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As associações simbólicas entre as cores 
branca e preta, que desde o período colonial 
aprendemos com os europeus, de modo 
a valorizar uma e depreciar a outra, estão 
incrustradas em nossa literatura, até de 
modo inconsciente, como revela Irene J. 
Simões de Moura.

Paulo Guilherme aborda o modo como o texto 
ficcional recria a realidade através da expressão 
estética, usando como modelos Baú de Ossos 
e Balão Cativo (Pedro Nava), Clara dos Anjos 
(Lima Barreto) e Éramos Seis (Maria José Dupré)

106
82Neste artigo, Marcelo José Ribeiro Vieira aponta 

e discute as três modalidades discursivas mais 
usadas por José de Alencar, como a oralidade, o 
realismo e a escrita epistolar.

SUMÁRIO

70

Edson Santos Silva e Cristiane de Andrade 
exploram, neste estudo, a questão do 
machismo na obra de Camilo Castelo Branco, 
de modo especial na peça O Morgado de Fafe 
Amoroso. Promovem uma reflexão sobre a 
escrita deste grande autor português e do 
teatro lusitano, e apresentam a Carta de Guia 
dos Casados, de 1651, além de retratarem a 
virilidade em Portugal no século XlX.

114
A constituição da opinião pública na complexa 
sociedade em rede é o objeto de estudo 
de Anelisa Maradei, que reflete sobre as 
demandas dos cidadãos, por mudanças, nas 
sociedades democráticas.   Além disso, a 
autora promove uma revisão do conceito de 
“opinião pública”.

134



        TEMA       3

TEMA
Publicação vinculada ao Centro de Estudos de Letras, Artes e História - Celarth
Edição de Janeiro/Abril de 2021

Letras, Artes e História - Nº 100. Ano 36. Volume XXXVI.

CENTRO DE ESTUDOS DE LETRAS, ARTES E HISTÓRIA
Rua Barão de Itapetininga, 50, 5º andar, 502 - 01042-902 - São Paulo  

www.celarth.com.br
Email: revistatema@celarth.com.br

Editor Responsável:
Zenaide Bassi Ribeiro Soares - MTb 8607.

Editor Associado:
Pedro Bassi Gabrilli Feres Soares

Conselho Editorial:
Prof. Dr. Alcides Ribeiro Soares (UNESP), Profa. Dra. Alessandra 
Moreira Lima (UCR), Prof. Dr. Antonio Carlos Mazzeo (PUC-SP), Prof. Dr. 
Armando Farias (USL), Profa. Dra. Ana Lúcia Cavani (UENF), Profa. Dra. 
Cássia Ortolan (Fatema/Celarth), Profa. Dra. Conceição Viúde Fernandes 
(Faculdade Drummond), Profa. Dra. Guaraciaba Michelleti (USP), Profa. 
Ma. Helena Mello de Carvalho (FAMOSP), Prof. Dr. João Cardoso Palma 
Filho (UNESP-SP), Profa. Dra. Maria Célia Nunes (Celarth), Profa. Dra. Maria 
Emília Miranda de Toledo (Celarth), Profa. Ma. Maria Emília G. Miranda de 
Barros (UAM), Profa. Dra. Maria Lúcia Pimentel Góes (USP), Profa. Maria 
José de Siqueira Bueno (APEC-Barcelona), Profa. Dra. Marina Escobar de 
Kinjô (UNIP), Prof. Dr. Mauro Cherobin (UNESP), Profa. Dra. Meire Mathias 
(UEM), Prof. Dr. Moacir Barbosa de Lima (UnG), Prof. Dr. Paulo Ribeiro da 
Cunha (UNESP-Marilia), Prof. Dr. Pedro Scuro Neto (Universidade de Leeds), 
Profa. Roberta Nechar Gorni (U.C.), Prof. Me. Roberto Bassi Ribeiro Soares 
(UNICID), Profa. Dra. Rosa Maria Valente Fernandes (Universidade Católica 
de Santos), Profa. Dra. Urquiza Maria Borges (UNESP), Profa. Dra. Zenaide 
Bassi Ribeiro Soares (Celarth), Profa. Ma. Zilka Lins (EPEM).

Capa:
Rafael Bassi. 

Ilustrações:
André Santos, Gi Bassi, Joanes Lessa, Mariana Bassi e Paulo Alexandre.

Língua Inglesa:
Carla Cristina Pasquale e Magali Fialho Linge.

Editoração Eletrônica:
Giovanna Bassi, Lúcia Maria Teixeira, Rafael Bassi e Roberto de Camargo Damiano.

Web Designer:
    Tiago Malveira



 4 TEMA

TEMA Letras, Artes e História
   ISSN 2446 5046

nº 100    S.Paulo    Janeiro/Abril, 2021R.TEMA P. 156Vol. 36        



        TEMA       5

Apresentação

Colocar em discussão obras orientadas 
para crianças e jovens é parte da intenção 
desta edição, que, ao tratar de acalantos, 

ocupa-se em analisar de que forma essa modalidade 
poético-musical introduz o bebê no universo social, 
histórico e cultural do grupo a que pertence. As 
brincadeiras infantis de caráter folclórico são 
também consideradas, estabelecendo relações com 
os rondós de Manuel Bandeira. Busca-se, também, 
uma resposta sobre o que fazer para ensinar uma 
criança a gostar de poesias.

Como não podia deixar de acontecer, as fadas e 
as bruxas são avaliadas, buscando-se os aspectos 
luminosos e os sombrios, contidos nesses tipos de 
histórias. Estão presentes, também, os super-heróis 
dos quadrinhos com o elenco de polêmicas criadas 
desde   que surgiram.

Há, ainda, muito mais. A obra de Camilo Castelo 
Branco e o retrato da sociedade de seu tempo, 
com as marcas que permanecem até hoje. As 
associações simbólicas entre as cores pretas e 
brancas na literatura, as recriações da História 
nas ficções, a literatura de José de Alencar, os 
caminhos atuais da opinião pública. E um pequeno 
destaque sobre o número 100, desta revista.

