor. Este processo no qual o mundo se tornou 

uma espécie de “aldeia global” – onde o de-

senvolvimento dos meios de comunicação e 

de transporte comprimiu o espaço mediante a 

progressiva redução do tempo de circulação 

pelo mundo – chama-se “compressão tempo-

espaço” (LIMA, 2007).  

 

O espaço também sofre mutações em relação ao novo 

arranjo moderno de comunicação. Tudo parece estar compar-

timentado, como a descrição dos apartamentos e conjugados 

feito pela personagem Mariana no filme. Ela descortina em 

frases curtas a forma como as moradias são estruturadas no 

centro de Buenos Aires. As construções, em sua maioria, 

refletem as separações precárias nas quais os indivíduos se 

submetem. Ao procurarem um abrigo nas multidões, encon-

tram apenas solidão e separação. Segundo Carlos (2015), “o 

espaço é o lugar do encontro e o produto do próprio encontro; 

a cidade ganha teatralidade e não existe dissociada da gente 
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que lhe dá conteúdo e determina sua natureza” (p. 73). Con-

tudo, no filme, a cidade, que parece abraçar, também aparta. 

Desta forma, a representação de um espaço, ainda que 

se configure como acolhedor, como um lar, toma uma pers-

pectiva dilacerante, ao ponto de configurar-se como prisões.  

Em certa altura do filme, as duas personagens abrem 

uma pequena janela nas medianeiras, que são descritas por 

Mariana como a parte medial dos prédios, usadas para as 

grandes pinturas de propagandas. Nesse momento do longa, 

as personagens parecem encontrar uns segundos de liberdade, 

ao passo que olham a paisagem urbana por outro ângulo, de-

ferente do que estavam acostumados. É uma sensação passa-

geira, mas gratificante por algum tempo. Faz lembrar Bache-

lard, quando este diz: “A casa é um corpo de imagens que 

dão ao homem razões ou ilusões de estabilidade” (2008, p. 

36). 

Neste caso, a simples abertura de uma janela, traz a 

ilusão de uma falsa liberdade, enfeitada de novidade, que 

diverte nosso casal por alguns minutos. 

 

2.1 Fragmentação em plena Buenos Aires “tardia” 

 

O filme analisado traz as seguintes personagens: Ma-

riana, vinte e poucos anos, formada em arquitetura, mas tra-

balha arrumando vitrines de lojas.  

Observa-se que seu trabalho, apesar de ser fora de ca-

sa, configura-se em um ambiente fechado, quase claustrofó-

bico. Em certa altura do filme, ela confessa achar sua vida 

como uma vitrine: parada, a qual todos observam. Tal passa-

gem sugere uma metáfora interessante entre a vida (de algu-

ma forma regida pelo maniqueísmo) e as vitrines das lojas de 

uma grande metrópole (manipuladas por terceiros). 

Martín, vinte e poucos anos, é um web designer, pro-

fissão bastante cômoda para quem sofre de síndrome do pâni-
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co. Além de precisar tomar vários medicamentos para os 

mais diferentes males típicos do estilo de vida moderno nas 

grandes cidades, ele também já adaptou suas necessidades 

diárias ao uso do computador. Ou seja, suas compras, entre-

tenimento e até relacionamentos são através da grande rede. 

Nossa heroína, apesar de trabalhar num local claustro-

fóbico como as vitrines das lojas, tem pânico de elevadores. 

Em certa cena do longa, ela prefere subir mais de vinte lances 

de escadas ao ter de usar o elevador, certa vez em que foi 

convidada para jantar. Ao chegar ao andar desejado, sim-

plesmente desiste e retorna correndo escada abaixo. Ela pare-

ce não se enquadrar nesses lugares públicos.  

Por vezes tem-se a sensação de que as personagens 

buscam sempre voltar para suas casas em busca de proteção. 

Com se lá estivessem salvas do contato com outras pessoas. 

A fuga do social parece ser a causa dos passos sempre acele-

rados na rua. 

Roberto DaMatta define muito bem a sensação que 

esses dois espaços trazem aos seus usuários: 

 
(...) se a casa distingue esse espaço de calma, 

repouso, recuperação e hospitalidade, enfim, 

de tudo aquilo que define a nossa ideia de 

“amor”, “carinho” e “calor humano”, a rua é 

um espaço definido precisamente ao inverso. 

Terra que pertence ao “governo” ou ao “po-

vo” e que está sempre repleta de fluidez e 

movimento. A rua é um local perigoso (1997, 

p. 52-53). 

Isto não quer dizer que nossas personagens se sintam 

completamente abraçadas e felizes em suas casas. O que 

transparece na película é apenas a sensação de fuga dos locais 

públicos, a fim de evitá-los. Quanto à Mariana, especifica-

mente, a ideia de lar fica ainda mais nebulosa, visto que, ape-

sar de não se sentir à vontade na “rua”, é em casa que a per-
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sonagem parece ainda mais solitária e deslocada. Ela está 

sempre em conflito com o espaço de sua casa. Tal conflito é 

bem mostrado, sobretudo na relação confusa com que man-

tém com a música do piano do vizinho, que embala a trilha 

sonora de seu cotidiano. A personagem por vezes se deixa 

fundir com a música, que parece transparecer seus sentimen-

tos, por outras vezes, a nega, por ser a melodia exatamente a 

transcrição sonora de seus lamentos que tanto a mortificam. 

Seu apartamento, por vezes, atua como cárcere, emparedando 

seus sentimentos, sua essência, seus sentidos.  

Para Xavier (2012), as personagens femininas apre-

sentam uma relação bem diferente com a casa, em detrimento 

do que afirmou DaMatta. Segundo ela, “a casa, representação 

do espaço privado, frequentemente associada à prisão pela 

perspectiva feminista”, atuaria de forma oposta, ainda mais se 

analisarmos o caso de Mariana (2012, p. 77). Ao longo de sua 

obra “A casa na ficção de autoria feminina”, a autora analisa 

várias narrativas de autoria feminina, nas quais classifica os 

tipos de casas que abrigam suas protagonistas, além de anali-

sar a relação destas com sua morada; daí vem a classificação 

das casas. 

Já Martín parece refletir mais o que DaMatta afirma, 

visto que seu apartamento, também entulhado de coisas assim 

como o de Mariana, funciona mais como proteção. Ele sofre 

de síndrome do pânico e nada mais acolhedor do que voltar 

para casa, depois de ter de enfrentar todos os perigos que a 

cidade pode oferecer. 

As ruas, sempre tão lotadas de pessoas, servem de es-

conderijos para alguns, enquanto que para outros refletem o 

caos moderno e o anonimato do ser diluído nesse caos. Para 

Walter Benjamin:  

 
As ruas são a morada do coletivo. O coletivo 

é um ser eternamente inquieto, eternamente 
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agitado, que, entre os muros dos prédios, vi-

ve, experimenta, reconhece e inventa tanto 

quanto os indivíduos ao abrigo de suas quatro 

paredes (1989, p. 190). 

 

  As pessoas por vezes metaforizam as paredes e colu-

nas, visto que mais dividem que unem. 

O aeroporto aparece como local de despedida onde 

Martín vê sua ex-namorada pela última vez. No consultório 

médico, local onde o próprio profissional da saúde abre uma 

fresta na janela para permitir a saída da fumaça de seu cigar-

ro, o rapaz ouve o diagnóstico de seu problema de coluna 

devido ao longo tempo sentado diariamente, por conta de seu 

trabalho. Na calçada de seu prédio, Mariana encontra e pega 

para si a cadeira de escritório descartada por Martín. 

Esses lugares de passagem das multidões, lugares de 

“descarte”, lugares nos quais não se permanece, não se cria 

vínculos, não inspira intimidade, não há donos, são chamados 

por Marc Augé como “não-lugares”. Na sua obra Não-

lugares: introdução a uma antropologia da supermoder-

nidade, o antropólogo analisa a relação desses lugares e os 

indivíduos na contemporaneidade. Para ele há uma relação 

contratual entre esses dois elementos da supermodernidade: 

 
Os não-lugares são tanto as instalações ne-

cessárias à circulação acelerada das pessoas e 

bens(vias expressas, trevos rodoviários, aero-

portos) quanto os próprios meios de transpor-

te ou os grandes centros comerciais (...). O 

mundo da supermodenidade não tem as di-

mensões exatas daquele no qual pensamos 

viver, pois vivemos num mundo que ainda 

não aprendemos a olhar. Temos que reapren-

der a pensar o espaço (AUGÉ, 2012, p. 36-

37). 
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Desta forma, Augé nos explica que o espaço nem 

sempre se configura em algo conhecido ou próprio de víncu-

los apenas pelo fato de o utilizarmos. Ele precisa ser visto por 

outros ângulos e repensado como elemento atuante na con-

temporaneidade. No filme, o espaço é constantemente evoca-

do como elemento atuante, coabitante, como o terceiro prota-

gonista desse suposto “triângulo de amor e ódio” formado 

pelo casal protagonista e o espaço urbano por eles experimen-

tado e transformado. 

 

2.2 “Amores virtuais: Missão sobrevivência” 

Por falar em amor e ódio, os sentimentos permeiam as 

descrições feitas pelas personagens de forma constante na 

narrativa. Os relacionamentos amorosos aparecem sempre de 

forma conflituosa, nos quais não se chega a um contentamen-

to ou a uma comunicação completa, a uma satisfação por 

ambas as partes. 

Mariana não esconde sua solidão depois de romper 

um relacionamento de quatro anos com um rapaz. A persona-

gem mostra-se desiludida com questões amorosas e por vezes 

passa a impressão de conformismo com tal situação, como se 

já se entregasse à desilusão.  

Uma cena dramática é sucedida por uma cômica, no 

momento em que, na primeira situação, a personagem flerta 

com um de seus manequins masculinos e chega a tocá-lo no 

que seria sua área íntima. Na segunda situação, ela aparece se 

despedindo do mesmo manequim e, após um abraço fraterno, 

diz ter sido “apenas sexo”, após deixá-lo desmontado numa 

caixa, na calçada de seu prédio.  

Sim, Mariana conversa com os manequins que leva 

para casa, por função de seu trabalho nas vitrines. A solidão 

com a qual a personagem precisa lidar se reflete na relação 

unilateral entre ela e tais objetos, metaforizando a melancolia 
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de relacionamentos frios e fluidos, típicos da contemporanei-

dade. 

Martín, também por ocasião de seu trabalho, acaba 

por evitar contatos afetivos. Embora confesse fazer tudo pelo 

computador, até sexo, ele por duas vezes se deu a chance de 

experimentar algo concreto em relação a isso. Certa vez mar-

cou um encontro com uma mulher através de um site de rela-

cionamento. Após se encontrarem num café, a comunicação 

parece não fluir, visto que ela insiste em falar em francês, 

idioma que ele diz entender, mas não falar. O final da noite 

foi frustrante para os dois. 

Em outra ocasião, ensaia um relacionamento com a 

moça que passeia com seu cachorro. Neste a comunicação 

também parece não fluir. Há pouca conversa, as relações ín-

timas também parecem vazias, e a moça insiste em conversar 

por mensagem de celular com alguém que se supõe fazer 

parte de outro relacionamento. 

Uma ocasião em que Mariana dá uma chance para um 

encontro foi na sua primeira aula de natação. Ela inicia uma 

conversa com um rapaz e os dois combinam de jantarem. Na 

ocasião, Mariana demonstra estar com o pensamento disperso 

dali. Ao tentarem o contato íntimo, este também se mostrou 

frustrante. 

Tais relacionamentos efêmeros, furtivos, mostram 

bem o que Bauman explica na sua teoria do “amor fluido”. 

Este seria um reflexo dos laços afetivos atingidos pela fluidez 

da vida na modernidade tardia, e como o ritmo de vida nessa 

era compromete a fragmentação do ser em todas as esferas de 

sua vida social. Lima, em sua dissertação de mestrado, expli-

ca um pouco do que problematiza Bauman em relação aos 

relacionamentos na contemporaneidade: 

 
É preciso estar em deslocamento inces-

sante nos grandes centros urbanos bus-



101 

 

cando empregos informais e outras ativi-

dades remuneradas, almejando individu-

almente seu próprio espaço no mercado. 

(...) Os laços afetivos são também atingi-

dos por este atual contexto de instabili-

dade e mobilidade que caracterizam os 

sistemas fluidos. Emoções e sentimentos 

ganham fluidez nesta rede de intercone-

xão sendo também marcados por este 

deslocamento incessante e imperativo 

(LIMA, 2007, p. 22). 

O filme mostra bem esta cadeia impessoal de comuni-

cação, relacionamentos, trabalho. Tudo em prol da informali-

dade, da fuga dos laços que possam prender, imputar respon-

sabilidades, ou mesmo cobranças. A fuga de relacionamentos 

amorosos sérios se estede aos empregos e mesmo à comuni-

cação. A falta de conexão na vida real é suprida pela conexão 

perfeita, sem frustrações, sem mágoas na internet.  

Há uma metáfora interessante na qual Mariana busca 

a personagem Wally, do quadrinho “Onde está Wally?”. Ela 

faz alusão à sua procura por esse personagem em várias pas-

sagens do filme e essa busca da jovem por essa figura meta-

foriza sua busca pelo amor. Ela diz que já havia achado Wal-

ly em quase todas as situações propostas pelo quadrinho, mas 

a única que ela não consegue acha-lo é na cidade. Interessan-

te alusão ao anonimato e ao esconderijo na multidão, exata-

mente como nossos protagonistas aparecem: escondidos na 

massa anônima da grande cidade. 

No final da história, Mariana encontra Martín, certa 

manhã em que observa o fluxo de pessoas de sua janela. Ele 

está com a blusa listrada como a de Wally e passeia com o 

cachorro pela calçada, assim como a cena do quadrinho. Ela 

finalmente encontra “Wally- Martín”: seu amor. 
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3. O diálogo com o concreto 

 

A película faz o espectador viajar no concreto urbano. 

Faz também o mesmo entender que esse espaço utilizado de 

forma precária e desordenada, na contemporaneidade, tem 

sua poesia, sua musicalidade, sua beleza visível e invisível. 

Esse espaço dialoga com seus passantes, reflete-os, acomoda-

os, por vezes é acomodado, brinca, luta. 

Aos 47 minutos de filme há a discussão dessa poesia 

natural que luta em meio ao concreto sufocante. Há imagens 

de plantas e flores rompendo desdenhosamente o cimento de 

ruas, paredes, muros. Soa como resistência? Seria apenas um 

tipo de poesia marginal? Ou seria um lampejo de vida que 

insiste em brotar mesmo em meio ao caos, à desilusão?  

Impossível assistir às cenas do filme e não dialogar 

com Drummond, no seu poema “A flor e a náusea”: 

 
(...) Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço 

do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 

Ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negó-

cios, 

Garanto que uma flor nasceu (...) (DRUM-

MOND, 2012, p. 14). 

 

A imagem das flores rompendo o asfalto remete em 

cheio ao poema do poeta mineiro, nos fazendo refletir sobre a 

precariedade da existência e o lugar no qual estamos colo-

cando a vida em todas as suas manifestações, nesses tempos 

de prioridades duvidosas. 

Os parques também figuram como lugares de disper-

são e fuga intimista. Neles, as personagens param e refletem, 

mesmo que o espectador não saiba diretamente sobre o que 
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elas refletem, há um momento de evasão. Há a sensação de 

pausa, tão necessária e difícil no contexto em questão.  

Mariana utiliza o parque para fazer seus desenhos dos 

prédios. Martín acompanha a moça que passeia com os ca-

chorros a um parque próximo de seu quarteirão. Talvez fosse 

o mesmo que Mariana frequentava. Tal postura de simples-

mente apreciar o cenário remete à figura do flâneur. Walter 

Benjamin nos trouxe a análise dessa figura que hoje existe e 

habita em qualquer espaço urbano.  

A flânerie pós-moderna pode se configurar de forma 

mais próxima ao estilo de vida das grandes metrópoles, como 

passear nos shoppings e admirar suas vitrines, ao invés das 

ruas e suas galerias. O flâneur é um produto da modernidade. 

Apesar do estilo de vida acelerado que essa modernidade 

exige, o flâneur anda na contramão dessa ideia e paira, flana 

pelas ruas, observa seus habitantes, dita seu próprio cami-

nhar.  

É assim que o espectador se sente: um flâneur em Bu-

enos Aires. Passeia pelas ruas, observa os prédios, vê uma 

rosa brotar por entre as fendas do concreto, reflete (ou não) 

sobre a vida em um parque. 

Assim como nos diz Walter Benjamin, “o espaço pis-

ca ao flâneur” (1989, p. 188). Desta forma, todos os seus es-

paços são habitados por ele. Ele faz dos espaços da cidade 

sua morada. Os conhece e deles se usufrui. Assim se sente o 

espectador no filme: um flâneur que habita e conhece a cida-

de em seus pormenores. Nas palavras de Benjamin: 

 
Para o perfeito flâneur... é um prazer imenso 

decidir morar na massa, no ondulante.... Estar 

fora de casa; e, no entanto, se sentir em casa 

em toda parte; ver o mundo, estar no centro 

do mundo e ficar escondido no mundo, tais 

são alguns dos menores prazeres desses espí-
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ritos independentes, apaixonados, imparciais 

(...) (p. 221). 

 

A película não mostra os protagonistas como flâneurs, 

na verdade a sensação de um embate frio, silencioso e in-

consciente com a cidade, alternado a momento de tréguas, 

como na ocasião dos parques e outras raras, é o que fica la-

tente para o espectador em relação aos protagonistas e a luta 

destes com a cidade. Na verdade, o espectador é o verdadeiro 

flâneur. Ele passeia sem culpa pela Buenos Aires de nosso 

tempo. Ele sente e sonha com nossos heróis da vida pós-

moderna. 

  A cidade é que transforma o indivíduo fora e dentro 

da tela, e não o contrário. 

 

4. Considerações finais 

 

O trabalho propôs-se a investigar a atuação do espaço 

no filme “Medianeiras - Buenos Aires na Era do amor virtu-

al”, além de analisar o ser e sua fragmentação, representado 

pelas personagens, na contemporaneidade. 

Desta forma, o artigo passeia, como um flâneur, pelas 

nuances expressas na película, como a leitura de uma Buenos 

Aires superpopulosa, que não perde seus encantos, apesar da 

solidão e caos interior que suas personagens parecem transpa-

recer.  

Essa situação figura como as consequências da vida 

na modernidade, que apresentam, dentre outras facetas, a 

melancolia, os relacionamentos fluidos, o estresse existencial 

e as diferentes formas de encarar a cidade: vezes como mãe, 

outras por madrasta. 

À luz de teóricos como Bauman, Benjamin, Augé e 

Xavier, tentamos explicar certos fenômenos que se expres-

sam no filme e que mostram de forma tão humana a precarie-
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dade da vida na urbe moderna. Apesar da melancolia que 

perfaz a narrativa, e de sua comédia sutil e tímida, o filme 

tem um final feliz, com o encontro de nossos heróis.  

Na parte dos créditos finais, há uma espécie de vídeo 

caseiro dos dois cantarolando um single bem conhecido. Ou 

seja, ainda há a esperança de dias melhores e da descoberta 

do verdadeiro amor em tempos de tanta crise existencial e de 

mal-estar na pós-modernidade. 
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6. 

Instâncias de resistência ao saber científico em O ali-

enista, de Machado de Assis 
 

Jivago Araújo Holanda Ribeiro Gonçalves1 

 

1. Introdução 

 

 Em que pese à presença da ciência no conto machadi-

ano aqui analisado, identifico o debate ao redor do saber cien-

tífico como eminentemente social. Isto quer dizer que é en-

gendrado por uma dinâmica rica das relações sociais que não 

se deixam reduzir à imagem caricata do cientista louco, iso-

lado do mundo, que maquina seus experimentos em tom de 

segredo. Contudo, não deixo de ressaltar que alguns traços 

textuais presentes no conto podem nos propor tal representa-

ção. Assim, cabe inquirir que concepção de ciência era tida 

como hegemônica na época do autor, e que postulações pos-

síveis serviram para edificar seu espelhamento em O Alienis-

ta, como aponta Tavares (2007): 

 
Em verdade, Machado de Assis também con-

templa suas reflexões cientificas sob a marca 

da ironia e da inquietação existencial que 

rondam a maioria de seus contos. Curiosa-

mente, grande parte dos contos que abordam 

a ciência e o pesquisador traça um perfil do 

                                                 
1 Possui graduação em Letras - Inglês pela Universidade Federal do Piauí 

(2015) e mestrado em Letras pela Universidade Federal do Piauí (2018). 
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temas: Demian, Modernidade, Cultura, Sujeito. Membro do ANGLOLIT 
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cientista que vai se afirmar no decorrer do sé-

culo XX, que é aquele ligado a loucura, a in-

quietação e a alienação do mundo. (TAVA-

RES, 2007, p.59) 

Machado de Assis representa em O Alienista, não só a 

problemática da prática médica em relação aos saberes psico-

lógicos e aos saberes clínicos, mas também põe em cheque as 

condições e representações em relação ao saber científico que 

vem à tona a partir de um embate e consequente contraste 

com saberes outros. Mesmo que sutilmente, o olhar lançado 

pelo cientista Simão Bacamarte em relação, por exemplo, à 

linguagem poética, à opinião pública, ao poder instituído (ve-

reança), à instância religiosa, enfim, faz crer o leitor que esta 

personagem encarna tão somente uma postura engessada que 

toma como privilegiada a palavra científica e só é capaz de 

reconhecer como legítimo o(s) saber(es) que dela advêm.  