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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O ACALANTO E O HORROR
LULLABIES AND HORROR 

Cantar, ouvir contação de histórias, representar 
são momentos mágicos na vida de qualquer 
criança. O momento do acalanto tem caráter 

muito especial: as crianças bem pequenas são enlaçadas, 
com carinho, e os braços que as embalam dão-lhes calor, 
segurança e ajuste no controle do medo, que o escuro e a 
solidão costumam provocar. 

Os olhos da mãe, que  contemplam o seu bebê enquanto 
canta, promovem a sua constituição como ser, reintegrando-o 
à vida que se abre para um mundo imenso, que o espera, lá 
fora, onde nem só de alegrias será o cotidiano, mas, como 
nos acalantos, o medo será sempre exorcizado.

Analú Gomes*

*Doutora em Teoria Literária, trabalhou na USM e atualmente é consultora editorial.
Autora de vários trabalhos publicados.

Enquanto a criança brinca, sobre os 
telhados centenas de duendes 

aguardam a hora de dormir.
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A voz suave da mãe invoca o sono e o sonho, enquanto 
embala o bebê. Seu canto ecoa em milhares de outras casas 
onde, com pequenas alterações nas letras, estas quadras 
são cantadas, em várias regiões do país:

Dorme, dorme, dorme
Dorme meu amor, 

Que o sono traz sonho
De estrela e de flor.

O sono é uma necessidade básica para a sobrevivência, 
tanto quanto a nutrição; não dormir leva a pessoa, no 
mínimo, a apresentar sinais de alterações psíquicas 
funcionais como déficit de atenção, de memória e de 
controle emocional.  

Dormir, portanto, é muito importante, e, como demonstra 
Câmara Cascudo, até entre indígenas brasileiros havia um 
canto de adormecer destinado a Acutipuru, uma coruja que 
tinha o sono em si como atributo, e podia ceder um pouco 
a quem o pedisse: 

“Acutipuru, empresta teu sono para meu 
filho dormir”

 O sociólogo Florestan Fernandes estudou cantigas de 
ninar, e explicou que elas cumprem outros papéis, além 
de chamarem o sono para as crianças: “o acalanto, por 
seu caráter lúdico, tende a eliminar as barreiras da rotina 
diária que separa a mãe da criança, alimentando em ambas 
a ilusão de serem parceiras do mesmo jogo”. Tem, ainda, a 
intenção de “não deixar a criança abandonada ou nervosa”.

As crianças costumam rejeitar o sono para não se 
afastarem das brincadeiras, resistem para não perderem 
o controle sobre o outro, e, por isso mães ou cuidadoras 
como babás, pajens, amas de leite, desdobram-se, como 
no passado as mucamas, recorrendo aos nana-nenês, 
para adormecê-las. 
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“Acalanto”, expressão erudita, ou “cantiga de ninar”, 
expressão popular,  remetem a nascimento de bebê e infância, 
e constituem um gênero poético-musical que se caracteriza 
por uma natureza repetitiva e calma, andamento lento, contorno 
melódico suave. Vale-se bastante da sonoridade nasal 
“hum”, e da vogal  “a”,  ou da repetição das sílabas “la”,”la,”la”, 
quando se entoam músicas sem letra. 

Essa modalidade poético-musical introduz a criança 
pequena nas primeiras experiências que envolvem ações 
do cultivo da palavra e da poesia, ao mesmo tempo que a 
introduz no universo social, histórico e cultural do grupo 
a que pertence. Por isso, uma análise de conteúdo dessas 
cantigas, em nosso país, revela traços culturais de diferentes 
épocas da História do Brasil, como o período colonial, a 
presença da escravidão, a guerra do Paraguai, a vida rural 
e a economia agrária, o cotidiano religioso, as crendices 
populares, a vida doméstica, os jogos  lúdicos, aspectos da 
vida urbana, com seus sons e movimentos.

Vejamos alguns exemplos :

Dorme, filhinho,
Dorme, meu amor,

Que a faca, sem corte,
Dá talho sem dor!

A faca, utensílio doméstico sempre presente na cozinha, 
integra inúmeras versões, com pequenas variações, e onde 
a questão do corte é colocada:

Não chore, filhinho,
Não chore, meu amor
Que a faca que corta

Dá talho sem dor.

Outras cantigas, com várias versões, desvelam a influência 
da Igreja Católica, tendo como referência a Sagrada Família:
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l

Maria lavava
São José estendia

Menino chorava
Do frio que fazia

Não chore, Menino,
Não chore, meu amor
Que a faca com corte
Dá um talho sem dor.

ll

Eu vi a Maria
Na beira do rio

Lavando os trapinhos 
De seu bento fio

III

Os fios dos ricos
Nos berços dourados

E, tu, meu Menino,
Nas palhas deitado

IV

Dorme, dorme, meu menino
Em seu berço prateado

Vai dormir com Jesus Cristo
Um soninho sossegado

O folclore costuma sempre se fazer presente, com seus 
duendes, como o saci, o mucurututu, a cuca, o boitatá:
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Dlin, Dililin quem já chegou,
Dlin, Dililin, quem bate aí?

Dlin, Dililin cai fora já, 
O perneta do saci.

A Forte Presença do Horror

Ocorre, porém, que, às vezes, o acalanto contém, diluído 
dentro de si mesmo, signos de horror, que ultrapassam 
o campo melódico para fustigar com garras metálicas o 
coração da criança, que estremece de medo. Mas a mãe 
parece não perceber e continua cantando:

Boi, boi, boi,
Boi da cara preta,
Pega esta menina,

Que tem medo de careta.

A neném estremece, com medo de ficar só, e não   
compreende porque a mamãe quer livrar-se dela e para 
isso escolhe um modo tão assustador! A invocação da mãe 
faz pressupor uma ligação mágica com entidades fortes, 
horrendas, e ela insiste nesse chamamento. Armada de 
uma pedagogia autoritária, deixa claro que quer ficar livre 
do bebê, que se descobre frágil, sem saída e por isso chora.

Bicho papão
Tá prontinho pra chegar
Se não dormir quietinho 

Vai agora te levar.

Outro acalanto semelhante foi recolhido e publicado 
pelo folclorista Luís da Câmara Cascudo. O que neles se 
observa é que a chegada do monstro representa uma punição 
simbólica para que a criança aprenda a se comportar do 
jeito que os adultos desejam:
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Murucututu
Da beira do telhado
Leva esse menino

Que não quer ficar calado.

O costume de apavorar as crianças na hora de dormir é 
muito antigo. Este terrível acalanto vem da época da guerra 
do Brasil com o Paraguai, e fala à queima-roupa de um tema 
sempre assustador que é a morte:

Nana, nanana,
Cadê o seu papai?
Partiu, foi embora,

Morreu no Paraguai!

Outros acalantos evocam marcas dos tempos de 
escravidão, que deixou em nossa sociedade profundos 
sinais de violências e preconceitos sociais e racistas:

Dorme, nenê
Que o negro vem agora 

Vai te levar no saco
Pra favela onde ele mora.

Gilberto Freyre cita uma quadra que era cantada para as 
crianças na Casa Grande:

Olha o negro velho
Em cima do telhado

Ele está dizendo
Quero o menino assado

Os negros eram escravizados, trazidos da África em 
sórdidos navios negreiros, e Zurara, um cronista português, 
citado por Lilia M. Schwarcz, narra a chegada ao Brasil de 
uma dessas embarcações. Descreve:
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“Extraídos dos porões escuros, debilitados 
pela fome e desagasalho, para a contemplação 
da turba na praia. Repartidos em lotes, ao 
acaso do momento ou de um capricho. Os 
homens cabisbaixos, no pavor da sorte 
obscura, mulheres a chorarem pelos filhos 
de que as separavam, meninos em pranto, 
engrandecendo o coro trágico”.

Muitas dessas mulheres, que tiveram seus filhos 
brutalmente arrancados de si, e que por eles choravam de 
dor e saudade, foram para a Casa Grande, como mucamas. 
Ali, alimentavam, banhavam, vestiam, trocavam as crianças; 
brincavam com elas, cantavam acalantos para embalar 
seu sono. 

A fragilidade da criança ativava nessas mulheres seu 
senso materno de proteção e a matéria prima cultural de 
que dispunham, muitas vezes, eram cantigas de ninar que 
falavam de negros malvados ou preguiçosos, contribuindo, 
ironicamente, para elevar a taxa de preconceito racial, 
como comprova a quadra registrada pelo antropólogo 
Gilberto Freyre.

O Horror Nos Acalantos

 A economia agrária do país tem vários de seus elementos 
incorporados em acalantos, como o milho, o feijão, cana-de-
açúcar, ou café, já que além de presentes na alimentação, 
ainda se associavam ao trabalho diário de grande parte das 
famílias. Muito conhecido e cantado no interior do Estado 
de São Paulo, este dorme-nenê lança o menino nas mãos 
de uma entidade estranha, que invade a casa para levá-lo 
embora: a Cuca.

 Ele sabe que está sozinho porque a mamãe e o papai 
saíram, foram trabalhar no campo. Então essa voz que canta 
de quem será? Só pode ser de um simulacro da mãe, que 
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está trazendo esse monstro apavorante, vago e difuso, que 
é a Cuca. O bebê frágil, não sabe se defender. Afunda no 
pânico, sem poder fazer nada:

Dorme nenê
Que a Cuca vem pegá

Papai tá na roça
Mamãe no cafezá.

Outra versão sobre a chegada da Cuca e de 
outros monstros:

Dorme nenê
Que a Cuca vai chegar

Papai tá na roça.
Mamãe foi trabalhar!

Bicho papão
Sai de cima do telhado

Leva esse menino
Que não quer comer melado.

João Curutu
De trás do murundu
Come este menino
Com bolo de angu.

Por que é tão perigosa a hora de dormir? Por que esse 
ritual medonho enquanto o sono não chega? Por que esse 
canto que apavora? Solidão, escuridão, silêncio.

O ritual tem normas a serem seguidas para garantir sua 
eficácia: a pouca iluminação do ambiente, o tom baixo da 
voz, o volume contido, o gestual suave, os movimentos 
ritmados do embalo. Todo esse conjunto, a que se alia 
outro elemento fundamental da magia, que é a repetição, 
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ocorrem de modo determinado para que não haja rejeição e 
se alcance o resultado almejado.

Enquanto isso, encarapitados em cima dos telhados os 
duendes aguardam, sempre prontos para entrar em cena. São 
o bicho-papão, o boi da cara preta, a cutipuru, o murucututu, 
o tutumarambá, a cuca... Uma legião de duendes sem formas 
definidas, que vivem em cima dos telhados enchendo de 
horror a criançada. Alguns estudiosos se preocuparam 
com eles - Câmara Cascudo, Florestan Fernandes, Cassirer, 
Winnicott, o poeta Garcia Lorca, o escritor Monteiro Lobato.

A Cuca, como seria a sua aparência, como se definiria o 
seu poder? Garcia Lorca arriscou uma explicação, ao dizer 
a força mágica da Cuca é precisamente a sua indefinição. 
Ela é uma abstração poética, daí o medo que produz, e que 
deriva exatamente do fato de se tratar de um ser cósmico, 
contra o qual nada podem fazer a razão, os conhecimentos, 
a objetividade, porque não há explicação possível.

O que se tem, então, é que essa abstração poética evola 
nos ares, nas ondas musicais, nas histórias infantis e ganha, 
desse modo, uma forma de vida porque a palavra adquire 
valor de realidade através da simbolização. A palavra despe-
se de sua casca sensorial para mover-se como imagem 
mítica, livre, num processo de autorrevelação  que exibe seu 
caráter tão encantatório que o menino crescendo, andando, 
conhece os sentidos das palavras, e, muitas vezes, canta 
também, com a sensação de que faz parceria com o adulto 
em um delicioso jogo.

Monteiro Lobato reuniu diversos duendes, em muitos de 
seus contos, no Sitio do  Picapau Amarelo, no Reino das  
Águas Claras, nas matas fechadas, em campos ou brejos.

Nos acalantos, o subjetivo ganha substância, e seu 
poder se expande, alimentando a imaginação que o recria, 
de modo infinito, por isso as invocações variam em as 
chamadas para centenas de duendes, conforme o país, a 
região, as características de cada cultura.
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O sociólogo Florestan Fernandes chamou a aparição 
dessas entidades apavorantes de “repressão simbólica”, ou 
seja, “um estilo de disciplina que prescinde largamente dos 
castigos físicos substituídos por pressões indiretas, que 
impõem a obediência por outros meios”. 