Candido (2000) ao se indagar em que medida a arte é 

social, identifica duas tendências interpretativas que tentam 

analisar o fenômeno artístico a partir deste horizonte. A pri-

meira com Madame de Staël, na França, surge como mera 

constatação de que a literatura é um produto social, que ex-

prime condições de cada civilização em que ocorre. A segun-

da tendência concentra-se na análise dos conteúdos sociais da 

obra, geralmente com base em motivos de ordem moral ou 

política. Esta constatação evidencia que o autor tem, a partir 

da obra, a possibilidade de expressão de questionamentos 

acerca de temas que constituem a episteme de seu tempo.  

A visão de ciência que se impunha à época de Ma-

chado e como esta reverberava na população que vivia longe 

dos centros de debates científicos, é o que cria a dialética 

entre ciência, literatura e sociedade em O alienista. Decerto, 

se o papel social que desempenha a literatura se torna eviden-

te, a constatação da dinâmica de seu funcionamento em rela-

ção aquilo que representa é mais complexa, como constata 

Candido (2000): 
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Depende da ação de fatores do meio, que se 

exprimem na obra em graus diversos de su-

blimação; e produz sobre os indivíduos um 

efeito pratico, modificando a sua conduta e 

concepção do mundo, ou reforçando neles o 

sentimento dos valores sociais. Isto decorre 

da própria natureza da obra e independe do 

grau de consciência que possam ter a seu res-

peito os artistas e os receptores da arte. (p. 

19) 

 

Assim, a literatura é a ponte que serve como intermé-

dio entre o social e o cientifico e que, na prática, possibilita 

uma representação que dilui essas fronteiras. O alienista, por-

tanto põe em jogo um conjunto de valores que fundamentam 

uma prática e que sofrem o crivo da sociedade na qual se 

desenrola.  

 

2. Ciência e sociedade: pontos de resistência 

 

 Desde o início do conto o leitor é apresentado ao cien-

tista-médico cuja prática ditará o curso dos acontecimentos 

na história. Desta forma, o leitor tem de imediato a noção da 

personalidade e do histórico que fundamenta os saberes do 

médico:  
As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em 

tempos remotos vivera ali um certo medico, o 

Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da 

terra e o maior dos médicos do Brasil, de Por-

tugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e 

Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao 

Brasil, não podendo el-rei alcançar dele que 

ficasse em Coimbra, regendo a universidade, 

ou em Lisboa expedindo os negócios da mo-

narquia. (ASSIS, 2007, p.38) 
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Formado em terras ultramarinas, carregando o título 

de doutor e tido em alta estima pela nobreza, Bacamarte, o 

Alienista, encontra no Brasil o terreno para aplicação de seu 

elevado conhecimento e para fazer frutificar suas teorias: “-A 

ciência, disse ele à sua Majestade, é o meu emprego único; 

Itaguaí é o meu universo” (ASSIS, 2007, p.38). Esse universo 

particularizado pela ótica do cientista é, na realidade, tratado 

com ironia por Machado de Assis; quando propõe um exa-

cerbado alcance da ciência, o autor consegue o efeito contrá-

rio de alertar para sua falta de limites, e a crença em sua infa-

libilidade.    

Como aponta Tavares (2007, p.63) “o olhar cético do 

contista se revela perscrutador do percurso do cientista que se 

afasta do mundo real para mergulhar em um universo limítro-

fe entre a sanidade e a loucura.”, há uma desconfiança em 

relação à eficácia do método cientifico e da razão exacerbada, 

ao passo que se mostram ansiosas por uma alienação do 

mundo e do contexto social em que queiram desenvolver-se. 

Contudo, Machado não poupa esforços ao enfatizar esse as-

pecto frio, detalhista, e matemático que se delineia através da 

linguagem do Alienista em relação aos pormenores que ro-

deiam o aspecto cotidiano de sua estadia na vila de Itaguaí. É 

o que se infere da descrição de sua esposa: “Simão Bacamar-

te explicou-lhe que D. Evarista reunia condições fisiológicas 

e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, 

dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista;” 

(ASSIS, 2007, p. 38). Por meio desta passagem o leitor é du-

plamente convidado a inferir sobre a personalidade das per-

sonagens. De início uma descrição objetiva de D. Evarista, 

segue como uma apresentação de aspectos do corpo que são, 

de certa forma, mais “avaliados” do que descritos; sendo as-

sim, o vocabulário médico ressalta uma postura cientificista 

no momento da descrição em contraposição a uma esperada 

descrição romântica idealizada da companheira. 
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Bacamarte ressalta que seu espírito médico e seu ofí-

cio de investigador científico apontam para a necessidade do 

estudo do “recanto psíquico, o exame da patologia cerebral” 

(ASSIS, 2007, p.39). A primeira parte do conto chama-se 

“De como Itaguaí ganhou uma casa de Orates”. Esta casa, no 

conto designada por “Casa Verde”, é um hospício que abriga-

rá aqueles que se ponham fora do padrão de normalidade 

estabelecido pelo médico. O objeto de seus estudos está defi-

nido, como postula Gomes (1993): 

 
 Funda seu continente: a loucura. A recorrên-

cia insistente a metáforas geográficas (uni-

verso, continente, ilhas, oceano) delimita seu 

campo de luta e sua obsessão: em que lugar 

poderá desvendar o ultimo segredo da pertur-

bação da mente humana. (p.146) 
 

É mister precisar que mesmo com todas as represen-

tações do Alienista que se resguarda do contato com a socie-

dade em busca da pureza de suas condutas, regidas pela lógi-

ca da ciência infalível, o mesmo não parece perceber que sua 

própria constituição como sujeito de conhecimento é trans-

passada por essas “impurezas”, visto que toda prática do co-

nhecimento é social e, portanto, nasce no seio desta ou da-

quela comunidade e carrega suas demandas. Portanto esta 

dinâmica pode ser assim representada: 

 
Os estudos de ciência, tecnologia e sociedade 

têm mostrado que mesmo as ciências moder-

nas são o resultado emergente e situado da in-

tersecção e articulação dinâmica de actores 

humanos, entidades vivas não humanas, ma-

teriais de vários tipos, instrumentos, compe-

tências diversas, recursos institucionais e fi-

nanceiros. Por construção, entende-se o pro-

cesso através do qual elementos ou entidades 

heterogêneos (atores humanos, outros seres 
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vivos, instrumentos, materiais, recursos insti-

tucionais, competências, tecnologias) são ar-

ticulados de modo a dar origem a algo que 

não existia antes, e que não se limita a uma 

simples soma dos elementos previamente 

existentes. (NUNES, 2004, p.67) 

 

Decerto, essas “contaminações” não deixam de ser postas em 

evidência pelo narrador, elas cumprem o papel de exaltar o 

caráter dialético da prática científica, na mesma medida em 

que denotam o teor irônico com que Machado pretende tratar 

seu homem da ciência.  

Assim é que o padre Lopes, homem encarregado da 

vida espiritual da vila, presta suas queixas à esposa de Simão 

Bacamarte “- Olhe, D. Evarista, disse-lhe o padre Lopes, vi-

gário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de 

Janeiro. Isso de estudar, sempre, sempre, não é bom, vira o 

juízo” (ASSIS, 2007, p.40). Aqui, a figura do padre surge 

como a representante da instância religiosa que toma ares de 

contraponto ao saber científico, e sugere uma percepção do 

conhecimento científico que pode ser posta em paralelo com 

o senso comum: “estudar sempre, sempre, vira o juízo”; desta 

forma, enxergo-o como um dos limites que regulam a per-

cepção da prática científica arraigada no imaginário social.  

Todavia, Simão Bacamarte, levando a cabo sua em-

presa científica, expõe seus métodos e procedimentos neces-

sários ao alcance de seu objetivo, qual seja: encarcerar aque-

les que, na vila, demostrem algum traço de desequilíbrio 

mental: 
E cada dia notava uma observação nova, uma 

descoberta interessante, um fenômeno extra-

ordinário. Ao mesmo tempo estudava o me-

lhor regime, as substâncias medicamentosas, 

os meios curativos e os meios paliativos, não 

só os que vinham nos seus amados árabes, 

como os que ele mesmo descobria, à força de 
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sagacidade e paciência.[...]-Trata-se de coisa 

mais alta, trata-se de uma experiência cientí-

fica. Digo experiência, porque não me atrevo 

a assegurar desde já a minha ideia; nem a ci-

ência é outra coisa, Sr. Soares, senão uma in-

vestigação constante. (ASSIS; 2007, p.44-47) 

 

Ao fazê-lo, nos permite entrever a concepção de ciência que 

subjaz em suas práticas. Sua postura positivista é a determi-

nante principal de sua conduta face ao seu objeto de estudo, 

mas não se restringindo a ele. Para além dos muros da Casa 

Verde, Bacamarte expressa a necessidade existencial de dire-

cionar o olhar positivista a todas as esferas de comunhão so-

cial, como já expus acima. Podendo assim ser definida a má-

xima deste movimento científico: 

 
O positivismo lógico, de fato, dominou a pai-

sagem da filosofia da ciência na primeira me-

tade do século vinte, enfatizando uma abor-

dagem normativa da ciência e considerando-a 

como a única forma valida para a obtenção de 

conhecimento a partir da descrição e predição 

de observações experimentais. (VICENTE; 

MURAD, 2010, p.391-392). 

 

Lima (2011) argumenta que a partir das modificações 

sociais ocorridas entre 1841 e 1889, como consequências da 

consolidação do estado Monárquico conhecido como Segun-

do Reinado, a medicina abraçara o ideal positivista servindo 

como meio de consolidação moral e progresso social. Nas 

cidades e centros urbanos, a população sofreu uma filtragem 

que foi possível a partir da “produção de um discurso que iria 

qualificar e excluir aqueles que estivessem fora do padrão 

social da época, identificando-os como loucos” (LIMA, 2011, 

p. 142). Assim, considero a aproximação de Machado ao 

pensamento científico em voga como bastante acurado e ne-



114 

 

cessário ao desenvolvimento de sua crítica em relação ao 

cientista alienado. 

Surge, mais adiante, no desenrolar da prática médica 

de Bacamarte, um caso que traz à tona sua crescente recusa 

em acatar discursos alheios àquele pensado como científico. 

Machado introduz na história um homem chamado Costa 

cuja herança deixada pelo tio fez dele um benfeitor. Empres-

tava dinheiro aos mais necessitados sem precisar de critério 

rigoroso para a seleção daqueles a quem atribuiria o emprés-

timo. A única necessidade levada em conta era a daquele que 

vinha ao seu encontro clamar por ajuda financeira.  

Sem maiores evidências clínicas, ou exames que de-

limitassem pormenores do comportamento de Costa, o médi-

co opta por recolhê-lo, alegando tratar-se de alguém fora de 

seu “perfeito equilíbrio das faculdades mentais”(ASSIS, 

2007, p. 50). No entanto, a contrapartida em relação à atitude 

do cientista, que começa a delinear-se como autoritária e so-

berana, vem com o discurso de uma prima do recém- aliena-

do Costa. Descrita apenas como “uma pobre senhora” (AS-

SIS, 2007, p.50) ela interpõe uma narrativa que visa a con-

vencer o médico de que procedeu de maneira errônea ao con-

siderar louco o seu primo, e tenta justificar os empréstimos 

financeiros realizados por ele em demasia. Assim ela narra: 

 
O defunto meu tio não era homem mal; mas 

quando estava furioso era capaz de nem tirar 

o chapéu para o santíssimo. Ora, um dia, 

pouco tempo antes de morrer, descobriu que 

um escravo lhe roubara um boi; imagine co-

mo ficou.[...] Então um homem feio, cabelu-

do, em mangas de camisa, chegou-se a ele e 

pediu água. Meu tio respondeu que fosse be-

ber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para 

ele, abriu a mão em ar de ameaça, e rogou es-

ta praga: “Todo o seu dinheiro não há de du-

rar mais de sete anos e um dia, tão certo co-
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mo isso ser o sino de Salamão!” E mostrou o 

sino de salamão impresso no braço. Foi isto, 

meu senhor; foi esta praga daquele maldito. 

(ASSIS, 2007, p. 50-51) 

 

Não interessa aqui atribuir juízo de valor a esta narra-

tiva, mas sim notar que o que ela acarreta é uma tentativa de 

explicação de um fenômeno através de um discurso que não 

está circunscrito pela ciência, que escapa de seus limites. Isto 

quer dizer que há uma crença (neste caso em uma maldição) 

em outra possibilidade de leitura da realidade, que não é regi-

da por métodos e que ratifica um modo de existência. O que 

me leva a tomar tal narrativa como meio de desestabilizar o 

cientista em seu pedestal de conhecedor absoluto da realidade 

que o circunda é a própria reação esboçada por Bacamarte: 

  
“...espetara na pobre senhora um par de olhos 

agudos como punhais. Quando ela acabou, 

estendeu-lhe a mão polidamente, como se o 

fizesse à própria esposa do vice-rei, e convi-

dou-a a ir falar ao primo. A mísera acreditou; 

ele levou-a à Casa Verde e encerrou-a na ga-

leria dos alucinados” (ASSIS, 2007, p.51) 

 

As contestações em torno da legitimidade do saber ci-

entífico tomam proporções crescentes no decorrer do conto. 

Essa disputa já foi analisada por Gomes (1993), a quem ali-

nho minha perspectiva, e para quem “a vigilância científica 

desencadeia um poder que altera a vida da comunidade de 

Itaguaí. Neste sentido Machado realiza obra contemporânea: 

uma investigação de natureza política em torno do poder da 

ciência” (p. 148). Além disso, ressalto que o jogo de poder é 

marcado por rupturas, tensões provocadas no cerne do saber 

científico que contestam seu caráter absoluto e que buscam 

deslocar o questionamento para o âmbito social da prática 
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deste saber: como este se relaciona dentro da (com a) socie-

dade em que se estabelece? 

É, não só nas falas de diversas personagens, mas tam-

bém nas reflexões particularizadas e observações silenciosas 

que Bacamarte direciona a si mesmo que entendemos essa 

disputa vaidosa pela autoridade em relação ao saber. Candido 

(2014) expressa, em relação à construção das personagens, 

que há certa dificuldade em “descobrir a coerência e a unida-

de dos seres” uma vez que esta vem “refletida, de maneira 

por vezes trágicas, sob a forma de incomunicabilidade nas 

relações” (p. 57). É desta maneira que se delineia diante do 

leitor o que segundo Candido (2014) representa a verdade da 

personagem, e que da aceitação desta por parte do leitor, de-

pende a própria leitura da obra.  

Todo esse processo de desvelamento da personagem é 

posto em primeiro plano quando da reação de Bacamarte em 

uma passagem da obra que posiciona sua esposa como centro 

de gravidade para o qual correm elogios através da linguagem 

poética. Podemos alçar a própria linguagem poética ao hall 

de tensões impostas em relação ao saber científico. D. Evaris-

ta, tendo regressado de uma viagem ao Rio de Janeiro, é re-

cepcionada com festa pela sociedade da vila. O narrador diz 

que a dama recebe boas vindas a partir de elogios originados 

de diversos oradores, um deles “Martim Brito, um rapaz de 

vinte e cinco anos, pintalegrete acabado [...] declamou um 

discurso em que o nascimento de D. Evarista era explicado 

pelo mais singular dos reptos.”(p. 55). O jovem fará elogios 

lançando mão de uma linguagem estranha ao saber científico. 

“Deus, disse ele, depois de dar ao universo o homem e a mu-

lher, esse diamante e essa pérola da coroa divina, Deus quis 

vencer a Deus, e criou D. Evarista” (p. 55). É bastante repre-

sentativo, e essencialmente machadiano que, fazendo uso de 

linguagem poética, ele misture elementos que sempre causa-

ram instabilidade no centro debate científico: universo, deus, 
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criação, homem, mulher. Assim reage Simão Bacamarte: “- 

Pobre moço! Pensou o alienista. E continuou consigo: - Tra-

ta-se de um caso de lesão cerebral; fenômeno sem gravidade, 

mas digno de estudo...”. Não é surpresa ressaltar que o jovem 

é encarcerado, em seguida. A linguagem poética é tida por 

Bacamarte como sintoma de alguma anomalia cerebral, um 

contraponto à postura positivista que é visto com suspeita e 

exige que seja remediado. 

A verdade de Bacamarte se expressa mediante seu 

discurso, que aparenta ter como destinatário apenas seu pró-

prio ego: “- Meus senhores, ciência é coisa séria, e merece ser 

tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alie-

nista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus.” (ASSIS, 2007, 

p. 61). A população da vila é capaz de discernir os efeitos da 

prática científica alienante e alienada. O cientista não conse-

gue passar incólume aos olhos da massa e suas atitudes fazem 

convergir todos os esforços desta massa para uma rebelião 

que o transfigura de médico em tirano:  

 
- Não pedimos nada, replicou fremen-

te o barbeiro; ordenamos que a Casa 

Verde seja demolida, ou pelo menos 

despojada dos infelizes que lá estão. 

- Não entendo. 

- Entendeis bem, tirano; queremos dar 

liberdade às vítimas do vosso ódio, 

capricho, ganância...(ASSIS, 2007, p. 

61) 

 

Ao término de sua empreitada científica, Simão Ba-

camarte já não consegue distinguir com clareza os limites 

entre razão e loucura, tampouco a medida da eficácia de suas 

ações enquanto alienista. Ainda assim, não deixa de sentenci-

ar: “ – Vejamos, pensava ele; vejamos se chego enfim à últi-

ma verdade.” (p. 79). A verdade que acompanha o leitor des-

de o início do conto e que serve de epitáfio ao auto encarce-
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ramento ao qual Bacamarte se impõe à fins de estudar e des-

cobrir uma nova teoria para a loucura: o que o médico sempre 

almejou foi o conhecimento puro, desconexo em relação a 

sua aplicabilidade social e isolado das necessidades do mun-

do. 

 

3. Conclusão 

 

A legitimidade do saber científico encarnado na figura 

de Simão bacamarte é sistematicamente tensionada, e os gol-

pes à essência abstrata desse saber, herdeiro da postura posi-

tivista clássica advêm precisamente donde se pensou impri-

mir uma força normativa: da própria sociedade como um to-

do; onde se desenrolam as tentativas da legitimação desse 

saber, via prática psiquiátrica. Entretanto, o que se evidencia 

é a estratégia machadiana: 

 
Nesse momento crítico de transformação das 

elites brasileiras o tema [as poucas nítidas 

fronteiras entre a loucura e a razão] muitas 

vezes serve de metáfora da precariedade de 

equilíbrio de uma sociedade sob o impulso de 

modernização, indecisa entre seus costumes 

antigos persistentes e as inovações apresenta-

das como mais racionais. (MURICY, 1998, p. 

34) 

Ao debater o problema através de seus perso-

nagens, o autor critica não somente a crença 

desmedida na ciência – no caso, representada 

pelas ideias positivistas e pela psiquiatria – 

como, também, faz uso dessa crítica para dis-

cutir a natureza das relações de poder existen-

tes na sociedade. (PERROT, 2001, p. 91) 

 

Portanto, Machado estabelece o terreno de exaltação 

caricata da figura do cientista para proporcionar ao leitor a 

dimensão exata de sua acidez crítica: o saber não deve ser 
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possuído, e se o for será incessantemente disputado pelas 

mais variadas instâncias; a realidade não está circunscrita 

homogeneamente nas paredes do cientista alienado. Assim, 

ressalto que as instâncias religiosas, poética, popular, e políti-

cas postas em destaque no texto, servem não para alijar o 

saber, tido como científico, da sociedade, mas para chamar-

lhe ao seu dever de prática social. 
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7. 