O Bicho Papão, e outros monstros, são, portanto, 
recursos disciplinadores do sono, numa cultura, como a 
brasileira, desde suas origens marcadamente violenta, e 
que inscreve as crianças, desde o seu nascimento, num 
modo de viver que se alicerça no medo:

João Curutu
Atrás do murundu
Pega esse menino
E come com angu!

A atmosfera de terror se acentua com a presença, em 
sua geografia, de morros (murundu), que escondem seres 
perigosos. Além disso, as narrativas contêm, de modo 
reiterado, o uso de verbos no imperativo, determinando 
castigos: Pegue este menino!, Leve esta menina!, ”Vem 
buscar”!, “Coma”!

Murucututu é uma coruja que desde o início dos tempos 
amedronta a região amazônica, e se espalhou pelo país 
inteiro, voando nas cantigas de ninar:

Murucututu
Sai da beira do telhado

E come este menino
Que ainda tá acordado!

O Murucututu marca sua presença, também, na literatura 
brasileira, visto que foi usado por Mario de Andrade como 
personagem em Macunaima. Figura no Dicionário do 
Folclore Brasileiro, de Câmara Cascudo, edição de 1954.

O certo é que, em meio a tantos horrores, às vezes a 
mamãe enfrenta os monstros, como o Tutumarambá, a 
Cuca, o Bicho Papão e acalma o bebê:
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Filhinho tá chorando
Com medo do papão

Sossega, meu menino,
Que não te pega não!
Dorme, meu menino
Tutu quer te comer

Mas a mamãe não deixa
Te há de defender!

Florestan Fernandes faz ainda uma ressalva sobre o 
medo, quando afirma: 

“O medo não se origina, direta e simplesmente, 
dos temas. Com frequência, a criança tem  
medo  do escuro  ou  da  solidão. Ela  encontra  
no acalanto e nas cantigas de ninar, graças 
às  relações  com  os  adultos,  uma espécie  de  
conforto, de  segurança  e  de proteção, que 
a amparam no ajustamento a essa delicada  
fase da rotina diária, do que se conclui que 
a interação humana constitui o principal fator 
psicodinâmico do controle do medo”.

Mas, seja como for, o que não falta é poesia em nossas 
expressões culturais para a infância. Evocando os tempos 
do Brasil-Colônia, herdamos de Portugal esta joia musical, 
cuja letra permaneceu ao sabor da época, o conhecido 
Carneirinho, Carneirão:

Carneirinho,
Carneirão, neirão, neirão,

Olhai pro céu, 
Olhai pro chão, pro chão, pro chão

Manda o rei, nosso senhor, senhor, senhor
Para todos se ajoelhar
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Carneirinho,
Carneirão, neirão, neirão,

Olhai pro céu,
Olhai pro chão, pro chão, pro chão

Manda o rei, nosso senhor, senhor, senhor
Para todos se levantar

Veio também de Portugal esta cantiga, cheia de alegria, 
para ser cantada em casa, na creche, na rua, já que somos 
um povo que gosta de cantar:

Alecrim
Alecrim dourado

Que nasceu no campo
Sem ser semeado

Foi meu amor
Que me disse assim
Que a flor do campo

É o alecrim.
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Os jogos, as brincadeiras, as cantorias, as 
adivinhações contribuem para apurar a 
sensibilidade, ampliar os valores estéticos, as 

fantasias e o imaginário das crianças em quaisquer ambientes, 
dentro e fora do espaço escolar.

As contribuições advindas da cultura erudita e dos meios 
de comunicação não devem dispensar os exercícios oriundos 
da cultura popular, do saber espontâneo que embasa a cultura 
geral do país.  Nesse tipo de saber, de caráter assistemático, 
identifica-se logo uma linguagem poética que apela para 
os sentidos, onde não faltam elementos como a poesia do 
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devaneio, o humor, o riso, a ironia, enquanto seu poder 
disseminador permeia todos os estratos de uma sociedade, 
seja a brasileira, a portuguesa, ou qualquer outra.

Embora aparente, muitas vezes, extrema e ingênua 
simplicidade, a cultura espontânea contém originalidade e 
profundeza capazes de alimentar projetos de vanguarda, como 
ocorreu no Brasil com segmentos do Modernismo, que levaram 
à modificação da linguagem oral, escrita,  pictórica e musical 
das artes do país, revolucionando por completo o universo 
estético que olhava para fora, e se estruturava de modo sólido 
sobre valores europeus, notadamente os parnasianos.

Ativa, a cultura popular dispõe de uma dinâmica interna 
que a direciona a incorporar e reelaborar continuamente 
os elementos que lhe são fornecidos por outras agências 
culturais, inclusive a erudita, o que a leva a passar por 
adaptações, renovar-se e modificar-se. Os contos, os cantos 
e danças, independentemente da origem que possam ter, 
mas que se adequem ao seu modo de sentir e pensar, são 
também adotados por esses segmentos populares, e até 
adaptados ao modo de expressão que lhes é peculiar, como 
se pode observar em certas músicas eruditas que adquirem 
um toque caipira com violeiros interioranos. Da mesma 
forma, na pintura de Tarsila do Amaral, as luminosas cores 
verdes, azuis e rosa denunciam a fonte de inspiração, que 
era o modo caipira de pintar . 

Se, então, a cultura popular se vale da criação erudita, da 
divulgação científica, de determinadas noções acadêmicas 
para reciclar e adaptar ao seu modo assistemático porém 
grupal de existência, o mesmo se pode dizer da cultura erudita 
ou da cultura de massas que, em uma ou outra oportunidade, 
buscam inspiração nesse saber popular, apesar de sua 
tendência predominante em estigmatizá-lo.

Ocorre, porém, que algumas vezes a busca do saber 
popular, da cultura espontânea, deixa de ser episódica e 
eventual para se tornar refletida, sistemática e organizada 
e, nesses casos, projetos revolucionários podem surgir 
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alimentados por essa fonte viva. É o que ocorreu, por 
exemplo, com certas correntes do Modernismo, no Brasil, 
que se colocavam à frente do resto da sociedade na busca de 
uma nova ordem estética, tendo, contudo, de forma mais ou 
menos clara, a consciência de que à noção de novo artístico 
associava-se, também, a ideia de nova ordem política, 
econômica e social.

Integrado a essa corrente, o poeta Manuel Bandeira 
realizou inúmeros trabalhos literários e também relacionados 
com a música, que partilhava de suas paixões, visto que 
chegou a estudar teoria musical além de tocar piano e violão, 
mantendo sempre estreita relação com músicos conhecidos 
e reconhecidos pelo seu talento.

 Um de seus amigos era Jayme Ovalle, com quem compôs 
“Azulão”, música que concilia o erudito e o popular, e foi 
gravada por inúmeros cantores, entre os quais Nara Leão. 
Jayme Ovalle, paraense, seguia a linha nacionalista de Mário 
de Andrade, e chegou a ser professor de contraponto e fuga no 
Instituto (depois Escola) Nacional de Música, no Rio de Janeiro.

 A música “Azulão”, belíssima, teve marcante   presença 
no filme de Walter Lima Júnior, “Inocência”, baseado no 
romance homônimo do Visconde de Taunay, tendo sido 
interpretada por Telma Costa, que dublou a voz da então 
jovem atriz Fernanda Torres, que viveu no filme, lançado em 
1983, a personagem-título: 

Vai, Azulão 
Azulão companheiro, vai

Vai ver minha ingrata
Diz que sem ela o sertão não é mais sertão

Ah, voa, Azulão
Azulão, companheiro, vai...

Manuel Bandeira era profundamente musical e sua poesia 
relacionava-se diretamente com o sentido primitivo da palavra 
poética, que é o canto. A articulação da palavra com a música 
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repete-se em seus inúmeros trabalhos, como no poema “Na 
rua do sabão”:

“Cai, cai balão
Cai, cai, balão

Na rua do Sabão
O que custou arranjar aquele balãozinho de papel

Quem fez foi o filho da lavadeira
Um que trabalha na composição do jornal e tosse muito”

..................................................................................

O poema prossegue, mostrando a colagem que foi feita 
entre o conhecido e alegre refrão de uma cantiga de roda e 
a triste situação de um menino pobre e doente, que trabalha 
numa gráfica montando textos de chumbo, e tosse muito. 
Um menino que bem poderia ser o próprio poeta, que teve 
infância pobre, e, desde cedo, tornou-se tuberculoso. 

O reiterado prazer de Manuel Bandeira em fazer, em 
seus trabalhos, referências ao folclore e à música fica 
evidente nas frequentes alusões ao canto, como: cantilena, 
acalanto, balada, desafio, noturno, rondó, como é o caso dos 
apreciados “Rondó do Capitão” e “Rondó dos Cavalinhos”.

                         Rondó do Capitão

Com uma ou outra alteração, conforme a região do 
país que seja considerada, as versões folclóricas às vezes 
aparecem como parlenda ou como canto rítmico, como moda, 
ou até como conto ou trava-língua. Do folclore, Bandeira 
retirou e reescreveu uma deliciosa parlenda que o havia 
encantado na sua infância: o “bão, balalão, senhor capitão”.

Este rondó folclórico que encantava o menino Manuel 
Bandeira, foi recolhido e divulgado por Câmara Cascudo e 
apresenta pequenas variações regionais. Apresentaremos 
aqui uma das variações, esta recolhida em São Paulo, um 
pouco mais curta que o registro de Cascudo:
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Bão-ba-la-lão
Senhor capitão

Em terra de mouro
Morreu seu irmão
Cozido e assado
No seu caldeirão
Eu vi uma velha

Com um tacho na mão
Eu dei-lhe uma queda

Ela, puf, no chão.

O que era inicialmente oral, no texto do poeta se 
reinventou. Câmara Cascudo chama a obra que inspirou 
Manuel Bandeira de parlenda “Bão Balalão”, “ou lenga-lenga, 
como denominam os portugueses”. Explica que parlendas 
ou lenga-lengas são “fórmulas literárias tradicionais, rimadas 
também pelas toantes, conservando-se na lembrança infantil 
pelo ritmo fácil e corrente. São incontáveis e se prestam 
para os embalos, cadenciar movimentos do acalanto 
infantil no intuito de entreter e distrair a criança. Figuram, 
abundantemente, na classe daqueles ‘nonsense rhymes’, 
sem pé nem cabeça, com a função sugestionadora do ritmo”.

Na sua reinvenção literária, Manuel Bandeira, já no título, 
remete ao gênero “Rondó”, que alude a uma expressão 
artística francesa, uma forma musical, a “ronde”.

De acordo com Massaud Moisés, o termo “rondó” 
provém do francês “rondeaux (...) poema lírico de forma 
fixa, originário da França, onde apareceu por volta de 1250:  
no princípio consistia numa canção que acompanhava uma 
dança, a ronde, de onde lhe veio o apelativo”.

Moisés lembra ainda que quanto à estrutura, há dois tipos 
de rondó, o francês e o português, sendo que este último 
vingou no Brasil durante o Arcadismo:
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“Não obstante variável o número de 
estrofes, geralmente o rondó português 
dispõe-se em oito quadras ou quatro 
oitavas. E utiliza, de preferência, o verso 
redondilho maior, ou setissílabo. Silva 
Alvarenga, poeta do nosso Arcadismo, 
destaca-se como cultor desse gênero”.

É interessante observar o contraponto existente no rondó 
memorizado da infância e no rondó escrito por Bandeira, 
onde o poema perde o tom de brincadeira para que o eu lírico 
peça a uma pessoa, um “capitão” provavelmente sem patente 
militar, mas com algum tipo de poder, um ser alegórico, que 
remova a dor que pesa em seu coração, em decorrência da 
frustração de algum sonho muito acalentado. O tom grave de 
súplica desvela um tênue (tão tênue que voeja, aéreo) fio de 
esperança de que o sonho perdido possa vir a ser recuperado, 
trazendo de volta o tempo feliz do passado, com o fim do 
peso opressor da frustração:

“Bão Balalão
Senhor capitão
Tirai este peso

Do meu coração
Não é de tristeza
Não é de aflição

É só de esperança,
Senhor capitão.