Religião, conhecimento e violência sob a ótica do per-

sonagem Jorge de Burgos no romance e no filme O 

nome da rosa 
 

Glacilda Cordeiro Nunes 1 

 

1. Introdução 

 

 Jorge de Burgos é, certamente, um dos personagens 

mais instigantes do romance O Nome da Rosa. Concebido 

como um pastiche2 do escritor argentino Jorge Luis Borges, 

conforme evidenciam seu nome, sua cegueira e sua função de 

bibliotecário, Burgos, no entanto, ao contrário do autor de 

Ficções, simboliza não um ceticismo alegre que toma a leitu-

ra e o conhecimento como jogos3; ao contrário, antes dogmá-

tico que cético, antes temeroso quanto ao livro que um biblió-

                                                 
1 Possui graduação em Licenciatura Plena em Letras-Ingles pela Univer-

sidade Estadual do Piauí (1996) e mestrado em Letras pela Universidade 

Federal do Piauí (2010). Atualmente é professora de inglês do Instituto 

Federal do Piauí. Tem experiência em paradidáticos, língua inglesa, esco-

las públicas, literatura inglesa, identidade feminina e gênero. Professora 

da disciplina Estagío Curricular SupervonadoI no município de Corrente 

(PARFOR/UESPI). É membra do ANGLOLIT (Grupo de estudos em 

língua inglesa e literatura anglófonas vinculado ao CNPq) desde 2018. 
2 Pastiche, segundo Jameson (2005), é a réplica pós-moderna à paródia 

moderna. O pastiche predica o ecletismo estilístico pela absorção de esti-

los. Retoma e recria estilos sem necessariamente uma consideração crítica 

ulterior. 
3 Sabato (1998) aproxima o modo de fazer literatura de Jorge Luis Borges 

do modo de filosofar dos sofistas, porque ambos consideram, numa atitu-

de cética, o conhecimento um jogo, sem se preocuparem com uma verda-

de fundamental. Jorge de Burgos, ao contrário de Borges, vê no conheci-

mento um perigo. 
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filo, Burgos representa com tintas verossímeis o temor da 

igreja medieval a respeito do conhecimento e do riso. 

 Este estudo foca a atenção sobre esta personagem e 

tem como objetivo analisar a relação da religião com o saber 

e a violência em O Nome da Rosa, o romance e sua adaptação 

fílmica. A religião aqui será considerada não em si, como 

meio de religação do homem com o divino e o sagrado, mas 

como uma instância produtora de discursos que buscam hie-

rarquizar saberes para colocar-se numa posição hegemônica. 

Para realizar este estudo, iremos nos valer de uma bibliogra-

fia que sonda os meandros que unem a religião com o contro-

le do saber e desencadeamento da violência. Necessário tam-

bém será a consulta a obras que nos embasem no conheci-

mento acerca da Idade Média, assim como a leituras feitas 

tanto no romance como no filme O Nome da Rosa. O pro-

blema que guia estudo pode assim ser sintetizado: como a 

personagem Jorge de Burgos, enquanto representação simbó-

lica da postura da Igreja medieval, concebe o papel da reli-

gião e sua relação com o conhecimento laico? 

 Como se trata de uma abordagem do tema religioso 

através de objetos artísticos, um romance e um filme, neces-

sário se faz uma sondagem dos meios expressivos, estéticos, 

a fim de que o estudo não tome as aludidas obras de arte co-

mo mero pretexto.  

 Acreditamos ser este estudo relevante por buscar 

compreender obras artísticas bastantes estudadas por um viés 

que, se não é plenamente inovador, põe em primeiro plano 

uma figura fundamental no processo de constituição estrutu-

ral e ideológica tanto do romance O Nome da Rosa quanto de 

sua adaptação fílmica. Ademais, o tema da religião, e sua 

relação com o saber e a violência, é premente para compreen-

são de largos recantos da cultura ocidental, como tem atesta-

do o trabalho de filósofos como Vattimo e Staccone. 
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2. Jorge de Burgos: O monge religioso 
 

Na Idade Média (período Teocêntrico) havia um pre-

domínio dos valores religiosos, religião entendida como “te-

mor e aceitação de um poder transcendente” (MARX apud 

CHAUÍ, 2000, p. 71). O homem vivia preocupado com a 

salvação de sua alma e com a vida após a morte. O conheci-

mento clássico era a verdade e para com esse havia respeito 

cego. Segundo Chauí, “a função da religiosidade é conservar 

a tradição” (2000, p.72). 

Jorge de Burgos representava uma religião imposta au-

toritariamente, ou seja, uma religião vertical. Neste caso, de-

vemos lembrar, com Vattimo (2004), que a violência gerada 

pela igreja não é apenas física, mas, principalmente, metafísi-

ca. Ou melhor, a violência metafísica da religião institui a 

possibilidade da violência física. A metafísica gera o totalita-

rismo intolerante ao fazer crer numa ordem objetiva do mun-

do e num fundamento último da realidade, Deus. Tal crença 

esgota a possibilidade de múltiplas explicações e gera o dog-

matismo, daí resultando um passo para a violência física. É 

isso que vemos em Burgos; guardião empedernido da sabedo-

ria, considerada perigosa, ele era tido como sábio e controla-

va a vida no mosteiro através da confissão1, como podemos 

constatar no livro através da fala de Malaquias:   
 

O homem venerado em idade e sabedoria 

que estás vendo”, disse Malaquias a Gui-

lherme apontando-lhe o recém-chegado, 

“é Jorge de Burgos. Mais velho que 

qualquer um que viva aqui no mosteiro, 

..., ele é aquele a que muito dentre os 

                                                 
1 Para Burgos a confissão era um exercício de poder e um modo de pro-

dução de subjetividade. Para uma consideração da confissão nestes ter-

mos cf. Foucault (1995). 
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monges confiam a carga de seus pecados 

no segredo da confissão (ECO, 1983, 

p.100). 

 

Adso reforça nossa observação quando afirma: “Os 

monges todos o tinham em grande estima e recorriam fre-

qüentemente a ele lendo-lhe trechos de difícil compreensão, 

consultando-o sobre um escólio ou pedindo-lhe esclarecimen-

tos sobre como representar um animal ou um santo” (Id.; 

ibid., p.156). 

Jorge de Burgos era onipresente, mesmo sem possuir o 

dom da visão, impunha autoridade e respeito aos demais, era 

considerado o “eleito” de Deus para difundir a “boa nova”:  
 

...Um monge curvado pelo peso dos anos, 

branco como a neve, não digo só o cabe-

lo, mais também o rosto, as pupilas. Per-

cebi que era cego. A voz ainda era majes-

tosa e os membros poderosos, embora o 

corpo tivesse encolhido ao peso da idade. 

Fitava-nos como se nos visse, e sempre, 

mesmo mais tarde, vi-o mover-se e falar 

como se possuísse ainda o dom da visão. 

Mais o tom da voz era ao contrario o de 

quem possuía o dom da profecia. (ECO, 

1983, p. 99) 

 

A religião é um vínculo produzido por um sentimento 

de dependência, que pode inclusive alcançar um estado de 

“temor” (ou até “terror”) e fascínio. Deus pode se revelar a 

um homem determinado (“eleito”), que se encarrega oportu-

namente de difundir a “boa nova”.     
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3. Jorge de Burgos: O homem da biblioteca 

 

O ancião cego conhecia todos os segredos da biblioteca 

e se movimentava como se pudesse ver a tudo e a todos e, por 

isso, era considerado “a própria memória da biblioteca e a 

alma do scriptorium” (ECO, 1983, p. 157). Segundo Jorge de 

Burgos, “a biblioteca é testemunha da verdade e do erro” (Id.; 

ibid.). Seu controle do tesouro sapiencial da biblioteca era 

absoluto. Seu ascetismo era implacável, e não tolerava o riso 

ou mesmo a descontração. Conhecer, para ele, era desviar-se 

dos desígnios da religião, antes que aprimorar-se na busca do 

Senhor, como supunham os teólogos. Uma cena do filme 

exemplifica este fato a contento. 

A ambientação é econômica e densa; os tipos caricatos 

dão um halo assustador e grotesco ao ambiente, a iluminação 

tem ares barrocos, contribuindo para a atmosfera assustadora 

da cena. Em contra-plongé1, a câmera capta um monge que lê 

para os demais que se alimentam, predicando o silêncio como 

estado natural de um monge. Jorge de Burgo bate, em tom 

ameaçador, a mão cerrada sobre a mesa. Vê-se pelos modos e 

pelo semblante que se trata de uma autoridade, por assim 

dizer, inquestionável. A câmera se dirige ao monge que é 

tradutor de grego, Adelmo. Burgos, apesar de cego, olha para 

ele como se o visse. A suspeita aumenta quando ele baixa a 

vista ao “perceber” que Adelmo olha para ele. Começamos a 

suspeitar a respeito da dissimulação de Jorge de Burgos, vigi-

lante atento da conduta dos demais monges. Este plano ga-

nhará novo quando, mais adiante, é encontro o corpo do 

monge Adelmo, assassinado. Adelmo morre porque busca o 

                                                 
1 Sobre a relação entre posição e câmera e efeitos psicológicos ver Martin 

(2005). Ressaltava este autor que a câmera em contra-plongé gera um 

efeito de grandeza e superioridade daquele que é filmado. 
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conhecimento, e este, para Burgos, é uma ameação à hege-

monia da Igreja. 

Jorge de Burgos representa, assim, um dogmatismo re-

ligioso tenebroso, visto que não se cansa de conjurar a vinda 

do Anticristo e por isso é considerado a personagem mais 

negativa do romance. “Ás vezes admoestava os monges que 

ouvia conservando entre si: ‘apressai-vos em deixar testemu-

nho da verdade, pois os tempos estão próximos’ e aludia a 

vinda do Anticristo.” (Id., Ibid.,p. 157). 

Jorge de Burgos pregava o monopólio do saber e ia ao 

encontro ao que o filósofo Staccone (1987), afirma com rela-

ção à atividade cultural na Idade Média:  
 

A investigação filosófica encontrava en-

traves quase intransponíveis na cultura 

religiosa imperante, segundo a qual todo 

conhecimento e todas as verdades encon-

tram-se reveladas nas Sagradas Escritu-

ras que, por sua vez, foram corretamente 

interpretadas pelas auctoritates, termo 

que compreende tanto as decisões dos 

concílios, como as explanações dos anti-

gos santos doutores da igreja. (1987, p. 

46). 

 

Jorge de Burgos era o único conhecedor de todos os se-

gredos da biblioteca, vários deles criados por ele próprio. Era 

o único que fazia a leitura cotidiana de todas as suas lingua-

gens secretas: a do conhecimento nela encerrado e das lin-

guagens estruturadas para a sua preservação. Linguagens 

essas concebidas para a construção não só física, mas especi-

almente simbólica da biblioteca. Burgos cumpria o que para 

ele era os desígnios de Deus para a missão da biblioteca, de-

sígnios esses que jamais poderão ser contrariados: preservar e 

não perscrutar.   
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De nosso trabalho, do trabalho de nossa 

ordem, e em particular do trabalho deste 

mosteiro faz parte – aliás é a sua substân-

cia – o estudo, e a custódia do saber. A 

custódia, digo, não a busca, porque é 

próprio do saber, coisa divina, ser com-

pleto e definido desde o início, na perfei-

ção do verbo que exprime a si mesmo. A 

custódia, digo, não a busca, porque é 

próprio do saber, coisa humana, ter sido 

definido e completado no arco dos sécu-

los que vai desde a pregação dos profetas 

à interpretação dos padres da igreja”... 

“Ora, meus irmãos, qual é o pecado de 

orgulho que pode tentar um monge estu-

dioso? O de entender o próprio trabalho 

não como custodia, mas como busca de 

alguma notícia que não tinha sido ainda 

dada aos humanos, como se a derradeira 

já não tivesse ressoado nas palavras do 

último anjo que fala no último livro das 

escrituras: ‘Agora eu declaro a que ouve 

as palavras de profecia desse livro, que se 

alguém acrescentar qualquer coisa, Deus 

lançara sobre ele as pragas descritas neste 

livro, e se alguém suprimir algo das pala-

vras de profecia desse livro Deus supri-

mirá a sua parte do livro da vida e da ci-

dade santa e das coisas que estão escritas 

nesse livro! (Id., Ibid., p.452 e 453). 

 

No filme, há uma cena que demonstra com clareza a 

idéia do conhecimento perigoso e o papel da Igreja de garan-

tir-lhe a custódia, salvando as pessoas do perigo de buscarem 

o conhecimento a qualquer custo. Em primeiro plano, numa 

iluminação que fornece uma atmosfera densa e temível, a 
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câmera capta uma mão que sustém um livro, uma Bíblia. Lê-

se um trecho, possivelmente do Eclesiastes, em que se con-

dena a busca do conhecimento. A câmera dirige-se a outro 

enquadramento, focando agora a figura de Jorge de Burgos, 

que se regozija com as palavras lidas. Novo enquadramento 

mostra o tradutor de grego Adelmo a rir, um sacrilégio na 

visão de Burgos. Um plano geral na biblioteca revela a pre-

sença de um camundongo, que será crucial numa das cenas-

ápices do filme. O enquadramento seguinte focalizará um 

monge careca e corpulento praticando penitências ao chicote-

ar-se. A câmera vai fechando a imagem nele até mudar de 

foco e apresentar a imagem do abade Guilherme, numa atitu-

de de equilíbrio e serenidade que contrasta com o grotesco da 

cena de penitência. Vê-se que o plano aqui descrito, construí-

do a partir de uma montagem paralela por contraste1, acentua 

a contradição entre o conservantismo que sentencia o risco do 

saber (Burgos e o monge penintente) e o progressismo dos 

que buscam a sabedoria da Antigüidade como forma de apri-

moramento (Adelmo, o tradutor do grego e Guilherme, admi-

rador de Aristóteles). O ritmo da montagem alterna estas duas 

posturas: 

   

 

 

O efeito desta montagem é essencialmente emotivo, e 

certamente aponta para a preferência ideológica do diretor: 

conduz, sem dúvida, a maior parte dos expectadores a simpa-

tizarem com Adelmo e Guilherme na mesma proporção em 

que repudiam as atitudes e mundividências de Burgos e do 

monge penintente. 

                                                 
1 A montagem paralela por contraste, conforme Pudovkin (1983), serve 

para gerar efeitos emotivos. Cf. Pudovkin (1983) para uma classificação 

dos processos de montagem e seus efeitos. 

Burgos (perigo do saber) > Adelmo (busca do saber) > penitente (perigo do saber) > Guilherme (busca do saber) 
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Não à toa Burgos tem a função de guardar a biblioteca, 

afastando as pessoas dos livros perigosos, como os de Aristó-

teles. Para tal fim, o de preservar o poder e autoridade daque-

le que sabe, a arquitetura interior da biblioteca é desconheci-

da de todos os monges. Só a conhecem o bibliotecário e o seu 

ajudante, o qual perpetua o segredo após a morte do bibliote-

cário, passando-o em seqüência a seu auxiliar. Ninguém de-

ve, ninguém pode e ninguém, mesmo querendo, chegará ao 

último andar da biblioteca. Só ao bibliotecário restam des-

vendados os segredos do labirinto, a conservação, a localiza-

ção e a permissão para a consulta de livro determinado, pois 

nem todas as verdades são para todos os ouvidos e nem todas 

as mentiras podem ser reconhecidas como tais. Trata-se de 

labirinto espiritual e labirinto terreno: é possível entrar, mais 

é possível sair (Id., Ibid., p. 55). A biblioteca mergulha sua 

origem na profundeza dos tempos, os livros são registrados 

conforme as aquisições, a memória do bibliotecário, única 

fonte de consulta (Id., Ibid., p. 96). 

 

Jorge de Burgos: o homem que desencadeia a vio-

lência.  

 
O diabo não é príncipe da matéria, o dia-

bo é arrogância do espírito, a fé sem sor-

riso, a verdade que não é nunca dúvida. 

O diabo é sombrio, porque sabe por onde 

anda, e andando, vai sempre por onde 

veio. Tu és o diabo e como o diabo vives 

nas trevas. (Id., Ibid., p. 536).  

 

Este livro teria justificado a idéia de que 

a língua dos simples é portadora de al-

guma sabedoria. Era preciso impedir isso, 

foi o que fiz. Tu dizes que eu sou o dia-
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bo: não é verdade. Eu fui a mão de Deus 

(Id., Ibid., p. 537) 

 

Estas palavras sintetizam a postura elitista dos “doutos” 

que sempre se consideram superiores aos simples, e não vê-

em nestes qualquer “sabedoria”, mas apenas mediocridade. 

Contudo, o mais grave é a certeza absoluta de Jorge de Bur-

gos se considerava “eleito de Deus” ou candidato a mártir em 

nome da “guerra santa”. Vê-se aqui o íntimo entrelaçamento 

entre religião, concepção metafísica de mundo e produção da 

violência de que fala Vattimo (2004)1. O passo seguinte, para 

Burgos, é eliminar os infiéis e/ou purificar o mundo e, para 

isso, ele apela para a violência, que para Arendt (1994, p. 31) 

“é tão somente a mais flagrante manifestação do poder...”, “o 

domínio pela pura violência advém de onde o poder está sen-

do perdido” (idem, p. 42).    

Jorge de Burgos come as páginas do livro envenenado e 

grita: “agora selo o que não deveria ser dito, no túmulo que 

me torno” (ECO, 1983, p. 540). Para Burgos só restou a solu-

ção extrema de destruir a biblioteca e a si próprio consumido 

pelo fogo cujas chamas purifica.     
 

De Jorge, digo. Naquele rosto devastado 

pelo ódio à filosofia, vi pela primeira vez 

o retrato do Anticristo, que não vem da 

tribo de Judas, como querem seus anun-

ciadores, nem de um país distante. O An-

ticristo pode nascer da própria piedade, 

do excessivo amor a Deus ou da verdade, 

como herege nasce do santo e o endemo-

ninhado do vidente. Teme, Adso, os pro-

fetas e os que estão dispostos a morrer 

                                                 
1 “A violência no cristianismo se mantém e predomina até quando ele 

estiver ligado à tradição metafísica” (VATTIMO, 2004, p. 144). 
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pela verdade, pois de hábito levam a 

morte muitíssimos consigo, frequente-

mente antes de si, ás vezes e seu lugar. 

Jorge cumpriu uma obra diabólica por 

que amava tão lubricamente a sua verda-

de, a ponto de ousar tudo para destruir a 

mentira. Jorge temia o segundo livro de 

Aristóteles porque este talvez ensinasse 

realmente a deformar o rosto de toda ver-

dade, a fim de que não nos tornássemos 

escravos de nossos fantasmas. Talvez a 

tarefa de quem ama os homens seja fazer 

rir da verdade, fazer rir da verdade, por-

que a única verdade é aprendermos a nos 

libertar da paixão insana pela verdade 

(Id., Ibid., p. 551-552). 

 

Jorge decide impor o silêncio por meio do fogo. A re-

volta é contra o exemplar de A Poética de Aristóteles, o único 

supostamente a manter intacto o capítulo sobre a comédia e o 

riso. Diz Jorge antes de queimar a biblioteca secreta: “Este 

livro poderia ensinar que libertar-se do medo do diabo é sa-

bedoria” (p. 533). 

Quanto ao perigo do riso e da comédia, há no filme O 

Nome da Rosa uma cena exemplar, na qual a violência silen-

ciadora e produtora de subjetividades da metafísica religiosa 

fica evidente. Esta cena passa-se na biblioteca e, talvez por 

isto, a atmosfera criada pela iluminação é menos densa e te-

nebrosa. O monge corpulento que em outra cena se chicotea-

va entra em pânico ao ver um camundongo, subindo em um 

banco. A câmera, em um plano aberto, foca os demais mon-

ges, que riem. A tomada, neste instante, fixa num plano de 

detalhe um bastão, que bate com violência sobre a boca de 

um vaso, que se quebra e faz subir uma poeira branca. A vio-

lência deste ato antecipa a violência do discurso que virá. 
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Numa tomada de grande beleza plástica, emerge da poeira a 

figura de Jorge de Burgos, de um modo quase mítico, ao me-

nos profético. Burgos profere: “Um monge não deve rir. Só 

os tolos levantam a voz para rir”. O plano põe num mesmo 

enquadramento Jorge de Burgos e Guilherme de Baskerville, 

que encetam um diálogo no qual Burgos lembra, num tom de 

sutil ironia, que os franciscanos (ordem de Guilherme) são 

dados ao riso. A partir de então, os dois passam a ter um diá-

logo tenso sobre o riso. A câmera, a partir de então, não mais 

colocará os dois no mesmo enquadramento: enquadrará ora 

um, ora outro, mimetizando a tensão e as visões de mundo 

inconciliáveis dos dois1. Eles estão em quadros diferentes, 

assim como vivem e enxergam mundos diferentes. Guilherme 

é a tolerância; Burgos o dogmatismo que desencadeia a vio-

lência, física e simbólica.  

O contraste entre ambos, na cena comentada, é ainda re-

forçado por outros elementos: a roupa mais clara de Guilher-

me versus a roupa mais escura de Burgos; a serenidade do 

semblante de Guilherme versus a perturbação profética e rai-

vosa de Burgos. 

Para Jorge de Burgos é preciso impor limites, e estes 

são imperativos da vontade divina. Guilherme refuta-o: 

“Deus criou os monstros também. Também te criou.” (p. 

537). 
 

Eu não matei ninguém. Todos caíram se-

gundo os seus destinos por causa dos 

próprios pecados. Eu fui somente um ins-

trumento... O Senhor me absorverá, por-

que sabe que agi para a sua glória. O meu 

dever era proteger a biblioteca. (p. 529).  

 

                                                 
1 Sobre o enquadramento, cf. Martin (2005). 
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“Porque era do filósofo. Cada livro da-

quele homem destruiu uma parte da sa-

bedoria que a cristandade acumulara no 

decorrer dos séculos.” (p. 531) 

  

  Burgos desencadeia a violência, mas, sendo represen-

tante do Religião, não o admite fazer por maldade ou irracio-

nalismo. Ao contrário, tomando o fundacionismo da metafísi-

ca como pressuposto, justifica sua violência “santa” numa 

causualidade transcendental: Deus e a tradução suprema de 

Sua vontade, a Religião. 

 

4. Conclusão  

 

A relação entre religião e violência remete ao transcen-

dentalismo do discurso metafísico. A metafísica supõe um 

mundo organizado racionalmente a partir de uma ordem ou 

categoria transcendente. Para Jorges Burgos, esta ordem 

transcendente, representada por Deus, estava ameaçada de 

ruir pela leitura dos clássicos da Antigüidade, especialmente 

Aristóteles e sua tolerância em relação à comicidade. Burgos 

representa a luta da Igreja Medieval contra o humanismo que 

avançava, difundindo um conhecimento profano e questiona-

dor de dogmas. Tanto no romance quanto no filme, Burgos é 

a personificação do mais radical conservantismo da Igreja, 

com sua condenação da circulação do conhecimento e no uso 

da violência como forma de manutenção da hegemonia. 
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8. 

Henry e June: o símbolo erótico dos diários não ex-

purgados de Anaïs Nin 
 

Vanessa Santos de Souza1 

 

 

1. Introdução 

 

Henry & June é o filme roteirizado e dirigido por Phi-

lip Kaufman em 1990, mas também se refere a um pequeno 

recorte da vasta produção dos Diários não expurgados de 

Anais Nin, mais especificadamente entre 1931 – 1932. A 

referida autora possui a maior compilação de escrita de si da 

literatura ocidental, iniciada aos 12 anos e interrompida so-

mente com sua morte. O teor sutil e ao mesmo libertador com 

a qual revela a questão da intimidade sexual destaca-se em 

relação à sua produção literária – trata-se de um daqueles 

casos em que a biografia do escritor parece interessar mais do 

que sua própria obra. Não para a crítica, pois Anais Nin já foi 

encontrada no alvo dos estudos acerca da identidade de gêne-

ro e do erotismo, mas para os demais leitores, que movidos 

ou não pela paixão da pesquisa, buscam certamente na leitura 

de suas confidências compreender como se deu a efusão artís-

tica de uma mulher que vivenciou o corpus de sua literatura. 

Apesar de muito extensa a produção desses diários, 

até o momento só foi possível traduzir para a linguagem do 

cinema a parte referente em que Anais Nin se tornou amante 

do também escritor Henry Miller, e apaixonada pela esposa 

do mesmo, a sedutora June. A continuação dos seus relatos 

                                                 
1 Mestrado em Letras pela Universidade Federal do Piauí.  
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são igualmente intensos, porém, o trio amoroso desenvolvido 

por eles no início da década de 30 ainda é o que chama mais 

atenção do público, que passou de leitor para se tornar expec-

tador a partir da adaptação de Philip Kaufman.  

Com estas disposições preliminares, é preciso adiantar 

que no presente artigo analisaremos o processo de tradução 

intersemiótica entre as obras, objetivando principalmente 

compreendê-lo enquanto processo de transformação de uma 

obra para outra, já que uma linguagem semiótica possui seus 

mecanismos afins, o que não elimina as possibilidades de 

modificá-las, desde que durante esse percurso de nova roupa-

gem admita, como tal, novas semioses. 

 

2. Duas obras distintas, dois processos semióticos 

 

Muito se reclama quando se vai ao cinema para assis-

tir a um filme adaptado de uma obra literária que o diretor 

não foi “fiel” ao livro. Alegam: “imaginei aquela determinada 

cena de forma completamente diferente” ou “cortaram uma 

parte do enredo no filme”. Ora, vale lembrar-se das distinções 

dos suportes utilizados tanto para produzir um filme como 

um livro, e é assim também para recebê-los. Enquanto o pri-

meiro utiliza-se esteticamente da imagem, o segundo trabalha 

com a palavra, entrando aí diversas correntes teóricas para 

explicar os diferentes modos e meios da interpretação1. Por-

tanto, constata-se, de antemão, que essa “fidelidade” esperada 

por boa parte do público não pode efetivar-se, visto a varie-

dade de técnicas da qual se utilizam o cinema para realizar tal 

adaptação. A visão do produtor/diretor, revela-se desde a 

escrita do roteiro até a cor escolhida para a fotografia do fil-

me. 

Mas antes de se chegar nessa linguagem do cinema e 

no leitor (expectador) propriamente dito, algumas noções 

semióticas1 serão deslindadas para primeiramente destacar a 
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necessidade de compreender que apesar do filme ter nos diá-

rios seu ponto de partida, são obras distintas. 

Tanto o cinema quanto o diário são atividades semió-

ticas, no entanto se opõem, ou seja, estabelecem seu próprio 

sistema de sentido, cujas especificações, se interligadas pela 

mesma cadeia de signos onde haja tradução de uma para ou-

tra, podem-se falar de transformação intersemiótica. Quando 

se “adapta” uma obra literária para o cinema, falando em lin-

guagem cinematográfica, torna-se necessário apurar senten-

ças possíveis dessas atividades. Um romance, por exemplo, é 

demarcado pela livre recepção do leitor. Se transcrito para o 

cinema, recebe provavelmente outra ótica de percepção, ain-

da que oriunda de um conjunto de signos equivalentes. 

Não obstante Henry&June advir dos Diários não ex-

purgados de Anais Nin, o filme em questão deve ser conside-

rado uma obra independente, mesmo que esteja intimamente 

relacionada; possui linguagem e estrutura semiótica comple-

tamente distintas. Sobre isto, Thaïs Flores Nogueira Diniz 

desenvolveu o conceito de equivalência entre a obra resultan-

te e obra adaptada, centrada principalmente na tradução1 en-

tre elas. Se houve tradução, é porque essas obras se equiva-

lem, mas não porque elas continuam sendo as mesmas. A 

possibilidade de criar um enredo a partir de um preexistente, 

buscando nele sua condição basilar, vem da tecnologia intrín-

seca do cinema, e para sua realização é necessário respeitar 

suas condições semióticas. 

 
...todo sistema semiótico é caracterizado por 

qualidades e restrições próprias, e nenhum 

conteúdo existe independentemente do meio 

que o incorpora. Esse conteúdo, não pode, 

por isso, ser transmitido, ou traduzido, ou 

transposta, independente de seu sistema se-

miótico. Numa análise de tradução, não po-

demos, portanto, restringir-nos aos sistemas 
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como produtores de signos – de que ambos, o 

cinema e o teatro são capazes – e à sua equi-

valência (DINIZ, Thaïs, p. 1003). 

 

 Henry&June é resultado de uma tradução intersemió-

tica, não podendo ser analisado enquanto sistema de signos 

separado dos diários. A intersemiose se encontra justamente 

onde já não é mais a obra de origem nem ainda a obra adap-

tada. O processo em si de um sistema semiótico para outro se 

cruza e partilha da institucionalização dessa nova obra, cujo 

estudo não visa somente descrições e semelhanças, visto que 

tal comparação, a despeito dos mecanismos referentes à obra 

traduzida, não permitem somente essa análise simplória e, 

digamos, limitada. A tradução, entenda-se: é um novo ele-

mento cultural. 

 

3. A linguagem do cinema 

 

Linguagem, objeto de estudo da linguística, também 

admite ser introduzida nas demais áreas de estudo, já que só 

através da linguagem é que nos tornamos possíveis enquanto 

indivíduos. Fala-se em linguagem para se referir ao teatro, ao 

artesanato, as artes visuais, ao processo comunicacional como 

um todo; fala-se, sobretudo e em questão, da linguagem do 

cinema, para compreender a construção de sua narrativa, suas 

peculiaridades e “empréstimo” das demais artes1. 

Como os referidos conceitos de linguagens, a lingua-

gem do cinema também não se afere facilmente. As especifi-

cações não se encontram somente em cada etapa da produção 

fílmica1, mas também nos indivíduos que as operam. Hen-

ry&June certamente assumiria uma narrativa completamente 

distinta de Philip Kaufman, se caso tivesse sob a direção de 

qualquer outra pessoa, homem ou mulher, consagrado ou não. 

Se fosse produzido, ao invés de em 1990, em 2000, ou em 

2010. Se fosse um filme de produção independente. Se fosse 
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francês. Se fosse Argentino. Acerca disso, Carrière (1994, p. 

32): 

 
Não só a linguagem é complexa, já que se di-

rige a cada espectador individualmente e à 

plateia como um todo (com variações que 

podem variar de uma para outra), como tam-

bém todos falam do seu próprio jeito, com 

seus próprios recursos e ideias, se possível 

com seu próprio estilo, se possível com suas 

próprias limitações e idiossincrasias. 

 

 Por esta razão, a linguagem do cinema parte muito do 

princípio da subjetividade artística, e dentro de toda a sua 

configuração produtiva, os sistemas semióticos inerentes a 

ela reproduzem justamente aquilo à que se referem enquanto 

propósito fílmico. Assim sendo, deixada clara as distinções a 

respeito de tradução intersemiótica, a obra a qual pretende-

mos analisar é justamente a traduzida, isto é, a que resultou 

da leitura de Philip Kaufman sobre os Diários não expurga-

dos de Anais Nin para produzir a nova: Henry&June. Não 

desprezaremos, entretanto, sua fonte primária. Reconhece-se 

que a tradução parte de algum lugar, e ainda que haja liber-

dade interpretativa do tradutor, a semiose irá trabalhar numa 

esfera de equivalências, como já discriminamos nesse traba-

lho.  

 

4. Henry and June: a leitura dos diários 

 

 Paris, 1931. O coração da Europa em efervescência 

cultural. Kaufman nos ambienta Anais Nin justamente inseri-

da nesse cenário. Influenciada pela boemia parisiense, ela 

subverte o casamento, a traição, o amor, o prazer e o sexo. 

Anais Nin desconstrói a imposição da imagem feminina no 

que diz respeito aos seus papéis tradicionais.  
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 Tal subversão ocorre devido ao contato que a perso-

nagem passa a ter com o erotismo. Anais Nin escreveu um 

livro sobre H. D. Lawrence, considerado por muitos autor 

maldito, sub-literatura, por abordar temas como a sexualidade 

e adultério. No início do filme, a personagem contempla em 

segredo fotografias eróticas em sua nova casa, relíquias dei-

xadas pela sua antiga dona. Mas foi com Henry Miller, de 

quem se tornou amante, que obteve o primeiro passo para a 

sua transgressão. 

  
Para muitos, o envolvimento que culmina 

com o ato sexual representa o máximo de 

contato íntimo entre duas pessoas, que pode 

envolver amor ou não. Essa experiência não é 

só física, mas constitui-se também num ato 

de comunicação, de conhecimento, de afeto, 

que para muitas pessoas acaba se converten-

do numa simples preocupação com o desem-

penho individual. (FURLANI, 2009, p.38) 

 

 Através da efetivação do ato sexual, Anais Nin pôde 

se debruçar diante de um mundo até então desconhecido, e 

proibido para ela, pelo fato de ser mulher. Podemos ler toda 

essas nuances da personagem pela ótica de Louro (2001, 

p.12), “somos sujeitos de identidades transitórias e contin-

gentes”. Portanto, as identidades sexuais e de gênero (como 

todas identidades sociais) têm o caráter fragmentado, instá-

vel, histórico e plural, afirmado pelos teóricos e teóricas cul-

turais. 

 No filme é mostrada uma transição forte da persona-

gem: no primeiro momento ela aparece como uma mulher 

recatada, já no segundo momento temos uma mulher invasora 

e imponente. “Entretanto, é possível procurar a coesão do 

espírito humano, cujas possibilidades vão da santa ao sensu-
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al” (Batallai, 1987, p. 8). Porém, isto só será percebido no 

final do filme. 

 Em várias cenas, Nin está em contato com o corpo e a 

sexualidade. Ela sempre é conduzida aos cabarés tanto por 

Henry (um boêmio), quanto por June (dançarina). E é num 

destes envolvimentos que as duas entrarão em um bar para 

gays, onde podemos perceber as diferenciações entre as lés-

bicas butches e femmes1. Dialogando com as Reflexões sobre 

a questão gay, o filósofo Didier Eribon (2008) nos mostra a 

fuga para a cidade dxs homossexuais, sendo esta um refúgio 

durante os séculos XIX e XX. Para o autor, as cidades de 

Berlim, Paris, Nova York representavam uma maior liberda-

de para o “mundo gay”. A escolha de retratar o filme todo na 

cidade poderia ter ajudado a personagem a desfrutar de uma 

maior liberdade e capacidade para afirmar a sua identidade 

por ser um lugar mais livre das pressões se comparados a 

outras localidades menores. 

  
Magnus Hirschfeld dá uma magnífica descri-

ção da cultura gay e lésbica do início do sécu-

lo. Com seus cabarés, restaurantes, tavernas e 

cafés, seus bailes, sua vida noturna, tudo o 

que constitui o que hoje se chamaria de “sub-

cultura” homossexual. (ERIBON, 2008. p. 

34) 

 

Ao colocar a personagem nestes ambientes há uma 

abertura de reflexões ao que se refere às formas de relações. 

A saída de Nin de casa para morar com o amante, seus olha-

res direcionados a outros homens, sua decisão de passar a 

fotografar diversos corpos considerados obscenos, o que era 

considerado indecente para a sociedade, mostra a profundi-

dade psicológica da figura feminina de Anais Nin. Percebe-

mos que Henry guia Nin a um mundo que tem mais liberdade 

para os seus desejos, descobertas e volúpias.  
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O filme é uma leitura de muitos envolvimentos sexu-

ais de Nin. Poderíamos destacar aqui as cenas em que Anis 

sai pelas ruas da cidade e presencia uma espécie de festa po-

pular onde há muitas pessoas nuas e/ou fazendo sexo o que 

mostra uma grande liberdade embora estejamos falando do 

século XX. No entanto, se analisarmos a linguagem do cine-

ma veremos o santuário do corpo, “o glamour ou a fabricação 

do corpo sedutor”. Baecque (2011, p. 489) afirma que “desde 

sua origem, o cinema acolhe esse ícone sensual e cerca com 

um escrínio incandescente essa mulher que oscila entre a ino-

cência e o escândalo”. É exatamente assim que a personagem 

principal é criada, ela é a escritora recatada que brevemente 

passará a ser uma libertina fugaz. Durante todo o filme há 

uma intensa significação da pintura, da música, da literatura 

dos lugares com a significação e realidade corporal. São as 

mulheres do cabaré e as cores que as cercam, é a música que 

guia o corpo de Nin ao dançar e seduzir os homens ali pre-

sentes. É a literatura que Henry e Nin usam para descrever 

June, ou seja, todo o erotismo presentes nos diários da Escri-

tora Anais Nin.  

 O que nos faz descrever esse texto fílmico como um 

material considerado erótico e não pornográfico, está baseado 

no que nos mostra Steinem (1997). Para a autora, esta dife-

rença se dá pelo fato de o erotismo se estabelecer como uma 

troca de prazeres que não podemos encontrar na pornografia 

devido a uma exacerbada dominação de um sujeito sobre 

outro.  

 
Esta definição inclui todos estes tipos de de-

gradação, a despeito de serem as mulheres 

escravas e os homens os captores, ou nos ra-

ros exemplos onde o oposto ocorre. Há tam-

bém a pornografia homossexual na qual um 

homem assume o papel "feminino" da vítima, 

assim como o erotismo homossexual no qual 
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dois homens dão-se prazer, mutuamente. Há 

também a pornografia na qual os papéis se 

invertem, com uma mulher de chicote em pu-

nho para castigar um homem, embora seja 

significativo o fato de que trata-se de um gê-

nero criado pelos homens, para o seu próprio 

prazer e não criado por ou para as mulheres. 

É um gênero que permite ao homem ser víti-

ma, embora sem o perigo real. Há a porno-

grafia lésbica, onde uma mulher assume o 

papel "masculino", de vitimar outra mulher, 

assim como o erotismo lésbico. (STEINEM, 

1997, p. 285) 

 

Com esta explanação poderíamos afirmar que em to-

dos os momentos sexuais que Nin esteve envolvida sempre 

houve erotismo, no entanto, em um cabaré, ela e o seu marido 

pagam para ver uma cena de pornografia lésbica que aparen-

temente é desconfortante para Hugo, mas excitante para ela.  

Na cena podemos perceber, que como todas as performances 

pornôs, há uma deliberada dominância entre uma mulher que 

diz está desempenhando os papéis masculinos e a outra que 

desempenhava os papéis femininos, isto é, “toda pornografia 

é uma imitação do paradigma homem-mulher, algoz-vítima e 

quase toda ela representa ou sugere mulheres em cativeiros e 

homens em posição de domínio.” (STEINEM, 1997, p. 285). 

Assim, o pornográfico costuma cair no vão do dominante e 

dominado ou passivo e ativo. 

Em June, Nin, nas mulheres lésbicas e nas prostitutas 

e na maioria das  protagonistas temos a visão da mulher não 

estereotipada pelos padrões da época. No filme, observa-se 

como diria Steinem (1997), um arco-íris dos corpos femini-

nos. E é este arco-íris, as descobertas, as experiências e vi-

vências que fará Nin assumir que a transformaram na mulher 

que a partir dali ela seria. A mulher primeiro dela mesma e 

depois de seu companheiro Hugo. 
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5. A transmutação, o signo 

 

 A escrita dos diários de Anais Nin corresponde sem-

pre a uma análise psicológica dela mesma e daqueles que a 

cercam. A autora iniciou o hábito de escrever suas vivências 

no diário em 1914 e só encerrou com sua morte, em 1977. 

São 63 anos de prática que influenciaram não só o amadure-

cimento de sua escrita, mas toda uma futura geração feminina 

que lutou por maior liberdade sexual, tendo uma de suas ins-

pirações a personalidade marcante da escritora francesa. 

Nin desenvolveu uma técnica para desvelar-se, na 

procura do entendimento do eu, de forma autêntica e crono-

lógica. A escritora registrava os acontecimentos na febre do 

momento, muitas vezes sem correção ortográfica, o que reve-

la a necessidade em que ela tinha de manter o fio condutor da 

confissão ininterrupto. A publicação destes diários se deu sob 

duas condições: a de serem publicados tal como foram escri-

tos, sem alterações, e somente após a morte do seu marido.  

Todos os diários, tanto Henry&June como os demais 

volumes, representam a série “Diário amoroso”, tendo apro-

ximadamente 35 mil páginas de literatura confessional. Vale 

lembrar que muitos críticos não consideram o gênero Diário 

como literatura. A escrita de Anais Nin, porém, supervaloriza 

o trabalho com a linguagem, no sentido que impera em sua 

narração a poeticidade. 

 
Vivo uma espécie de fornalha de afetos, amo-

res, desejos, invenções, criações e delírios. 

Sou incapaz de descrever minha vida por 

meio de fatos porque o êxtase não está nos fa-

tos – no que acontece ou no que faço -, mas 

no sentimento que desperta em mim e no que 

se cria a partir de tudo isso... Quer dizer, eu 

vivo ao mesmo tempo uma realidade física e 

metafísica... (NIN, 2011, p.9) 
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 Ora, se a mesma afirma que em sua narrativa não há 

descrição exata dos fatos ocorridos a ela, como obter uma 

objetividade no processo de tradução cultural a partir de sua 

obra confessional, seja ela no teatro ou no cinema? 

 A resposta segue no âmbito da subjetividade em que 

recai toda obra artística. No processo de transmutação, é pre-

ciso recriar, suprimir, admitir que seguir a “obra original” à 

risca seria comprometer a validade da nova obra. O seguinte 

trecho do livro exemplifica bem esse teor subjetivo por parte 

do cineasta. 
Nunca fomos tão felizes nem tão infelizes. 

Nossas brigas são prodigiosas, tremendas, vi-

olentas. Estamos ambos irados a ponto da 

loucura; desejamos a morte. Meu rosto está 

assolado pelas lágrimas, as veias em minhas 

têmporas latejam. A boca de Hugo treme. Um 

grito meu o traz de súbito a meus braços, so-

luçando. E então ele me deseja fisicamente. 

Nós choramos e nos beijamos e atingimos o 

orgasmo ao mesmo tempo. E no momento 

seguinte analisamos e conversamos racio-

nalmente. (NIN, 2008. p.12) 

 

 Nos diários, o trecho encontra-se no início do mês de 

novembro, antes da parte em que Henry Miller chega à casa 

da autora, acompanhado de um advogado que consultou so-

bre o contrato para seu livro de H.D. Lawrence (NIN, p.13). 