A leve esperança
A aérea esperança...

Aérea, pois não!
Peso mais pesado

Não existe não
Ah! Livrai-me dele

Senhor capitão!
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Em carta a Manuel Bandeira, Mário de Andrade fala 
que o rondó tem uma forma circular, como uma serpente 
mordendo o próprio rabo. Explica, ainda, a forma circular do 
rondó, lembrando que “a forma mais universal e popular é 
incontestavelmente a da circunferência: a Serpente mordendo 
o próprio rabo, a gente acaba por onde principiou e fica o 
moto-contínuo balançando a sensação”. 

O rondó de Bandeira deixa também a sensação de 
um movimento circular onde a amargura e a esperança se 
alternam, num equilíbrio precário, tentando evitar o ponto final 
que aniquilaria o sonho em definitivo. O movimento reaviva, 
na memória, lembranças de um tempo perdido que o eu lírico 
deseja recuperar, reconstruindo uma história pessoal que 
ficou no passado.

Rondó dos Cavalinhos
Neste rondó, escrito em 1936, Manuel Bandeira elabora um 

jogo em que evoca dramas pessoais e dramas coletivos que se 
alternam entre os graus diminutivos e aumentativos da palavra 
“cavalo”. Dessa forma, pretende indicar, semanticamente, os 
aspectos líricos e os aspectos trágicos da vida, que variam 
entre a história de um simples e comum namoro entre dois 
jovens e a tragédia de uma segunda guerra mundial que se 
insinuava, ameaçando destruir a vida no planeta.

Segundo consta, Manuel Bandeira escreveu este rondó 
após um almoço de que participou no Hipódromo da Gávea, 
em homenagem ao intelectual, embaixador e divulgador da 
cultura brasileira Alfonso Reyes Ochoa, que era mexicano e 
se despedia do Rio de Janeiro.

No momento do almoço, cavalos de raça, robustos e 
de grande porte disputavam uma corrida, mas o poeta, nos 
versos, os descreve, afetuosamente, como “cavalinhos”, 
enquanto denomina os homens que almoçavam como 
“cavalões”, apropriando-se de um tipo de designação muito 
comum em nosso país:
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“Os cavalinhos correndo
E, nós, cavalões, comendo”...

O jogo se estende em gerúndios que se prolongam 
em reticências para exprimir perplexidades, desconforto, 
lamentos diante de uma paisagem clara e luminosa que 
entra em contradição com uma alma sofrida, que anoitece 
enquanto o sol ainda brilha forte:

Os cavalinhos correndo 
E, nós, cavalões comendo...

Tua beleza, Esmeralda,
Acabou me enlouquecendo

Os cavalinhos correndo
E, nós, cavalões comendo...

O sol tão claro, lá fora
E em minh’alma anoitecendo!

 Na cadência melódica dos versos, os gerúndios se 
estendem no texto para lamentar que Alfonso Reyes está 
“partindo”, enquanto tanta gente está “ficando”.  Aí, o tom 
irônico insinua que os que ficam são justamente os que 
deveriam ir embora, porque, de algum modo, são cúmplices 
do desequilíbrio que assola o mundo. As evidências desse 
desequilíbrio são mostradas quando os gerúndios nos 
versos afirmam que a Itália fascista ameaça, “falando” 
grosso e a Europa vai se “avacalhando”, ao mesmo 
tempo que denuncia que, nesse emaranhado, o Brasil vai 
“politicando”. “Nossa”, a interjeição deixa clara a emoção 
de constatar que, nesse quadro dantesco, a poesia está 
“morrendo...” As reticências alongam o pensamento para 
as possíveis consequências da morte da poesia: o fim 
da beleza, da paz, da harmonia, do amor.  O que restará? 
Apenas a escuridão que faz a alma anoitecer em plena 
claridade do sol:
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Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...

Tua beleza, Esmeralda,
Acabou me enlouquecendo.

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...

O sol tão claro lá fora
E em minh’alma - anoitecendo!

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...

Alfonso Reys partindo,
E tanta gente ficando...

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...

A Itália falando grosso,
A Europa se avacalhando...

Os cavalinhos correndo,
E nós, cavalões, comendo...

O Brasil politicando,
Nossa! A poesia morrendo...

O sol tão claro lá fora,
O sol tão claro, Esmeralda,

E em minh’alma - anoitecendo!
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caminhos para a formação de leitores, além de procedimentos 
que facilitem o acesso às artes, por reconhecerem que esses 
campos favorecem o processo de humanização, combatendo 
a coisificação do indivíduo.

Desde bem pequenas, as crianças, a partir do contato com 
a poesia, podem perceber a sonoridade da língua, o som das 
palavras, seus significados e intenções. Isso contribui para o 
desenvolvimento de seu imaginário e sensibilidade estética, 
memorização, além das percepções melódicas e rítmicas. 

Logo as crianças começam a se divertir com as palavras, 
como se os seus sons, ritmos e significados fossem 
brinquedos. E de fato são, como confirma um poema de 
José Paulo Paes.

A seguir, iremos elencar algumas práticas cotidianas que, 
embora nem todos saibam, podem ajudar as crianças a se 
familiarizarem com a poesia, divertindo-se com as diferentes 
formas que ela pode assumir.

Maneiras de Brincar
Uma boa maneira de contribuir para que as crianças 

aprendam a gostar de poesias é brincar com elas, 
exercitando, entre outras atividades, adivinhações, jogos 
verbais e trava-línguas.

As adivinhações são apresentadas como enigmas, 
uma condição alegórica cujo sentido é captado através de 
um esforço interpretativo. Já o trava-línguas, conforme o 
Dicionário Caldas Aulete, “é um divertimento que consiste 
em falar de modo claro e rápido versos ou frases com muitas 
sílabas difíceis de pronunciar, ou sílabas formadas com o 
mesmo som, em ordem diferente, como por exemplo : ‘o 
jarro arranha a aranha, a aranha arranha o jarro’ ” .