Entretanto, no filme, tanto essa briga como o referido mo-

mento sexual entre o casal não acontecem. A intimidade entre 

eles só se efetiva ao mesmo tempo em que Anais Nin redes-

cobre a própria sexualidade nas aventuras com o amante e 

sua esposa June, cenas à frente. 

 Ainda no filme, pouco depois de Henry Miller saltar 

do carro e confabular algumas coisas sobre o escritor H.D. 

Lawrence de quem Anais escreve, ele diz: “the sex is natu-

ral”, citação inexistente nos diários, pelo menos não naquele 
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momento. Porém, simbolicamente, tal enunciação do perso-

nagem é fundamental para que o expectador compreenda 

quem ele é, já que o diretor preferiu reconfigurar a linguagem 

psicológica de Anais Nin em imagens que possam, como 

diria Flores, equivaler em sua semiótica. Anais Nin o descre-

veu, assim quando o viu, como “extravagante, viril, animal, 

opulento. E um homem a quem a vida embriaga, pensei. É 

como eu” (NIN, p.13). Kaufman não sondou o pensamento 

da personagem, mas o comportamento inicial do personagem 

de Henry Miller são propositais para levar ao expectador a ter 

impressões similares a da escritora. 

 

6. Considerações 

 

 “O que escrevo estão nestes diários, mas não gosto de 

mostrar a ninguém. Ao Hugo apenas... Mas só às vezes”. Esta 

é uma das inúmeras falas da personagem que demonstram o 

objetivo de transmitir ao expectador o sentimento da autora 

em relação aos seus diários, o quanto importavam e diziam 

respeito ao secreto do ser. Decidir publicá-los foi um ato ar-

tístico e político, uma vez que representa a ânsia da escritora 

em revelar sua intimidade sexual para um público que possa 

repensar diversas questões a partir de sua leitura, como as 

identidade de gênero e erotismo, discutidas aqui; como a pos-

sibilidade de criar outras obras com base neles – como acon-

teceu em Henry&June. 

 O processo intersemiótico do erotismo numa concep-

ção de identidade de gênero são possibilidades discursivas, 

portanto, da leitura fílmica de Henry&June. Constatou-se 

aqui que o referido signo erótico na linguagem cinematográ-

fica dessa adaptação não poderia corresponder fielmente ao 

mesmo signo dos diários, uma vez que apresentam lingua-

gens e sistemas semióticos distintos. Por atenderem às exi-

gências dos mecanismos do cinema, tanto em relação a técni-
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ca necessária para sua montagem como em sua própria subje-

tividade artística, o signo não manteria incorrompível, uma 

vez que possui caráter transmutacional, isto é, passível a no-

vas configurações interpretativas. Todavia, discutir o signo 

erótico na figura feminina de Anais Nin nesse processo inter-

semiótico entre cinema e os diários é mais que uma postura 

acadêmica, filosófica ou mesmo cinematográfica: é um da-

queles deleites que prevalecem diante aos anteriores mencio-

nados, dando lugar ao signo abstrato da análise a inspiração 

de adaptar outros diários da autora as demais possibilidades 

artísticas ou reais. 
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9. 

Por uma desaceleração: a modernidade em Only 

lovers left alive - de Jim Jarmush 
 

Raylanne Raquel Leal Costa1 

Luizir de Oliveira 2 

 

 

1. Introdução 

  

 Em seu livro Atmosfera, ambiência e stimmung, H. U. 

Gumbrecht (2014, p. 14) diz que “os textos afetam os ‘esta-

dos de espírito’ dos leitores da mesma forma que o clima 

atmosférico e a música”. Existe, em Only Lovers Left Alive, 

filme escrito e dirigido pelo cineasta Jim Jarmusch1, uma 

atmosfera que é desenhada pelo conjunto de música, ima-

gens, cores e ritmo. Como veremos mais adiante, existe no 

filme uma espécie de paisagem niilista, que é evidenciada na 

ruína deixada pela modernidade. 

Segundo Walter Benjamin (1892 – 1940), há na mo-

dernidade um declínio acentuado da experiência, uma perda 

de memória, um esquecimento que se abate sobre a humani-

dade resultando em miséria. A experiência temporal, essa 

                                                 
1 Possui graduação em Letras - Língua Portuguesa pela Universidade 

Federal do Piauí (2013). Tem experiência na área de Letras. Cursa mes-

trado em letras pela UFPI. 
2 Concluiu o Doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo em 

2003. Atualmente é professor Associado do Departamento de Filosofia, 

professor permanente do Mestrado Profissional em Filosofia e do Pro-

grama de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Piauí. 

Atua na área de filosofia com ênfase em Ética, Estética e Metafísica. 

Dedica-se à investigação temática da confluência entre Ética e Estética, 

com ênfase nas interfaces entre a Filosofia e a Literatura. 



151 

 

patologia do tempo, do tempo sem experiência, traz uma me-

lancolia, um sentimento de “mundo vazio”.  

 A obra de Walter Benjamin se dá numa tentativa da 

compreensão da história humana. Seus textos retratam, por 

meio desse caráter histórico, uma degradação da experiência 

humana na modernidade. Essa degradação, segundo Benja-

min, resulta como consequência do desenvolvimento tecno-

lógico, da mercadorização e do fetiche do atual, numa época 

onde tudo é vendável, onde tudo é mercadoria. 

É considerando esse diagnóstico que Benjamin faz da 

modernidade, que traçaremos a atmosfera do filme aqui ana-

lisado. A seguir serão abordados alguns conceitos designados 

por Walter Benjamin, para em seguida, serem aplicados à 

análise fílmica.  

 

2. A atmosfera benjaminiana 

 

O tempo sem experiência é o tempo da superação, da 

novidade que logo envelhece e é, rapidamente, substituída. 

Para Benjamin, a busca contínua pelo novo é algo próprio da 

produção capitalista, na qual tudo é mercadoria, inclusive os 

seres humanos. A modernidade é a era do vidro: nada se 

mantém inalterado, não há vestígios, todos os rastros foram 

apagados. A futilidade humana e a liquidez1 das relações são 

visíveis. 

Em 1933, ao escrever o ensaio Experiência e Pobreza, 

Walter Benjamin (1985, p. 119) dialoga com a ideia de uma 

nova forma de miséria proveniente do vertiginoso desenvol-

vimento da técnica: “Ficamos pobres. Abandonamos uma 

depois da outra todas as peças do patrimônio humano, tive-

mos que empenhá-las muitas vezes a um centésimo do seu 

valor para recebermos em troca a moeda miúda do 'atual'”.  

Benjamin criticou fortemente a sociedade moderna. 

Segundo ele, o acentuado declínio da experiência se abateu 



152 

 

sobre a humanidade, resultando em um “contentar-se com 

pouco”, um “começar de novo” perpétuo, desconsiderando o 

saber antigo, “sem olhar nem para direita nem para esquer-

da”. Benjamin nos fala, ainda, do conceito de barbárie. Se-

gundo o autor, a pobreza de experiência resulta em barbárie. 

O bárbaro é o indivíduo que, diante de sua miséria, é incitado 

a seguir em frente, sem olhar para trás nem considerar os 

rastros deixados.  

 
Barbárie? Sim. Respondemos afirmativamen-

te para introduzir um conceito novo e positi-

vo de barbárie. Pois o que resulta para o bár-

baro dessa pobreza de experiência? Ela o im-

pele a partir para a frente, a começar de novo, 

a contentar-se com pouco, a construir com 

pouco, sem olhar nem para a direita nem para 

a esquerda. Entre os grandes criadores sem-

pre existiram homens implacáveis que opera-

ram a partir de uma tábula rasa. Queriam uma 

prancheta: foram construtores. A essa estirpe 

de construtores pertenceu Descartes, que ba-

seou sua filosofia numa única certeza — pen-

so, logo existo — e dela partiu. Também 

Einstein foi um construtor assim, que subita-

mente perdeu o interesse por todo o universo 

da física, exceto por um único problema — 

uma pequena discrepância entre as equações 

de Newton e as observações astronômicas. Os 

artistas tinham em mente essa mesma preo-

cupação de começar do principio quando se 

inspiravam na matemática e reconstruíam o 

mundo, como os cubistas, a partir de formas 

estereométricas, ou quando, como Klee, se 

inspiravam nos engenheiros. Pois as figuras 

de Klee são por assim dizer desenhadas na 

prancheta, e, assim como num bom automó-

vel a própria carroceria obedece à necessida-

de interna do motor, a expressão fisionômica 

dessas figuras obedece ao que está dentro. Ao 
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que está dentro, e não à interioridade: é por 

isso que elas são bárbaras. (BENJAMIN, 

1987, p. 115.) 

 

Na sociedade moderna não há apego a nada. Um obje-

to, antes, era guardado e preservado por um longo período, 

passava a acumular importâncias, havia certa dificuldade em 

desvencilhar-se desse objeto. Na sociedade moderna, onde 

construções em ferro e vidro (vitrines) são construções para o 

espetáculo da mercadoria, um objeto que foi comprado há 

dois meses, por exemplo, torna-se logo “velho”.  

 
"Uma bela frase de Brecht pode ajudar-nos a 

compreender o que está em jogo: 'Apaguem 

os rastros! ', diz o estribilho do primeiro po-

ema da Cartilha para os citadinos. Essa atitu-

de é a oposta da que é determinada pelo hábi-

to, num salão burguês. Nele, o "interior" 

obriga o habitante a adquirir o máximo possí-

vel de hábitos, que se ajustam melhor a esse 

interior que a ele próprio. Isso pode ser com-

preendido por qualquer pessoa que se lembra 

ainda da indignação grotesca que acometia o 

ocupante desses espaços de pelúcia quando 

algum objeto da sua casa se quebrava. Mes-

mo seu modo de encolerizar-se — e essa 

emoção, que começa a extinguir-se, era ma-

nipulada com grande virtuosismo — era antes 

de mais nada a reação de um homem cujos 

'vestígios sobre a terra' estavam sendo aboli-

dos." (BENJAMIN, 1987, p. 118) 

 

A melancolia que se abate sobre a modernidade, é 

uma melancolia do luto1. O luto é o sentimento de perda, e 

quando há uma perda, o mundo se esvazia de significado. No 

luto, quando se perde algo, sabe-se o que foi perdido, portan-

to, há a possibilidade da superação. Mas na modernidade, 

essa falta de sentido torna-se cíclica, resultando na impossibi-
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lidade da superação, pois perdeu-se algo, mais não se sabe o 

quê. Esse algo é o sentido que falta, é a experiência perdida, é 

o tempo que não foi vivenciado. A experiência é o excedente 

de sentido que nos sobra de algo que foi vivenciado no pas-

sado. Trata-se de recepcionar no presente esse sentido extra, e 

que poderá ser útil para enfrentar os obstáculos que podem 

despontar mais à frente. 

A sociedade sofre de uma contração do tempo, de um 

constante “não ter tempo”, onde o tempo é comprimido e 

intensificado. O “mal estar da temporalidade” deu-se com o 

advento da tecnologia, o homem e suas formas de experiência 

não estavam aptos para lidar com a introdução tecnológica na 

modernidade do século XIX. As tecnologias deveriam auxili-

ar na existência, de forma que as pessoas pudessem trabalhar 

menos, para que nesse tempo livre conseguissem realizar as 

atividades que lhe dessem prazer, atividades que de alguma 

maneira fossem capazes de tornar ricos, em experiência vivi-

da, esses indivíduos. Mas o despreparo da sociedade nessa 

época impediu que essa população extraísse da tecnologia, os 

benefícios. Acarretando em falências nos modos de vida e 

gerando uma massa automatizada. 

Segundo Benjamin, basta olharmos o ritmo de vida 

acelerado que foi inserido pelo capitalismo moderno e a velo-

cidade do processo produtivo do trabalho industrial, para nos 

depararmos com a miséria humana. O desenvolvimento tec-

nológico e a produção capitalista aniquilaram a experiência 

do tempo artesanal, que era tecido coletivamente. Não se ti-

nha mais tempo para viver as experiências que o destino 

eventualmente nos dispunha, de experienciar uma ação e pas-

sar por ela lentamente, entendendo e experienciando o seu 

sentido. Executam-se tarefas cujo sentido é desconhecido. Na 

modernidade nada se fixa, e se nada se fixa, nada se lembra. 

O sujeito moderno está pobre de memória, e quando se perde 

a memória, não há o contestar, pois não se sabe o que perdeu. 
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Tem-se, na modernidade, a necessidade de matar o tempo, 

pois um tempo sem sentido é um tempo vazio.                          

 
"Sem as passagens cobertas (passages), a de-

ambulação pela cidade dificilmente poderia 

ter alcançado a importância que veio a ter. 

«As passagens, uma nova invenção do luxo 

industrial», diz um guia ilustrado de Paris, de 

1852, «são galerias com cobertura de vidro e 

revestimentos de mármore que atravessam 

blocos de casas, e cujos proprietários se jun-

taram para poderem entregar-se a tais especu-

lações. De ambos os lados dessas galerias, 

que recebem luz de cima, estendem-se os 

mais elegantes estabelecimentos comerciais, 

de modo que uma tal passagem é uma cidade, 

um mundo em miniatura». O flâneur sente-se 

em casa nesse mundo; é ele que oferece «a 

esse lugar predilecto dos transeuntes e dos 

fumadores, a essa arena de todas as pequenas 

profissões» o seu cronista e o seu filósofo. 

Mas para ele próprio esse lugar é o remédio 

infalível contra o tédio, uma doença que gras-

sa facilmente sob o olhar mortífero de um re-

gime reaccionário saturado. «Quem consegue 

entediar-se no meio de uma multidão»" 

(BENJAMIN, 2004, p. 38) 

 

Em um mundo voltado para o trabalho, onde só existe 

o valor da troca, o valor da mercadoria, o tempo é quem defi-

ne o homem. É nesse ambiente, nessa atmosfera, que as rela-

ções se ancoram, ou melhor, onde as relações não se firmam. 

Pois relações alicerçadas em pisos de vidro, são relações pas-

sageiras, que não se fixam, onde nada há para lembrar, onde 

nada há para deixar saudade. O amor se dá, então, numa tem-

poralidade acelerada. O amor é carente de recordação. 
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"A individualidade agoniza nas sociedades 

burocratizadas e aburguesadas, nas quais na-

da escapa às leis do mercado, nas quais o 

homem só existe como sujeito e objeto eco-

nômico. Nelas se verifica um processo de 

fragmentação da identidade e de 'mutilação 

do ego'; não há mais espaço para o prazer, pa-

ra o amor desinteressado e gratuido: o indiví-

duo sucumbe à produtividade que impõe suas 

regras contra tudo que se lhe apresente como 

obstáculo." (MATOS, 1997, p. 126) 

 

 

O tempo da produtividade é o tempo que absorve tu-

do, onde não há filtros. É o tempo preenchido pelo excesso. 

O sistema econômico impõe o imediatismo, a eterna mudança 

e a substituição rápida de mercadorias, o que acaba influenci-

ando nas relações anímicas. Não há mais tempo para viver 

grandes paixões. Segundo Olgária matos (2009), “a ciência e 

a técnica incidem nas formas de trabalho e nas relações com 

o tempo e induzem à velocidade, à brevidade, à superficiali-

dade e consequentemente ao declínio dos laços duráveis e ao 

predomínio da frieza."  

O envolver-se em um laço é, também, um comprome-

timento do futuro. Ligar-se a alguém, é abrir mão de oportu-

nidades futuras em prol de um laço assumido anteriormente. 

Não se deve guiar a existência por uma pós-vida, deve-se 

fruir autenticamente desta. Os seres humanos enquanto mor-

tais, em geral, vivem com um cabuloso temor da morte. Esse 

temor, juntamente com esse processo de modernização, acaba 

por causar uma condição na qual se busca passar por várias 

experiências, mas sem a preocupação de entender o significa-

do delas, esquecendo-se pelo que passou, pois passou-se por 

tal percurso rapidamente. A mudança é inimiga da memória. 

Tudo na contemporaneidade leva ao desengajamento 

e ao desvencilhar-se do outro. O tempo demorado, devagar, 
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permite enxergar de forma mais profunda, observando os 

detalhes, permite experienciar os momentos, é preciso desa-

celerar. O filme de Jim Jarmusch, Only lovers alive, obriga o 

espectador a uma desaceleração. Os espectadores desavisados 

e impacientes logo se sentiram entediados com o filme, pois o 

filme não possui um objetivo final. Não há um enredo que 

vincule a história a algo onde se deve chegar. O filme apenas 

acontece. Lentamente. Os personagens experienciam os mo-

mentos. A seguir veremos como essa atmosfera lenta e silen-

ciosa se dá no filme de Jim Jarmusch. 

 

 

3. O amor guarda a vida 

 

O filme de Jim Jarmusch traz através de seu ritmo len-

to, suas imagens em plongée1, suas cores sóbrias e sua músi-

ca minimalista, uma atmosfera benjaminiana. Os protagonis-

tas Eve (Tilda Swinton) e Adam (Tom Hiddleston), são vam-

piros casados há séculos e que vivem em cidades diferentes. 

Adam mora na cidade fantasma de Detroit1, contrapondo-se à 

sua amante Eve, que vive em Tanger1, cidade em crescente 

desenvolvimento. Os Vampiros de Only lovers left alive são 

intelectuais e questionam a sociedade (eles referem-se aos 

humanos como zumbis) contemporânea na qual vivem.  

Eve e Adam são opostos e complementares, isso fica 

perceptível durante todo o filme. Adam está sempre usando 

cores escuras e Eve sempre cores claras. Adam usa um colar 

com uma caveira branca, e Eve uma pulseira com uma cavei-

ra negra. Em uma cena na qual Eve telefona para Adam, ela 

aparece com o Iphone (ver figura 1), e ele com um telefone 

antigo ligado a uma TV antiga (ver figura 2). Aqui, deixa 

parecer que Adam possui certa repulsa pela tecnologia, o que 

é um contraste, já que ele é músico e possui vários equipa-

mentos modernos que permitem a reprodução e o desenvol-
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vimento de sua música. Pode-se dizer que Adam extrai da 

tecnologia apenas o necessário. Seus equipamentos são anti-

gos, porém, todos adaptados. 
Figura 1: Eve conversando com Adam ao telefone. 

 
Fonte: print screen de Only lovers left alive. 

Figura 2: Adam conversando por “telefone” com Eve. 

 
Fonte: print screen de Only lovers left alive. 

 

Adam adora a tecnologia, mas a usa apenas para o es-

tritamente necessário. Ele tem medo de tornar-se um “zom-

bie”, por isso tenta manter-se o mais distante possível dos 

“humanos”. Na cena em que ele conversa com Eve por tele-

fone, quando ela pergunta a ele o que está acontecendo, sua 

resposta é: “São os Zumbis e a maneira como vêem o mundo. 

Sinto-me como a areia no fundo de uma ampulheta.” (Only 

lovers, 2013, min. 26:05). Eve pede que ele vire a ampulheta, 
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pois eles já passaram por isso antes. Aqui fica claro a ideia 

cíclica da vida. 

O filósofo Walter Benjamin, ao analisar o impacto da 

introdução do advento tecnológico, diz que a sociedade não 

estava pronta para recepcionar tal evento, o que acabaria por 

incidir em um mal aproveitamento dessa tecnologia. Algo 

que deveria servir de maneira positiva, acaba por provocar 

uma série de catástrofes, pois a tecnologia que deveria resul-

tar em um “poupar tempo”, transforma o homem moderno 

em um ciborgue.  

Os personagens, Adam e Eve, não se deixam dominar 

pelo caráter impositor do tempo, nisso, ambos coincidem. 

Porém, Eve encara tal fato de forma otimista, ela aprende a 

amar a existência em sua plenitude, é uma sobrevivente. Já 

Adam, tem dificuldade em lidar com o rumo tomado pela 

sociedade, tornando-se melancólico e deprimido, chegando 

mesmo a “brincar de suicídio”.  

Essa situação é explicada por Benjamin. Eve é alguns 

séculos mais velha que Adam, portanto, possui mais experi-

ência, e segundo Benjamin, a experiência está ligada a uma 

ação do passado pela qual passamos e conseguimos extrair 

um aprendizado, um significado, para melhor lidar com as 

convergências futuras. Eve está mais apta a lidar com as di-

vergências da vida. 
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Figura 3: Adam "brinca de suicídio". 

 
Fonte: print screen de Only lovers left alive. 

 

Os personagens de Jim Jarmusch experienciam o 

tempo, eles lêem, tocam, jogam xadrez, conversam, passeiam 

de carro pela cidade olhando o espaço à sua volta, tudo isso 

numa movimentação lenta, que é evidenciada no filme atra-

vés das cenas em slow motion e pelas transições, que são 

feitas pela sobreposição de imagens, e/ou também, em Fade 

In 1e Fade Out1. Todos esses elementos conferem ao filme a 

sensação de que o tempo está passando mais devagar, esse 

ciclo compassado só é interrompido quando a irmã de Eve, 

Ava (Mia Wasikowska), decide visitar o casal. Ava é incon-

sequente e jovem. Falta à Ava a experiência e o cuidado de-

monstrado pelos personagens Adam e Eve. 

Only lovers left alive não é um filme comercial, digo, 

não há explosões nem nenhum esforço aparente para tornar o 

filme “dinâmico”. É um filme pausado, com andamento len-

to. O jogo com o tempo e o ritmo do filme se dá logo no iní-

cio, quando, acompanhado de uma música a qual o ritmo foi 

drasticamente reduzido (se comparado com a versão origi-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mia_Wasikowska
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nal), a câmera faz imagens panorâmicas, girando acima dos 

protagonistas deitados, cada qual em sua casa: Adam entre 

seus instrumentos e fios (ver figura 3), e Eve (ver figura 4) 

entre os seus livros. 

 
Figura 4 - Adam na sala de sua casa, na sala, em Detroit. 

 
Fonte: print screen do filme Only lovers left alive. 
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Figura 5: Eve no quarto, em sua casa, em Tânger. 

 
Fonte: print screen do filme Only lovers left alive. 

 

A decadência da modernidade é mostrada no filme 

através de alguns aspectos e episódios, como por exemplo, a 

cena na qual o casal de vampiros está passeando pela fantas-

magórica Detroit. Quando Eve vai visitar Adam, uma das 

distrações do casal é passear de carro pela cidade deserta. 

Durante esse passeio, Adam passa pela famosa fábrica de 

Packard, “onde foram montados os carros mais bonitos do 

mundo” e hoje encontra-se em ruínas. Durante o passeio eles 

também passam pelo Teatro de Michigan, construído na dé-

cada de XX, e que agora está abandonado, servindo de esta-

cionamento. Outro exemplo claro do descuido gerado pela 

modernidade, é o rio no qual jogam o corpo de Ian (Anton 

Yelchin), que havia sido drenado pela irmã de Eve, Ava. O 

rio parece ser o puro ácido, pois logo após o corpo ser lança-

do na água, é corroído em segundos, restando apenas a cavei-

ra. Há também o sangue, o qual precisam ir buscar em um 

hospital seguro, pois o sangue humano em geral encontra-se 

contaminado, resquícios de uma sociedade do consumo. O 
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tempo vazio na modernidade é preenchido pelo excesso de 

comidas, pelo uso de drogas, dentre outros excedentes. 

Depois de viver por vários séculos, Eve têm consciên-

cia do aspecto cíclico da vida e que há sim, uma saída. Ela 

representa o indivíduo que mesmo estando em uma atmosfera 

niilista, é capaz de enfrentar esse mundo de forma positiva, 

com a experiência de quem viveu por anos e se mantém oti-

mista. O personagem de Tom Hiddleston, Adam, é extreman-

te antissocial, mas o apego e o amor que sente por Eve e por 

todas as suas outras paixões, como a música e a ciência, aca-

bam por salvá-lo da tristeza e do cansaço que o acomete.  

Só os amantes permanecem vivos. Apenas aqueles 

que se desvencilham do valor mercadológico onde tudo pode 

ser comprado, conseguem manter-se sóbrios, vivos. O ho-

mem moderno se tornou parte do maquinário, imerso num 

ciclo vazio, numa vida sem significado, vivida pela metade, 

como mortos-vivos, feito zumbis. Adam e Eve estão sóbrios, 

estão vivos, pois escaparam das amarras que prendem o indi-

víduo ao “sono do mundo moderno”.  

É preciso reaver os usos e os sentidos da vida, para 

que o tempo volte a ser qualitativo. Compreender os sentidos 

das nossas ações e nos desenvolvermos com a experiência, 

pois a experiência é uma “lição” tirada a partir de uma ação 

que foi experienciada no passado. 

  

4. Considerações finais 

 

Segundo remonta a história bíblica, Adão e Eva teri-

am sido os primeiros humanos criados por Deus, eles teriam 

comido o fruto proibido da árvore do conhecimento e privado 

a humanidade da perfeição e da perspectiva de vida eterna. 

Os personagens de Jim Jarmusch, Adam e Eve, são amantes 

da arte e da ciência, e diferentemente do casal bíblico, o que 

os mantém sobriamente vivos é o conhecimento.  
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 O tempo nos tem sido confiscado pela contempora-

neidade. As coisas que talvez gostássemos de fazer nos tem 

sido subtraídas por esse tempo fugaz, por esse tempo que nos 

tem sido imposto, no qual a falta de memória, de recordação, 

faz cair e afundar num abismo vazio do eterno presente. Tudo 

possui um valor mercadológico. Na modernidade o desvenci-

lhar-se do outro se tornou algo repetitivo. O tempo acelerado 

já não permite que olhemos para o lado. Estamos todos ocu-

pados com um fazer desnecessário, cheio de um valor sem 

sentido, um valor incapaz de comprar experiência.  

 Estamos todos sem memória. Presos num tempo e 

numa era capitalista que não permite que leiamos um livro 

calmamente mais de uma vez, de forma que se consiga lem-

brar posteriormente sobre o que o livro falava, os nomes de 

seus personagens. Esquecemos até o nome das pessoas que 

estão ao nosso redor. A era da desconecção é o tempo onde 

só há tempo para as mercadorias que alimentam o corpo, é o 

tempo onde não há tempo nem espaço para os alimentos que 

correspondem às relações anímicas. 
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10. 

O triângulo rosa visto através da análise do filme 

Bent 
 

Sara Regina de Oliveira Lima1 

 

 

Introdução  

 

A elaboração deste artigo se deu a partir da necessi-

dade de conhecer a respeito da abordagem de dogmas refe-

rentes à ideologia nazistas no filme Bent (1997). A análise do 

filme e o aparato teórico nos possibilitaram a ampliação do 

conhecimento a respeito do nazismo tanto no que diz respeito 

ao contexto histórico, quanto à condição degradante dos ho-

mossexuais nos campos de concentração.  

A produção deste trabalho tem por objetivo refletir 

acerca das execuções, atrocidades e perseguição sofrida pelos 

homossexuais reforçados pelos dogmas de Hitler na Alema-

nha Nazista representados no filme já mencionado.  Assim, 

foi realizada uma análise do conteúdo cinematográfico a fim 

de conhecermos mais sobre a realidade e tema estudado. 

 

Metodologia 

 

O presente trabalho caracteriza-se em uma pesquisa 

exploratória feita a partir da análise do filme Bent (1997). 

                                                 
1 Mestra em Literatura pela Universidade Federal do Piauí. Desenvolve 

pesquisas nas áreas relacionadas a sexualidades, diversidades, e seus 

possíveis diálogos com a Literatura, Cinema e Música. Tem experiência 

na área da Educação, com ênfase no ensino de Língua Inglesa. 
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Para realização da análise, utilizamos como aparato teórico 

diferentes autores, tais como Capelato (1995), Elídio (2010), 

Schwab e Brazda (2011), dentre outros que tecem a respeito 

do tema aqui discorrido. Para coleta de dados, realizamos 

consultamos no meio virtual buscando informações a respeito 

da existência de filmes que abordassem a temática desejada, 

uma vez que nossa pesquisa busca abordar as mazelas vividas 

pelos homossexuais em materiais cinematográficos referentes 

ao nazismo. 

 

Uma breve contextualização histórica. 

 

 Decorrente da Primeira Guerra Mundial, das suas 

mais diversas consequências ideológicas, perdas territoriais 

declaradas pelo tradado de Versalhes e da Crise de 29, entre 

os anos de 1939 a 1945 houve o maior conflito militar, entre 

a tríplice dos Aliados e o Eixo, conhecido como Segunda 

Guerra Mundial. Corroborando com a ideia, Capelato afirma: 

 
Muito se insiste no fato de que o nazismo foi 

produto da Alemanha na Primeira Guerra 

Mundial: o Tratado de Versalhes estaria no 

coração do nazismo. Hitler, de fato, soube 

explorar bem os sentimentos de humilhação, 

impotência, insegurança do pós-guerra. Con-

quistou as massas e o poder porque foi sensí-

vel aos anseios do povo. Propôs, nesse mo-

mento da crise aguda, um projeto de domínio 

do mundo pela raça ariana. (CAPELATO, 

1995 p. 86). 

 

 Com o intuito de barrar o crescimento partidário opos-

to e forjado pelo expansionismo e dominação, inicia-se na 

Alemanha o nazismo que era uma abreviatura do nome do 

Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e o 

mesmo tinha como característica principal o radicalismo polí-



168 

 

tico autoritário nacionalista. Faria (2010) ao descrever as 

principais características desta corrente política nos mostra 

ainda o nacionalismo extremado, o militarismo, a propaganda 

como forma de manipulação das massas, o combate ao libera-

lismo e a intervenção do Estado na economia com o capita-

lismo de estado.  De tal maneira, Hitler passou então a defen-

der e propagar uma Alemanha forte e suprema em raça base-

ando-se pelo princípio de higienização da pátria. 

 
Numa sociedade cheia de descontentamentos, 

o nazismo oferece um ideal revolucionário 

que tem por base a comunidade racial germâ-

nica. Num mundo incerto, ele busca certezas 

no passado, a revolução promete a criação do 

Homem Novo – ariano – contra seus corrup-

tores: judeus e outros. (CAPELATO, 1995 p. 

86) 

 

A raça alemã que nas propagandas nazistas deveria 

expandir-se tornando-se imbatível, alimentava o anseio de 

todos que pretendiam, por meio de uma conduta irrepreensí-

vel, ver a sua nação crescendo e dominando novamente. A 

questão de honra para aquela sociedade desafiou os princí-

pios de direitos humanos e uma vez que a dominação cultu-

ral, social e política era regida rigorosamente pelo caráter 

controlador. Para Faria (2010), a Alemanha estava sendo 

moldada de maneira plausível por Hitler, um homem de per-

sonalidade enigmática, descrito por muitos como louco, gê-

nio, possesso, criminoso e um tanto contraditório. 

 Dentre os horrores da guerra, Elídio (2010, p. 4) des-

taca que “o genocídio nazista foi uma das grandes catástrofes 

que marcaram o século XX. Entre os grupos perseguidos e 

assassinados estavam os homossexuais”, assim, podemos 

destacar o sofrimento e perseguição que os homossexuais 

sofreram por não se encaixarem nos padrões vigentes daquela 
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sociedade. Os mesmos vitimados no maior holocausto que a 

humanidade já presenciou, não eram, necessariamente, so-

mente os judeus.  

 No século XIX, antes do estopim nazista, no Código 

Criminal a homossexualidade era determinada como uma 

prática criminosa passível de punições descrita no parágrafo 

174 da conduta germânica. No entanto, a severidade relativa 

à punição e à tentativa de regenerar estes indivíduos de seus 

“males” e padrões “imorais”, estaria prestes a dissipar milha-

res de vidas nos campos de concentração com advinda políti-

ca nacional socialista, pois “[...] os homossexuais, vistos co-

mo degenerados, eram um dos principais alvos dessa política 

de controle.” (ELÍDIO, 2010, p.29). 

 Contrariando os ideais daquela sociedade, um dos 

principais motivos para perseguição e excursão destes ho-

mens foi a crença na propagação biológica dos corpos e da 

sexualidade. Assim, o biopoder constituía a procriação que, 

por sua vez, não é viável, por meio natural, nas relações afe-

tivas homossexuais.  Como afirma Foucault (1999, p. 309):  

 
Poder disciplinar, biopoder: tudo isso percor-

reu, sustentou a muque a sociedade nazista 

(assunção do biológico, da procriação, da he-

reditariedade; assunção também da doença, 

dos acidentes). Não há sociedade a um só 

tempo mais disciplinar e mais previdenciária 

do que a que foi implantada, ou em todo caso 

projetada, pelos nazistas. O controle das 

eventualidades próprias dos processos bioló-

gicos era um dos objetivos imediatos do re-

gime.  

 

Desta forma, a patologização da homossexualidade 

levou o governo nazista a uma tentativa de reeducação sexual 

e reabilitação dos seres por eles considerados “anormais”, 

“doentes mentais”, “depravados”, etc. “Além disso, o regime 
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de Hitler também fazia uso de experimentos científicos, a fim 

de descobrir a origem desses “males” e “desvios” e a busca 

de uma possível cura.” (ELÍDIO, 2010, p. 33). 

Análise crítica do filme Bent (1997)  
 

 Bent (1997) é um filme escrito pelo dramaturgo Mar-

tin Sharman e dirigido por Sean Mathias que contextualiza o 

sofrimento dos homossexuais no período do nazismo na 

Alemanha.  O enredo inicia-se na cidade de Berlim com um 

espetáculo de travesti em um bar, Greta’s nightclub, frequen-

tado principalmente por homossexuais, dentre eles temos 

Max, o personagem principal, Rudy, seu companheiro, Karl 

Enerst, soldado do exército nazista, Greta, dono do bar, den-

tre outros. Logo nas primeiras cenas, podemos perceber como 

era a vida noturna dos homossexuais naquela época mesmo 

com a proibição prevista por lei da prática sexual entre dois 

homens.   

 
No início do século XX, por exemplo, Ber-

lim, na Alemanha, era uma capital moderna, 

com uma enorme agitação cultural e noturna. 

Em 1920, com seus quatro milhões de habi-

tantes, o que a qualificava como a capital 

mais povoada da Europa, era uma cidade que 

proporcionava uma liberdade muito grande, 

especialmente para os homossexuais, que 

possuíam diversas opções de divertimento. 

Em 1933, a título de ilustração, o número de 

bares gays da cidade era de 130. (ELÍDIO, 

2010, p. 18). 

 

 Na manhã seguinte, um soldado nazista é degolado, 

na casa de Max e Rudy, após se envolver sexualmente com 

Max. A cena faz referência à conhecida “Noite das Facas 

longas” liderada por Adolf Hitler com o objetivo de matar 

todos ligados ao seu exército e partido que estivesse envolvi-
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do com a homossexualidade, no qual, dentre estes estava o 

oficial Enert Rohn. Nesta perspectiva, Elídio (2010, p. 24) 

nos mostra que este acontecimento influenciou drasticamente 

a perseguição e violência contra os homossexuais. 

 
Além do Parágrafo 175, um acontecimento 

contribuiu significativamente para a perse-

guição aos homossexuais, a “Noite das Facas 

Longas”, que aconteceu na noite de 30 de ju-

nho para 1 de julho de 1934, quando o oficial 

nazista Ernst Röhm, chefe da milícia parami-

litar SA, foi assassinado brutalmente junta-

mente com outros membros do grupo pelos 

homens da SS, que seguiam ordens de Hitler. 

Tal episódio ficou assim conhecido devido a 

um verso de uma canção da SA cujo assunto 

principal eram massacres. Röhm era homos-

sexual assumido e um dos principais nomes 

do Partido Nacional Socialista.  

 

 Ao fugirem, Max e Rudy encontram Greta e seguem 

até o centro da cidade. Na conversa que os mesmos tiveram 

no caminho, Greta revela o real sentido da morte da Enerst, 

até então desconhecida ao casal, e alerta que eles fujam o 

mais breve possível. Numa tentativa desesperada, Max en-

contrasse com seu tio Freddie que nega as duas passagens 

para Amsterdam sugeridas pelo sobrinho.  Frustrado, Max 

encontrasse com o seu parceiro na floresta onde eles estavam 

escondidos sem saber que a perseguição estava próxima. Para 

Elídio (2010), neste período iniciou-se uma verdadeira caça a 

todos os seres considerados “pervertidos” e “aberrantes”, ou 

seja, todos os homossexuais da cidade. 

 Ao serem capturados, os personagens são levados 

para um trem com destino ao campo de concentração em Da-

cha, que de acordo com Quinn (1945) seria o primeiro campo 

de concentração na Alemanha. 
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DACHAU, 1933 – 1945, Will stand for all 

time as one of history’s most gruesome sym-

bols of inhumanity. There our troops found 

sights, sounds and stenches horrible beyond 

belief, cruelties so enormous as to be incom-

prehensible to the normal mind. DACHAU 

and death were synonymous. (QUINN, 1945, 

p. 4).1 

 

 Vezneyan (2009) em sua tese esclarece que cerca de 

15 mil homossexuais masculinos foram vitimas do genocídio 

nazista. Entre os métodos utilizados eram comuns os massa-

cres, execuções, câmara de gás, tortura, confinamentos, além 

de violência sexual sofrida por mulher, bem como homens. A 

morte de Rudy, na longa viagem, aborda claramente esta rea-

lidade, pois o mesmo foi brutalmente torturado e assassinado, 

e Max forçado a espancá-lo e a provar a sua virilidade, além 

de ter que usar a estrela amarela ao invés do triangulo rosa, e 

ser  obrigado a estuprar uma garota na frente dos gestapos ali 

presentes. 

 O filme também é expressivo ao relatar e revelar a 

simbologia e as cores utilizadas pelos prisioneiros no regime. 

Nas cenas ainda da viagem, Max conhece Hosrt, que diferen-

temente dos judeus ali presentes, utilizava um triangulo rosa 

no seu pijama listrado. Horst então explica que a estrela ama-

rela caracterizava o povo judeu, o triangulo vermelho seria 

para os desafetos políticos, o verde para os criminosos e o 

rosa para os homossexuais cujo mesmo seria o status mais 

baixo de todos. De acordo com Elídio, “o sistema de classifi-

                                                 
1 Tradução nossa: Dachau, (1933 – 1945) permanecerá para sempre como 

um dos símbolos mais terríveis da história da desumanidade. Lá, as nos-

sas tropas encontraram imagens, sons e odores horríveis, além do inacre-

ditável, crueldades tão grandes a ponto de ser incompreensível para a uma 

mente normal. DACHAU e morte eram sinônimos. 
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cações, a taxonomia de cores, os triângulos e os signos distin-

tos eram elementos decisivos para a configuração de classes 

sociais nos campos.” (2010, p. 26).  

 Max ao receber a sua identificação pelo símbolo opta 

pela estrela, pois o mesmo era judeu e não queria usar a sim-

bologia mais baixa. Assim, podemos perceber que Max que-

ria se desunir do triângulo rosa no campo tendo em vista, as 

dificuldades que ali enfrentaria tanto com os guardas e ofici-

ais, quanto com os próprios prisioneiros. “Como consequên-

cia dessa dificuldade, temos também presente a vergonha de 

si e a vontade de se dissociar, de mostrar que não somos da-

queles de quem se pode rir ou daqueles que podem ser obje-

tos de insultos.” (ELÍDIO, 2010, p. 41). E além dessa disso-

ciação e ainda atrelado à vergonha, analisando o personagem, 

podemos destacar uma auto-repressão vivida por ele, pois 

com o intuito de sair vivo do campo, o mesmo ao negar a sua 

identidade sexual reprime-a de modo a ocultá-la e dissimulá-

la em várias cenas, o que para Chauí (1984) seria um tipo de 

repressão e uma imposição interior de proibição e interdições 

externas. 

 Em Bent, os homossexuais são taxados de “perverti-

dos” pelos oficiais. Percebemos, pois, que ao ostentar o trian-

gulo rosa, Horst carrega em si muitos estereótipos sexuais 

enraizados na sociedade da época.  Tais estereótipos podem 

ser caracterizados pela repressão sexual que de acordo com 

Chauí (1984, p.10) “pode ser considerada como um conjunto 

de interdições, permissões, normas, valores, regras estabele-

cidas histórica e culturalmente para controlar o exercício da 

sexualidade”.  Desta maneira, o conteúdo cinematográfico 

representa os homossexuais como pessoas reprimidas sexu-

almente naquele contexto histórico. 

 Acreditando na cura dos desvios sexuais, os campos 

também foram uma espécie de laboratório cujos homossexu-

ais serviam como cobaias humanas. Schwab e Brazda (2011) 
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ao descreverem o testemunho do último sobrevivente homos-

sexual de Buchenwald, Rudolf Brazda, denunciam o médico 

Carl Vaerner e o implante de uma glândula artificial na viri-

lha do sujeito homossexual para liberação de hormônios com 

efeitos positivos sobre as preferências sexuais dos mesmos.  

Além de sofrerem diversas agressões dos membros do 

exército nazista, os homossexuais ainda sofriam escárnio da 

parte dos próprios presos do campo, como podemos observar 

no filme relatado, pois ao ser hostilizado e sofrer injurias na 

fila do banho, Horst depara-se com a intolerância e normati-

zação sexual que existia também dentro dos campos. Apesar 

de todas as dificuldades, Horst sempre se orgulhava de utili-

zar o triângulo rosa e se incomodava pelo fato de Max não 

aceitar usá-la tendendo em vista o significado e a carga ideo-

lógica que aquele símbolo causava. 