A forma mais comum de construção de um trava-língua 
resulta da combinação de fonemas similares que criam rimas 
ou aliterações.  Outros são formados por versos ou frases com 
grande número de sílabas, difíceis de serem pronunciadas.
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Os trava-línguas integram a literatura popular, os contos 
orais, as brincadeiras infantis. São destinados principalmente 
às crianças e transmitidos de geração a geração, a que se 
adicionam diferenças regionais e variações. Funcionam como 
uma caça de palavras, que provoca muito riso, pois é comum 
as pessoas tropeçarem nos vocábulos, sem conseguirem  
concluir o jogo verbal.

Palavras De Brincar

Desde a mais tenra idade do bebê, a mãe brinca com o 
filhinho, cantando  e  palmeando,  habituando-o à rima e ritmo, 
que contribuem para que ele venha a gostar de poesias:

Bate palminha, bate
Palminha de São Tomé.

Bate palminha, bate,
Prá quando papai vié!

A criança vai crescendo, e o canto, as rimas, os ritmos, 
os jogos verbais vão ficando mais complexos: 

“A vaca malhada foi molhada por outra vaca
molhada e malhada”

“Sabia que o sabiá sabia assobiar?”
“Você sabia que o sabiá assobia?”

E logo vem complicação maior, com palavras inventadas, 
mas que mantêm certo sentido:

“Um ninho de mafagafos
Com sete mafagafinhos

Quem desmafagar o ninho
Bom desmafagador será”

A brincadeira é muito divertida, e se torna cada vez 
melhor, conforme o grau de dificuldade oferecido aos 
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amigos que participam. O jogo é comumente proposto da 
seguinte forma:

- Fale bem depressa:

“Três tigres tristes para três pratos de trigo, 
Três pratos de trigo para três tigres tristes”.

Ou ainda:

“Tecelão tece o tecido
Em sete sedas do Sião
Tem sido a seda tecida

Na sorte do tecelão”

Muito conhecido é este trava-língua:

“O rato roeu a roupa do rei de
Roma, que a rainha raivosa

resolveu remendar”

Ou este:

“A pia perto do pinto
O pinto perto da pia

Tanto mais a pia pinga
Quanto mais o pinto pia”

Mas convém lembrar que os trava-línguas não são 
apenas muito engraçados. Esses jogos verbais contribuem 
para estabelecer relações entre a criança e a palavra, 
estimulando sua imaginação, sua memória, sua criatividade, 
seu raciocínio rápido e sua atenção, além do desenvolvimento 
do senso estético a partir da rima, do ritmo, da marcação da 
fala pela entoação. Tudo isso de forma indireta, imperceptível 
para a criança.

Brincando com quadras, logo o  menino  percebe que 
há um divertido efeito humorístico nas historinhas contadas 
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em versos, como a historinha do sapo intrometido que pulou 
na sopa:

“O sapo saltou na sopa
de um sujeito que, sem mais papo,
deu-lhe um sopapo e gritou: - Opa!

Não tomo sopa de sapo”.
E sobre o tempo, que intriga matemáticos, físicos, tanta 

gente, o trava-língua conta uma historinha, pedindo que 
repitam, falando muito rápido, por favor:

“O Tempo perguntou ao tempo
Quanto tempo o tempo tem.

O Tempo respondeu ao tempo
Que o Tempo tem tanto tempo
Quanto tempo o Tempo tem”

Brincar de advinhas também é divertido e estimulante. 
A advinha pressupõe a compreensão e o deciframento do 
que se encontra cifrado na frase ou na quadrinha. Envolve 
uma relação complexa de encobrimento/descobrimento, de 
ocultação/enunciação:

O que é, o que é:
Mal entra em casa, já fica com a cabeça pra fora?
(Resposta: Botão).
O que é, que é:
Vai pra lá e pra cá com as tripas de fora?
(Resposta: Agulha com linha).
Tem cabeça e não é gente, tem dentes, mas não 
tem boca?
(Resposta: Alho).
O que é, o que é:
Que pode estar ao seu redor
E quanto mais dele se tira,
Fica cada vez maior?
(Resposta: Buraco)
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O que é, o que é:
Que alto está e alto mora
Mas se alguém lhe der pancada
No mesmo instante ele chora?
(Resposta: Sino)

Quem sabe, que me responda,
Quem não sabe, advinha:
Quem foi que nasceu primeiro
Foi o ovo ou a galinha?

O tempo da infância é orientado para o lúdico. É no 
lúdico que ela, sem querer, aprenderá a ser leitora de 
livros e do mundo. Através de jogos como o trava-línguas 
é que ela descobre a poesia, porque seu jogo verbal é 
descomprometido com o fazer intencional, com o ato dirigido 
a um objetivo, com a preocupação pedagógica. É nesse 
jogo livre que ela consegue manter uma relação prazerosa 
e afetiva com a palavra.

Todos sabem que a criança não percebe o poético 
do modo raciocinativo que o adulto utiliza na sua relação 
estética com a palavra, mas muitos a enxergam como um 
leitor potencial, e tentam, de modo artificial, aproximá-la de 
conhecimentos para os quais ainda não está madura.  Não 
percebem que a poesia que a atinge é a que utiliza o jogo de 
palavras, explorando a sonoridade da língua, como ocorre 
com as quadras, as advinhas, as parlendas, o trava-línguas, 
modalidades tão brincantes como as próprias crianças.

Considerando que o tempo da criança se orienta para o 
lúdico, podemos incluir nestas reflexões pequena passagem 
pelo uso das fábulas no processo educacional da criança.

A fábula é uma narrativa curta, onde os personagens 
são geralmente animais, cujas ações apresentam um 
princípio moral, ético ou político. Geralmente, de modo 
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conciso, apresenta unidade de tempo, de lugar e  de ação, 
constituindo-se numa narrativa que se constitui de um 
único ato.

No que se refere à linguagem, a fábula se caracteriza 
pela objetividade, primando por se constituir basicamente  
de diálogos. O número de personagens é muito reduzido  
e, nela, geralmente, são estabelecidas associações entre 
o comportamento dos humanos com os animais, para 
configurar com mais clareza um fato. Desse modo, figuram  
nas fábulas a arrogância do rei leão, a maldade do lobo, a 
esperteza da raposa, a ingenuidade do carneiro, a lealdade 
do cachorro.