O suicídio também constitui-se em ponto para análise 

e discussão no filme. Horst em uma de suas conversas com 

Max comenta a respeito de um homem que teria se suicidado 

na noite anterior no barracão onde dormiam. No diálogo, o 

personagem revela que tal atitude provocava descontenta-

mento nos oficiais, pois este ato significava uma resistência 

frente às situações vividas pelas vítimas nos campos de ex-

termínio. Essa tal resistência é abordada por Poggi (2007) 

como passiva, pois ela não é pautada na imposição de forças 

diferenciando-se do cunho violento e agressivo frente ao opo-

sitor. Para a autora, o suicídio assim como as greves de fome, 

cujo segundo exemplo foi feito pelo personagem Horst, eram 

  
[...] formas de escolher quando e como mor-

rer. Uma clara demonstração de autonomia 

do sujeito sobre si mesmo, nunca tolerada ou 

admitida pelos alemães. Esses alimentavam 

os grevistas, à força, no intuito de tirar-lhes o 

poder de escolha sobre a própria morte. Tal 

atitude era considerada verdadeira insolência, 
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posto que ignorava o papel dos alemães como 

ditadores últimos do destino das vidas no 

campo. (POGGI, 2007, p. 12). 

 

 Um outro fator abordado por Elídio (2010) seria o 

fato de que os prisioneiros homossexuais eram obrigados a 

desenvolver os trabalhos mais penosos e desgastantes nos 

campos em virtude a uma falsa “reeducação”. Desta forma, 

em Dachau, Max e Horst são obrigados a trabalhar exaustivas 

12 horas por dia com descanso de apenas 3 minutos. Os 

mesmos carregavam e moviam pilhas de pedras de um lado 

para o outro, repetidas vezes e em virtude deste trabalho pe-

sado, das condições de saúde e higiene precárias, e uma má 

alimentação, Horst a cada dia ficava mais doente e debilitado.  

 Ao ver o seu companheiro em uma situação cada vez 

pior, fator também influenciado com a chegada do inverno, 

no qual os dois são obrigados a carregar neve de um lado 

para o outro, Max decide ir ao capitão pedir medicamentos 

em troca de favores sexuais. Ao falar a respeito destes tais 

favores podemos fomentar a discussão a respeito da sexuali-

dade nos campos. Em sua experiência no campo de Bu-

chenwald, Rudolf Brazda (2011) salienta as práticas sexuais 

primeiramente vivenciadas apenas entre homens que não ne-

cessariamente estava relacionada a uma orientação sexual e 

posteriormente relações com mulheres. Ao abordar a temáti-

ca, o autor deixa explícito também os abusos dos superiores e 

os detentos, assim como, o comportamento sexual como for-

ma de sobrevivência.  

 
Os prisioneiros estavam amontoados em um 

campo que em 1942 ainda não tinha nenhuma 

mulher. Essa promiscuidade imposta, à qual 

se somava a impossibilidade dos presos de 

levar uma vida sexual normal, pode explicar 

as práticas homossexuais entre alguns para os 

quais eles seriam inconcebíveis em circuns-



176 

 

tâncias normais de vida. Para os detentos cuja 

libido não havia sido tolhida pelas rudes con-

dições, o desejo sexual podia ser satisfeito 

com colegas do mesmo sexo. (SCHWAB, 

BRAZDA, 2011, p. 134). 

 

Dias depois, ao transitar pelo campo, o capitão resolve 

verificar se Max está melhor, mas ao avistar os dois, percebe 

que os medicamentos não seriam para ele. Então o oficial 

decide matar Horst, o que consequentemente leva Max a co-

meter suicídio. Assim, após enterrar seu parceiro, Max veste 

o uniforme do mesmo que continha o triângulo rosa e suici-

da-se na cerca elétrica que delimitava as extensões do campo. 

Desta forma, Max deixa de posicionar-se de forma negativa 

com relação a sua sexualidade e passa a aceitar a sua orienta-

ção sexual, ou seja, o personagem rompe com as fronteiras de 

sua fragilidade emocional, do medo da discriminação dentro 

do campo e principalmente com o seu próprio preconceito. 

 

Considerações Finais 

 

Uma vez que os filmes são matérias que tendem a re-

presentar contextos reais e vividos com referência a um de-

terminado contexto histórico, o filme Bent (1997) representa 

uma realidade não apenas física dos campos de concentração, 

mas um constructo ideológico que permite o espectador 

imergir-se na história vivida pelos homossexuais na Alema-

nha nazista. 

Observamos ao logo do trabalho e da análise do mate-

rial cinematográfico, que o mesmo constitui-se em uma fonte 

rica para discussão dos aspectos relevantes à simbologia, re-

pressão, perseguição em detrimento das ideologias de Hitler 

propagadas no seio da sociedade Alemã.  Assim, sendo o 

filme uma forma de estudarmos e lembrarmos os aspectos 

sociais, ideológicos, culturais, políticos daquela época, a dis-
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cussão do mesmo e os embasamentos teóricos, nos possibili-

taram um amadurecimento intelectual frente ao tema e às 

questões discorridas ao longo do trabalho, que possivelmente 

servirão como referência a futuros estudos e pesquisas. 
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“Las culturas pueden entenderse mejor unas a otras 

por medio de sus performances” (Taylor 2013, 28). Con ba-

se en esa reflexión y en algunas epistemologías de la desco-

lonización en la educación superior y también, gracias al 

hecho de que en la UFSC, el curso de Letras/Español de en-

tre las cinco asignaturas de Literatura dedicaba un programa 

específico al género dramático ( con un panorama del teatro 

clásico español, llegando a lecturas de dramas hispanoame-

ricanos) fue propuesto un encuentro activo a los estudiantes 

de modo a convertir parte de las clases de Literatura Hispá-

nica II (Letras Español/UFSC) en un proyecto interdiscipli-

nario colectivo.1 La experiencia  metodológica de un enfo-

que por tareas proponía la puesta en escena de una obra tea-

tral que comprendería tres etapas con reglas específicas, co-

nocidas de los estudiantes: el proceso (preparación - elec-

ción del texto y ensayo); la performance o espectáculo a los 

estudiantes de Español de otro nivel de enseñanza y el in-

forme final.  

Recordar al grupo de estudiantes de lengua extranje-

ra que uno de sus futuros roles sería lo de volverse docente 

de Lengua Española en la educación fundamental  y para 

eso ofrecer la oportunidad de reflexionar sobre un proceso 

gradual de conocimiento personal y reconocimiento colecti-

vo, con la apertura interdisciplinaria brindaba la posibilidad 

de aprender algo de las Artes Escénicas, no solo leyendo la 

dramaturgia hispánica, como incorporando la lengua en vivo 

con el juego de la performance que exige la mirada a los 

espectadores. Asimismo, creer que la performance de una 

obra teatral de otra cultura ofrece la oportunidad de aprendi-

zaje intercultural, tanto para el grupo que representa la obra 

                                                 
1 Experiencias semejantes realizadas con otros grupos de estudiantes de 

Letras Español formaron parte de más de una década de enseñanza de esta 

asignatura de Literatura Hispánica impartida por mí en la UFSC. 
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como para el público que la escucha y se logra por medio de 

la producción lingüística en la lengua meta con los giros y 

léxicos propios de aquel país de habla hispánica y que las 

reflexiones paso a paso obedecen a una experiencia distinta 

en la clase de literatura al tratar de obras teatrales considera-

das canónicas. 

La metodología del enfoque por tareas que surge en 

los años 90 en el ámbito anglo sajón consistía en proponer el 

uso de la lengua real como proceso de adquisición de com-

petencias lingüísticas.i Ese método ampliado a la enseñanza 

de la literatura en ELE al tiempo que implica aprendizaje 

incorporada de texto en la lengua meta, se aplica también a 

un propósito interdisciplinario de sobrepasar las fronteras 

disciplinarias entre las letras y las artes, atendiendo a una 

perspectiva intercultural. La duda sobre los límites impues-

tos por la epistemología basada en la razón moderna se apli-

ca para establecer otros paradigmas que es la educación na-

tural como la indígena que se ofrece por la corporalidad y 

como solidaridad comunitaria hacia la evaluación de un re-

sultado de aprendizaje.   

Al contemplar el ejercicio de la actuación como mo-

do gradual de reconocimiento de un proceso colectivo e in-

dividual, se agregó a los dramas más conocidos de Lope de 

Vega, Tirso de Molina, Ramón María del Valle Inclán y Fe-

derico García Lorca, otros dramas menos conocidos por el 

hecho de que, aunque hispanoamericanos llegaban más difí-

cilmente a Brasil. En ese curso específico fueron leídas dos 

obras Los invasores (1968) del chileno Egon Wolf y Los 

albañiles (1969) del mexicano Vicente Leñero.  

En medio a los seminarios y discusiones del progra-

ma de dicha disciplina, se añadió un campo de experimenta-

ción con la colaboración de dos directores de teatro (egresos 

del curso de Artes Escénicas de la UFSC) un proceso de 

puesta en escena bajo el enfoque por tareas aplicado al curso 
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de literatura con vistas a la práctica de un idioma extranjero 

(el castellano). Por medio de un plano concreto de construc-

ción espectacular que se armaría a lo largo del semestre, con 

vistas a una performance final, se tomarían dos segmentos 

distintos de la Educación en lengua extranjera: los futuros 

docentes (estudiantes de Letras) y los estudiantes de Lengua 

Española de la enseñanza media. 

 Esa acción pedagógica externa a los muros de la 

Universidad puede enseñarnos entre otros aspectos: la nece-

sidad de la lectura activa de un drama para adecuarlos a las 

circunstancias concretas de una performance. Vale decir que 

la elección de la obra Los invasores (1968) realizada por los 

estudiantes de Letras salió de entre otras dos propuestas: 

Don Juan Tenorio (1844) de José Zorrilla y La muerte y el 

vampiro de Emilio Ballesteros. Sin intervención docente, los 

criterios de decisión de los estudiantes, consideró al público 

joven que serían los receptores de la secundaria y de algún 

modo exprimiría el deseo de establecer un puente de comu-

nicación con un imaginario más cercano a la realidad lati-

noamericana.  

 Cabe también observar que el propósito de proponer 

una experiencia concreta de los estudiantes de Letras en cla-

ve interdisciplinaria y en diálogo con el área de las Artes 

Escénicas adviene de tomar a los archivos, previamente de-

finidos como canon literario como parte sospechosa y pro-

poner una acción colectiva de reorganizar dramatúrgicamen-

te el texto escrito y al repasarlo al cuerpo crear la conciencia 

de la acción como parte de una vivencia en comunidad.  

Al inventarse para sí una conducta llevar en conside-

ración el concepto de buen vivir, según lo dispone Enrique 

Dussel. El buen vivir que recupera una noción quechua para 

proponer una ética distinta a la modernidad con su razón 

eurocéntrica. Sintéticamente, Dussel explica que por modi-

ficar un verbo (vivir) el adverbio (buen), de hecho, no se 
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refiere a una “buena vida”, sino a “un modo de vivir en ac-

ción y para lograr el bienestar colectivo.”ii 

 Por lo tanto, proponer que, además de evaluar a ca-

da estudiante según su desarrollo subjetivo, parte de las cla-

ses proponían una metodología del enfoque por tareas, con 

el propósito de observar también qué acciones individuales 

el estudiante aportaría a un colectivo (el grupo de teatro). 

Este conjunto necesitaría de todos para convertir las tareas 

en acciones concretas sobre el texto, figurino, banda sonora 

y demás aspectos de un espectáculo teatraliii para llegar a un 

final común: la performance a los estudiantes de la secunda-

ria.    

  Con base en la acción y creación de repertorios, la 

búsqueda por otras racionalidades sería el fondo epistemo-

lógico y pedagógico como invitación a pensarse la educa-

ción superior en una universidad ubicada en el hemisferio 

sur.  Es decir, leer un archivo (mapa, texto literario, restos 

arqueológicos, huesos) no como monumento u obra inmuta-

ble y duradera sino como, sugiere Diana Taylor, desde la 

etimología de archivo que viene del griego y que, además de 

acoger el sentido de “lugar donde se guardan registros”, 

arkhé significa también un comienzo, un primer lugar que 

sostiene el poder (2013, 49). Es decir que para Diana Taylor 

hay que romper con el mito de que el archivo resiste al 

cambio. En el caso de los textos literarios canónicos (u 

obras teatrales), esto dependería de cómo se da la mediación 

de sus lectores. Se rompe con la sacralización de un texto 

canónico inmutable y se crea un repertorio. Si el archivo es 

un objeto, un documento, un texto; el repertorio no se con-

funde con su registro. Como performance o comportamiento 

ritualizado es efímero (TAYLOR, 2013). El registro en vi-

deo no se confunde con el momento de interacción entre los 

“actores” y los espectadores.   
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  Desde  la formulación de Michael Bakhtin que apro-

vecha la concepción de polifonía se observan las múltiples 

conciencias que si en la novela de Dostoievski  se mantienen 

en absoluta igualdad sin someterse a una sola reflexión del 

narrador u autor, ese trabajo pretende proponer un recorrido 

por distintas voces que se combinan sobre la unidad de una 

experiencia educativa y que mantienen distintas perspectivas 

sobre el trabajo hecho en cuatro miradas: la de la docencia 

que propuso la idea para el desarrollo del curso; la de dos 

egresos de las Artes Escénicas que dirigieron el proceso has-

ta la performance final y la de una voz estudiantil que parti-

cipó, activamente, de todas las etapas considerando distintos 

informes de las vivencias suyas y de otras  compañeras que 

autorizaron el uso de sus informes personales. Por lo tanto, a 

partir de esa introducción se ofrece ahora las demás voces 

que configuran la experiencia, sea para operar otros temas, 

sea para proponer otros dispositivos que una sola mirada 

comprometida con la propuesta no podría nunca dar cuenta 

de abarcar.  

 

1. La mirada desde las Artes Escénicas 

 

La posibilidad de trabajar en la dirección de un mon-

taje teatral con “no actores”iv, auxiliando en el contenido 

práctico de la asignatura “Literatura Hispánica II” se presen-

tó como un desafío para nosotros, los directores, tanto cuan-

to para los estudiantes. Nunca antes habíamos trabajado con 

estudiantes de otras áreas en un proceso creativo rumbo a un 

montaje final y ellos, a excepción de una de las alumnas, 

conocían el hacer teatral únicamente desde la perspectiva 

del espectador. Aceptamos el reto por creer en la interdisci-

plinariedad como base para nuestros trabajos y como fuerza 

impulsora de la creación artística, que enriquece experien-

cias mediante la adición de los aspectos de las distintas 
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áreas del conocimiento. Los alumnos, en su gran mayoría 

también lo aceptaran. 

Los encuentros dirigidos hacia la práctica ocurrían 

inicialmente a cada quince días con duración aproximada de 

dos horas. En estos primeros momentos, nuestra  intención 

era familiarizar los alumnos con el lenguaje teatral tras jue-

gos y ejercicios basados en referencias como Viola Spolin, 

Augusto Boal y John Mowativ. En los primeros encuentros 

preferimos trabajar con juegos de improvisación oral, sin la 

utilización de expresión corporal pues entendíamos que de 

esta manera podríamos establecer poco a poco una relación 

de confianza con los alumnos hasta que todos estuvieran 

cómodos lo suficiente para exponerse ante nosotros y sus 

compañeros. Además de esto, procurábamos participar de 

todas las dinámicas propuestas junto con los alumnos, pues, 

según Viola Spolin, crear un ambiente de convivio con base 

en la igualdad entre todos, permite lograr la libertad y auto 

expresión personal de los estudiantes (2006, 6). Esta estra-

tegia resultó beneficiosa cuando percibimos que la timidez 

para quitarse las zapatillas, para hacer los estiramientos y las 

muecas durante el calentamiento vocal fue disminuyendo a 

proporción que los encuentros acontecían. 

En algunos ejercicios que tenían la intención de ex-

plorar la creatividad nos dimos cuenta de que había algunas 

dificultades para liberarse de lo real o crear cosas fantasio-

sas, pero, poco a poco los participantes lograran relajarse y 

hacer el juego. En esta época, como posible sugerencia para 

la escenificación, los estudiantes leían una versión con re-

cortes del texto Don Juan Tenorio (1844), de José Zorilla. 

Por eso, basados en esta versión desarrollamos las dinámi-

cas de uno de los encuentros. Dividimos la clase en grupos 

de tres o cuatro componentes (que crecía a la llegada de los 

demás estudiantes). Solicitamos que hablasen acerca de sus 

lecturas con el fin de recuperar la historia, mientras los de-
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más grupos apuntaban su opinión de acuerdo o en desacuer-

do con lo que se contó. Todos deberían participar, aunque 

no hubieran leído (en esta situación deberían hacer una im-

provisación acerca de lo hablado por el estudiante anterior) 

y contar el mínimo de la obra. 

Cuando iniciamos el segundo momento de la diná-

mica, en que los estudiantes deberían hablar acerca de las 

consideraciones hechas por los otros grupos percibimos una 

divergencia entre todos acerca de la culpabilidad o inocencia 

de los personajes, eso fue la mecha para provocar un debate. 

La conversación se transformó en discusión y tuvimos la 

idea de proponer un “juicio”. Divididos en dos grupos: uno 

haría la defensa y otro la acusación del personaje Isabela. 

Aclaramos que deberían hacer la defensa o la acusación in-

cluso en contra de sus posiciones personales. Los alumnos 

participaron del juego y defendieron el punto de vista del 

grupo desarrollando argumentaciones para justificar su po-

sición (defensa/acusación). 

En este encuentro la propuesta era un trabajo de ex-

plicación y comprensión del texto. Cuando empezaron los 

debates nos dimos cuenta que estábamos ante un grupo de 

personalidades diferentes con algunas ideas en común. To-

mamos este hallazgo para proponer el juego del “juicio”, en 

el cual los alumnos deberían expresarse con el uso de im-

provisaciones pues, según los estudios de Jean Pierre Ryn-

gaert, 
a vivência na qual normalmente a improvi-

sação se apoia não se reduz à afirmação do 

eu ou da afetividade do jogador. Ela se es-

tende igualmente a uma soma de experiên-

cias do mundo das quais o sujeito é depositá-

rio e das quais se encontram vestígios nos 

roteiros. (2009, p.93) v 

La idea era fomentar improvisaciones a partir de dis-

tintos puntos de vista para evitar que posibles afectaciones 



187 

 

(relacionadas con los personajes, los textos, los temas) pu-

dieran interferir en las futuras decisiones durante el proceso. 

Empezamos en la semana siguiente las prácticas di-

reccionadas al texto Los Invasoresvi. Siempre empezábamos 

los encuentros con actividades de estiramiento y calenta-

miento. Para desarrollar el foco y la atención después del 

calentamiento hacíamos un ejercicio en el cual, en círculo, 

uno de los alumnos decía su nombre y miraba hacia otro 

haciendo la transferencia del foco. Este estudiante, a su vez, 

debería hacer lo mismo en relación a otro compañero e de 

esta manera todos en su momento. En el universo de la obra, 

uno de los primeros ejercicios dividió la clase en dos gru-

pos. Basados en el tema central e inspirados en los persona-

jes, mitad de los alumnos debería asumir la posición de “in-

vasores” y otra mitad de “burgueses”. Los invasores se que-

daban en el centro de la clase mientras los burgueses debe-

rían cruzar la clase sin que los otros pudiesen alcanzarlos. 

Los que eran capturados se convertían en invasores. Mien-

tras hacían este ejercicio solicitamos que los alumnos ense-

ñasen tras su forma de caminar y correr, los gestos caracte-

rísticos de los dos grupos. 

Al final del encuentro la clase fue dividida en cuatro 

grupos que, a partir del texto, improvisaron una escena, de 

acuerdo a su predilección. Por casualidad los grupos utiliza-

ron trechos del primer acto en el cual ocurre el primer emba-

te del personaje rico con el invasor. La razón para que esto 

ocurriera puede tener origen en distintos factores, pero, po-

demos apuntar dos: la mayoría no había logrado leer el texto 

completo o el inicio de la obra era un momento adecuado 

para la presentación de algunos de los protagonistas. 

El desarrollo de las escenas, en su mayor parte no 

seguía bien. Los estudiantes no hablaban el texto de manera 

bien articulada, se alejaban hacía el fondo de la clase (quizás 

por timidez, como a ocultarse de los demás que les miraban) 
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y no respondían a los estímulos originados de los otros. En 

estos primeros ejercicios referentes al trabajo textual fue 

posible constatar que la dificultad del proceso se debía a que 

a los participantes no estaba claro el rigor exigido por el tea-

tro; los actores no detenían conocimiento del texto y se pro-

ponían a escenificarlo, no trabajaban bien colectivamente y 

no atendían a los horarios predefinidos de los encuentros. 

Seguro que esta situación no era generalizada. Algu-

nos de los participantes se destacaban por el hecho de que 

enseñaban más desinhibición, responsabilidad con la pun-

tualidad o debido a una lectura más profunda de la obra. 

Empero, cuando se trata de un trabajo colectivo, la ausencia, 

el retraso o la desatención de uno influencia en el resultado 

colectivo.  

Con el desarrollo del proceso, el perfil de cada 

alumno se fue evidenciando y desde entonces reconocemos 

en el grupo los cuatro elementos que dificultan el desarrollo 

del juego, descritos por Ryngaert, en su libro “Jogar, Repre-

sentar”: la “inhibición” relacionada con la timidez o con un 

bloqueo causado por la mirada del otro o su propia autocri-

tica; la “extroversión” que comprende un exceso de mani-

festación del participante; la “negación del juego” que es la 

dificultad de liberarse de lo real; y el “savoir-faire limitado” 

manierismos que no permiten el descubrimiento del lengua-

je teatral. (2009, 45-52). 

A partir de estas identificaciones, buscamos dismi-

nuir las dificultades de entendimiento y de dinámica indivi-

duales de cada uno de los jugadores, en una tentativa de 

mezclar el grupo en una unificación del lenguaje teatral in-

tentando convencer de que, en el momento de la escena era 

el grupo el que conseguiría hacerlo. El grupo era compuesto 

por todos los jugadores, cada cual, con sus opiniones y de-

seos, pero, en aquel momento, debería haber un punto co-

mún: la performance marcada desde el inicio del semestre. 
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En el transcurso de las reuniones, los participantes 

comenzaron a entender un poco más la dinámica teatral y la 

importancia de unidad del grupo para este tipo do trabajo y 

entonces en realidad empezaron a “entrar en el juego”: for-

maban grupos de estudios para memorizar y hablar el texto e 

incluso ayudar en la construcción estética de la escena. Cada 

cual tomaba su espacio dentro de una construcción colectiva 

cuando estimulaba los compañeros alejados de las necesida-

des del grupo y cuando tomaban la actitud de apuntar ensa-

yos en horarios distintos de los encuentros semanales. Po-

demos ilustrar con la idea que surgió de una de las partici-

pantes: en uno de los grandes momentos de la escenificación 

en el cual los actores, mezclados con el público, se levanta-

ban de diferentes partes de la audiencia a cantar juntos la 

canción “A Desalambrar”, del cantante chileno Víctor Jara. 

La aproximación de la fecha de estreno hizo que to-

dos estuvieron aún más motivados una vez que ninguno de 

ellos querría mostrarse frágil en escena delante de la audien-

cia. A pesar de la deserción repentina de algunos colegas 

unos pocos días antes del estreno, los que permanecieron en 

el grupo se volvieron más unidos y seguros. Preocupados 

con la presentación, las ideas comenzaron a surgir, quizás 

un poco tarde, pues ya no habría tiempo para nuevos expe-

rimentos. Teníamos que apostar en el material conquistado 

durante el semestre y este material representó la construc-

ción conjunta de los estudiantes, de “no actores” que se re-

trasaban, que se ausentaban, que abandonaban y que sólo 

fue posible porque los demás se resistieron, pasaron por en-

cima de sus miedos, ansiedades y limitaciones. Resistieron y 

lograron llegar a la meta final. 

Tal vez para muchos de ellos haya sido una expe-

riencia única, pero a sabiendas, podemos definirlo como 

transformadora. Al menos para los que se subieron al esce-

nario el 27 de noviembre de 2013.  
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Para nosotros, los directores, este proceso creativo ha 

sido una constante búsqueda de diferentes maneras y medios 

para llevar al grupo a los personajes propuestos por el dra-

maturgo Egon Wolff. Al final de cada encuentro discutía-

mos lo que se presentaba y la unión del grupo, a pesar de 

que se consolidó más tarde, colaboró para que la obra fuera 

presentada en el día marcado. 

Creemos que el trabajo realizado nos permitió hacer 

una revisión de la didáctica para el trabajo en grupo. Los 

procedimientos adoptados, basados en la bibliografía especi-

ficada para el “hacer teatral” no siempre son aplicables en su 

integralidad. Debemos estar abiertos a nuevas propuestas, 

ideas y estímulos procedentes del grupo para lograr un re-

sultado adecuado. Tal vez este fue el mayor aprendizaje du-

rante el proceso: una constante reflexión sobre cómo lograr 

extraer del grupo un mejor resultado, una vez que fórmulas 

y sistemas no siempre funcionan en la práctica como se des-

cribe en los libros. 

 

2. La voz de las Letras 

 

La asignatura de Literatura Hispánica II es requisito 

obligatorio del curso de Licenciatura en Letras Español 

ofrecido por la Universidad Federal de Santa Catarina 

(UFSC) con el objetivo de fomentar el estudio de los mo-

mentos significativos del teatro hispánico e hispano-

americano y, además de las lecturas y análisis de obras re-

presentativas de este género, exige la aplicación de los co-

nocimientos adquiridos en el montaje de una obra teatral en 

español. 

Así, a lo largo de todo el semestre 2013/2, bajo la 

orientación de la profesora Alai Diniz, y en dos encuentros 

semanales de noventa minutos, los alumnos fueron estimu-

lados a pesquisar y pensar acerca del teatro hispánico e his-
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pano-americano con la perspectiva de la puesta en escena de 

una obra teatral. 

El grupo, compuesto en su gran mayoría por estu-

diantes del sexo femenino con edades entre 20 y 50 años, 

oriundos de distintos países y con un dominio heterogéneo 

del idioma, tras una toma de decisión conjunta con la profe-

sora, acordó en planificar el proyecto de escenificación que 

quedó dividido en tres etapas distintas. En la primera etapa, 

denominada “proceso”, fueron agrupadas y observadas la 

frecuencia y puntualidad de los participantes, la iniciativa y 

memorización del texto, la participación activa en el escena-

rio, el auxilio en distintas tareas y resolución de conflictos y 

la elaboración de un diario de campo para el informe de la 

etapa final. La segunda etapa, denominada “performance” 

estaba relacionada con el desempeño en la puesta en escena 

y el “informe” compuso la tercera etapa, y comprendió el 

relato personal de cada uno de los participantes en todo el 

proceso.   

 Como forma de corroborar la importancia de la ex-

periencia y el proceso de construcción de sentido para los 

participantes, serán presentados algunos de los testimonios 

más significativos de los aprendices constantes de los in-

formes que serán identificados con el uso de letras (A hasta 

E) de manera a preservar identidades. 

Lo primero entonces que se ha de aclarar es el aban-

dono de la idea caricaturesca y sesgada con que se habla de 

lo comunicativo, como apunta Llobera (1995, 5) que a me-

nudo se presenta como una aproximación a la enseñanza de 

lengua que se opone a la gramática y a la literatura para 

afirmar con este autor que “la literatura es una de las formas 

más exigentes de comunicación escrita, y por tanto ineludi-

ble en una aproximación comunicativa desarrollada de la 

enseñanza de lenguas”. 
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De esa manera, la elección de un texto literario del 

género teatral fue una estrategia que hizo posible la refle-

xión acerca de la teoría y de la práctica capaz de fomentar 

en los participantes destrezas comunicativas que contribuye-

ron a su propio desarrollo mediante la adquisición de cono-

cimientos y cultura en general. Para eso, luego en las prime-

ras clases la profesora estimuló a todos para que buscasen 

algunos textos para la performance, lo que provocó una gran 

preocupación pues era necesaria la elección de un escrito 

cuyo tema y lenguaje despertase el interés de los espectado-

res, estudiantes de secundaria con edad entre quince y dieci-

siete años. En los relatos de los participantes/actores es po-

sible identificar esta preocupación cuando se lee: 
“Tras la conducción de la profesora tuvimos contacto con va-

rios textos y algunos videos de escenificaciones hechas por grupos dis-

tintos alrededores del mundo. Algunas semanas se pasaron hasta que el 

grupo tomó la decisión de trabajar el texto Los Invasores porque el te-

ma parecía más apropiado para el público de estudiantes de secundaria 

y también porque eran muchos los personajes y así habría oportunidad 

para la participación de todos”. (alumna E) 
 
“(…) había como posibilidad de montaje otras dos piezas de 

teatro – una de ellas era La eternidad y el vampiro, de Emilio Balleste-

ros. El proceso de elección del texto duró poco más de un mes y por fin 

la mayoría manifestó el interés por Los invasores”. (Estudiante A) 

 

La lectura del texto Los Invasores y del contexto en 

que fue escrito permitió la ampliación del léxico, la obser-

vación de la sintaxis y de la morfología del español, así co-

mo una aproximación a una realidad histórica y a una cultu-

ra distinta. Al mismo tiempo, posibilitó el acercamiento a 

las características del género, cuya lectura exige operaciones 

mentales complejas, ausentes en otros géneros y que contri-

buyó en gran manera para la construcción de los personajes 

tras la percepción de sus rasgos fundamentales, sean físicos 

o psicológicos. 
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Juntamente con la elección del texto, otro desafío 

que se impuso desde el principio fue la superación de los 

límites individuales de los alumnos, una vez que la mayoría 

nunca había participado de este tipo de propuesta y muchos 

no se creían capaces de llevar a cabo esta nueva experiencia. 

Todos estaban temerosos y manifestaran este sentimiento en 

los informes: 
“(…) Cuando la profesora nos contó su propuesta de hacer 

teatro, por poco no desistí. Le dije que no lograba memorizar hablas”. 

(Estudiante B). 

 

“(…) nadie creía que pudiera hacer una presentación para una 

escuela (…) sufrimos muchísimo, quedamos días sin dormir, sin almor-

zar para poder entrenar un poco más. Pero, nada parecía ir bien, algu-

nos alumnos renunciaron a la presentación pues ciertamente no creían 

que éramos capaces de desarrollar la obra (Sic)”. (Estudiante C). 

 

Para auxiliar en este desafío, fue decidido que habría 

la participación de dos directores, egresos del curso de teatro 

de la UFSC y entonces cuando de hecho empezaron las ac-

tividades prácticas propuestas por ellos, el grupo fue desa-

rrollando la consciencia de colectividad a partir de la indivi-

dualidad o sea, percibiéndose individualmente cada uno de 

los participantes se dio cuenta de que ocupaba un determi-

nado espacio, de que poseía determinadas características que 

lo hacían único y que podrían ser utilizadas en la construc-

ción del todo. 

Cuando de la primera oportunidad de reparto de los 

roles, la lectura del texto y la consciencia de las característi-

cas individuales proporcionó a cada uno de los alumnos un 

contacto con los personajes que se fue profundizando con el 

paso del tiempo y ayudando en la superación de la etapa ini-

cial en que todos estaban temerosos. Además de esto, el 

contacto con el personaje, la interiorización de sus caracte-

rísticas intensificó la posibilidad de construcción de un dis-
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curso consistente desde el punto de vista de la lógica, esti-

mulando los mecanismos de competencia discursiva dentro 

del proceso de aprendizaje del idioma cuando cada uno, en 

el momento apropiado,  debería tratar de  fornecer para el 

grupo, con cohesión y coherencia, los aportes capaces de 

fortalecer los rasgos peculiares de cada personaje tras la ca-

pacidad de argumentación. Los relatos son significativos 

cuanto a este punto: 
“Los ejercicios propuestos eran, entonces, direccionados a la 

construcción de los personajes: ¿quién eran ellos?; ¿cómo se compor-

taban?; ¿cuáles sus conflictos?; ¿de qué manera las distintas persona-

lidades impactaban, corporalmente, cada uno? A partir de tales cues-

tiones, intenté “dar vida”, por medio del lenguaje corporal, a Toletole 

(…). Para mí, la chica era una metáfora lírica que personificaba la 

propia injusticia”. (Estudiante A) 

 

“Entre las actividades de calentamiento (warm up) estaba una 

en que caminábamos por el aula imaginando nuestro personaje cami-

nando. Después elegimos una frase de nuestro personaje para decirla 

en voz alta. Todos al mismo tiempo y muchas veces. Cada uno entonces 

iba al centro y decía su frase de tres maneras distintas (…). Nos pusi-

mos en grupos para ensayar la obra y elegí el niño (que después trans-

formé en niña) que no hablara mucho”. (Estudiante B) 

 

A esta altura surgió el problema de la extensión del 

texto y de las hablas de los personajes que se mostraron de-

masiado largas para estudiantes iniciantes y para el tiempo 

que había para estudiarlas. La decisión de los directores en-

tonces fue en el sentido de hacer cortes para disminuir los 

turnos de habla y las intervenciones de cada participante, 

aunque siempre respetando el texto original. También, otra 

decisión importante fue la escenificación por bloques de 

manera que el mismo personaje fuera representado por estu-

diantes/actores distintos caracterizados por un elemento co-

mún. Así, por ejemplo, para el personaje denominado “Pie-

tá” fueron designadas tres alumnas diferentes que participa-

ron en momentos secuenciales identificadas por un collar de 
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fácil remoción. Para cada personaje fue elegida una vesti-

menta distinta con la función de permitir que el público hi-

ciera la identificación a lo largo de toda la performance. 

Otros dos recursos restaran incorporados: la narra-

ción, tras la presencia de una alumna que presentaría el texto 

e introduciría los actos; y la canción que, en la apertura, in-

tegraría el público y los actores a la vez que estos iniciarían 

la performance sentados en la audiencia, ingresando lenta-

mente en el palco por dos entradas laterales mientras la me-

lodía sonaba. La canción “A Desalambrar”, del cantante chi-

leno Víctor Jara trajo un dinamismo en la introducción del 

tema central por ser representativa del mismo periodo histó-

rico del texto de Wolff. 

Con el paso del tiempo y la disciplina del grupo el 

trabajo asumió una nueva dinámica que fortaleció la interio-

rización de los personajes y el trabajo individual de memo-

rización de hablas. En este punto la presencia de la profeso-

ra fue fundamental como elemento motivador porque era 

ella quien miraba el trabajo ya hecho desde afuera y contri-

buya en gran manera destacando positivamente lo que iba 

bien y cuestionando el grupo acerca de lo que podría ser me-

jorado. 

La intensificación de los ensayos en ese momento 

exigió un esfuerzo mayor pues las actividades iniciaban con 

los ejercicios de preparación y culminaban con la escenifi-

cación haciendo con que además de la exigencia de expre-

sión oral otros elementos pensados para la performance fue-

sen agregados. La competencia estratégica fue intensamente 

trabajada en las improvisaciones una vez que eran necesa-

rias interacciones comunicativas significativas y realistas 

para que la dinámica de la obra funcionase. En muchos 

momentos los alumnos tomaban el texto original como base 

de la escenificación, pero, como la memorización no fun-

cionaba muy bien, buscaban otros recursos en el idioma pa-
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ra expresar la misma idea, activando conocimientos previos 

interiorizados, buscando recursos interdisciplinares y habili-

dades sedimentadas para solucionar cuestiones no previstas.   

La presencia constante y el comprometimiento del 

grupo es algo que merece ser destacado en este punto pues 

todo el trabajo solo caminaba bien si todos estaban en la 

misma sintonía. La actuación de uno dependía de la actua-

ción del otro. El conjunto era lo que importaba considerando 

que la participación de cada personaje estaba interrelaciona-

da con otro, en un juego escénico donde el resultado depen-

día de la integración de todos. 

El relato de los alumnos apunta para este hecho. 

Veamos: 
“A esta altura del proceso, las personas estaban todas (o casi 

todas) comprometidas con la importancia de hacer una buena puesta en 

escena. Y era visible el desarrollo de algunos – así como el hecho de 

que el texto aún no estaba clavado en otros. Esto, claro, comprometió 

un poco el resultado final: ¡porque no hay como hacer teatro sin el en-

volvimiento total (conocimiento del texto y de todos los personajes, me-

morización del habla de su personaje, preocupación con la marcación 

del espacio teatral) del conjunto de personas!” (alumna A) 

 

“El estudio no era suficiente porque mi habla dependía del ha-

bla de mi compañero de escena. Era eso lo que yo tardé en percibir 

porque de acuerdo con lo que él hablaba mi texto sonaba distinto. Y así 

era para todos, estábamos todos en un entramado, unos colgados a los 

otros y cuando todos estaban conscientes de esto sentí una mejora, un 

poco más de seguridad. Era necesario entonces que estuviéramos jun-

tos, muchas horas durante muchos días para que cada uno estuviera 

seguro lo suficiente.” (alumna E) 

 

Con la aproximación de la fecha de presentación fue 

marcado un ensayo general en el teatro lo que posibilitó la 

percepción del espacio escénico y de todo lo que significaba 

ocupar este espacio: las marcaciones de los movimientos, 

los elementos que integraban la escena, los sitios que mar-

caban la entrada y salida de los personajes, los efectos sono-
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ros e inúmeros otros elementos que aportarían seguridad 

para los participantes/actores a la hora de la performance. 

Estar en este espacio y actuar hizo con que el proyecto se 

concretara, aunque algunos problemas insistían en aparecer. 

Por decisión de los directores y de la profesora, ha-

bría la interacción con el público en algunos momentos lo 

que surgió como solución apropiada a la necesidad en el 

palco de una ventana por la cual los personajes miraban ha-

cia el exterior de la casa donde sucederían los acontecimien-

tos. Algunos carteles fueron el recurso para que el público 

se manifestara en los momentos apropiados. 

Finalmente, el día del estreno trajo las aprensiones 

normales en todos los participantes, pero, todo siguió a con-

tento. Las escenas que fueron más bien presentadas estaban 

compuestas por los alumnos más comprometidos durante 

todo el proceso y la experiencia dejo huellas en todos que 

quedaron registradas en los informes: 
“Para mí, la experiencia fue fantástica. No sólo porque me 

gusta mucho el teatro, más sobre todo porque pudo, después de tantos 

años, experimentarlo como vivencia.” (alumna A) 

 

“Me gustó el resultado. Me sorprendí con la actuación de al-

gunos de los colegas.” (Sic) (alumna B) 

 

“A mí me gustó mucho la interacción de los estudiantes duran-

te la puesta en escena y al final de la presentación, como se fuera el 

teatro de Augusto Boal con la interacción entre los personajes y los 

estudiantes caminando por medio de ellos junto a las sillas, hablando, 

sacando fotos, todo eso muchísimo importante para valorar el trabajo 

de los actores, los personajes, la presencia del pueblo, la pieza, la obra 

y el autor.” (Sic) (alumna C) 

 

Consideraciones Finales 

 

Así, tras este breve recorrido en el cual fueron pre-

sentadas algunas peculiaridades del teatro como práctica 
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didáctica en el proceso de enseñanza/ aprendizaje de LE, es 

posible afirmar, como consideraciones finales, que en el 

curso de licenciatura uno debe tratar de elaborar recursos 

creativos para colaborar con la diseminación del conoci-

miento y trabajos como este pueden demostrar a los apren-

dices las inmensas posibilidades de incentivo a la apropia-

ción significativa del conocimiento. 

Al incorporar un archivo el estudiante amplia los ho-

rizontes de su lectura por entenderse como mediador. Cuan-

do el cuerpo ocupa el espacio de las letras, se escuchan vo-

ces en vivo y eso es lo hic et nunc que no puede volver a 

repetirse.  Con el proceso de escenificación de un texto en 

que el cuerpo (colectivo) invade el espacio de las lecturas 

individuales, el estudiante aprehende la posibilidad de releer 

una obra con una propuesta práctica de sociabilidad, inven-

ción, solidaridad, convivencia entre sus pares para llegar a la 

performance. 
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ii Extracto de la charla “El buen vivir”, de Enrique Dussel, en el Primer 

Encuentro del Buen Vivir (2012). 

iii Entre los objetivos, no constaba la producción de escenario, figurino u 

otro elemento visual. Se proponía un teatro despojado. No hubo ninguna 

clase de financiación, ni tiempo para buscarlo.   

iv Término acuñado por el director y dramaturgo Augusto Boal en los 

libros “200 Exercícios e Jogos para o Ator e o Não Ator com Vontade de 

Dizer Algo Através do Teatro” y “Jogos para Atores e Não Atores”. Boal 

creía que el teatro es una actividad intrínseca del ser humano, que puede 

ser practicada por actores profesionales o no, en cualquier sitio. 

v Director inglés que dio talleres de Juegos Teatrales e Improvisaciones en 

Brasil el septiembre de 2012 y 2013. Una vez que participamos de los 

talleres en las dos ocasiones, utilizamos con los alumnos de Letras una 

parte de los conocimientos y algunos de los ejercicios realizados en el 

curso de estas vivencias. 

vi “La experiencia en la que la improvisación suele basarse no se limita a 

la afirmación del yo o de la afectividad del jugador. Ella también se ex-

tiende a una suma de experiencias del mundo de las que el sujeto es depo-

sitario y de las que se encuentran rastros en los guiones.” 

vii “Los Invasores”, que estrenó en Chile el año 1963, por el Instituto de 

Teatro de la Universidad de Chile con dirección de Víctor Jara, narra la 

historia de una familia burguesa que tiene su casa invadida por personas 

sin hogar, conocidos en el texto como “los del otro lado del río”. Habla 

del tema de la desigualdad social en el país en aquella época, lo que es 

una realidad en la actualidad en el mundo. Causó reacciones distintas y 

polémicas. 
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