É, principalmente, por usar essas características 
comportamentais de animais e seres humanos, em 
deliciosas metáforas, que a fábula costuma ser usada para 
transmitir  conhecimentos, lições de vida, lidando  com a 
moral, a ética, os costumes desejáveis e os reprováveis para 
se viver e conviver em sociedade.

Para ensinar, o grande mestre das fábulas foi Esopo, que 
viveu na Grécia antiga e é considerado o pai desse gênero,  
embora alguns lancem dúvidas sobre a sua existência.  

Na condição de  narrativas  orais,  as  fábulas  de  Esopo 
atravessaram os séculos, tendo sido contadas de boca em 
boca, até serem reproduzidas em letra impressa, em todos 
os países que compõem a cultura ocidental. 

As  fábulas de Esopo, com seu caráter moralizante,   
tinham a intenção de persuadir para ganhar adesão e foram  
muito apreciadas por Aristóteles e por Platão, sendo que 
este as considerava como excelente instrumento pedagógico  
para ajudar a formar cidadãos, na sua República idealizada.

Eram de Esopo fábulas como “A  raposa e as uvas”,  
“O lobo e o cordeiro”, “A vespa e a cobra”, “O caranguejo e 
sua mãe”, “O cavalo e o asno”, sendo que, em todas, ao final  
vem a moral da história, de onde se tira lições para se viver  
melhor, de modo ético e generoso.  
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Um bom exemplo disso está na fábula que a seguir será 
apresentada, aqui com o título de “o cavalo e o asno”:

“Um  homem  tinha  um  cavalo  e  um  asno.  
Certo  dia, quando ambos caminhavam por 
uma estrada, o asno disse ao cavalo:
– Está muito pesado! Por favor, ajude, 
carregue um pouco de minha carga!
O  cavalo, porém, não deu ouvido ao pedido 
do asno nem ao seu sofrimento.                                                                      
Logo o  asno não  aguentou, e  caiu morto  
de tanto cansaço. O dono dos animais,  
então, pôs toda a carga do asno sobre o 
lombo do cavalo, inclusive o corpo do asno  
morto.  O  cavalo,  desesperado, logo pôs-se  
a lamentar sua sorte, culpando o destino,  
chorando e falando: 
– Como sou infeliz! Que triste destino o meu!
Não quis carregar parte da carga do asno e 
agora estou carregando tudo em dobro, e, 
como prêmio, a pele do outro”.
Moral  da  história: Quem  ajuda  ao  próximo  
ajuda a si mesmo.

Outra fábula que transmite ensinamento e é construída por 
rápido discurso/contradiscurso é “O  caranguejo e sua mãe”:

“Não andes de lado” – disse a mãe ao 
caranguejo, “nem roces teus flancos no 
rochedo úmido”.
O caranguejo respondeu: “Mãe se tu queres 
me ensinar, anda direito na frente e eu, 
olhando, te imitarei”.

Moral da história: Quem repreende o 
comportamento do outro deve dar o seu 
como exemplo.
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A Antiguidade da Fábula 

Hesíodo é considerado o mais antigo fabulista da Grécia 
antiga, onde viveu no  século Vlll aC, sendo  autor de  “O 
falcão e o rouxinol”, mas Esopo, que viveu no século  Vl 
aC é considerado o pai das fábulas por ter sido o primeiro 
a compô-las  e  contá-las de  modo regular, contínuo e com  
método definido.

A  antiguidade da fábula é inquestionável. Deve 
ter surgido na Pré-História, onde o homem se tornou 
escultor e depois pintor. Certamente, como esses homens 
comunicavam-se oralmente, com eles surgiu o canto e o 
conto. É bem provável que a fábula tenha surgido como 
variante do conto.

Até hoje circula por aí, recontada, atualizada, relembrada, 
reformulada, reescrita. 

Fedro, La Fontaine, Lobato
A Fábula Rimada

As fábulas circulam, contadas em prosa ou em verso, 
como registra o folclore. A história do pequeno ratinho que 
salvou um poderoso leão, é um exemplo de fábula rimada:

Um ratinho distraído
Saiu de sua toca e então

Percebeu que havia caído
Bem nas patas de um leão.

Assustado, ele pediu
Que o leão não o matasse 

Que um dia o ajudaria
Caso agora o libertasse
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O leão soltou o rato
E riu dele, com um aceno:

Como poderia ajudá-lo,
Um bichinho tão pequeno?

Mas aconteceu, certo dia,
Que andando numa trilha,

O poderoso leão
Caiu preso em armadilha!

Aí surgiu, sabe quem?
O pequenino ratinho

Que aos poucos roeu a rede
Deixando o leão soltinho!

O leão logo aprendeu
Uma lição bem bonita:

Amor com amor se paga!
É uma verdade bem dita!
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Dizem que as histórias em quadrinhos nasceram 
ainda na pré-história, quando os homens das 
cavernas gravavam na pedra apontamentos de 

sua vida diária, ou seja, no paleolítico superior, quando 
surgiu o artista, que fazia esculturas e pinturas rupestres.

 Em 1895 surgiram, nos Estados Unidos, os primeiros 
quadrinhos impressos, como tiras, o Yellow Kid, com 
desenhos caricatos e histórias cômicas, que se constituíram 
no modelo adotado pela imprensa norte-americana, ao longo 
dos primeiros trinta anos do século XX.

Desse modo, temos que, no início do século XX, nos 
Estados Unidos, os quadrinhos eram historinhas rápidas, 
*Doutora em Multimeios, assistente na produtora Cinemax.

Nos Estados Unidos, crianças, descendentes de 
japoneses, sofriam torturas e espancamentos

de seus próprios colegas de classe.
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realizadas em tiras e impressas no rodapé das páginas de 
jornal. Em 1933, Max Gaines reuniu várias tiras publicadas 
na imprensa e fez a primeira revista no formato de comic 
book, a “Funnies on Parade”, que já começou a circular 
fazendo sucesso.

O sucesso da coletânea publicada por Max Gaines 
estimulou a busca de textos inéditos e isto gerou o 
surgimento da New Comic, em 1935. 

Os editores perceberam que era necessário ousar e, 
nesse quadro otimista, foi criado o primeiro super-herói,  
o Superman, lançado pela revista Actions Comic em 1938.

Os criadores do Superman eram dois jovens, Joe 
Schuster e Jerry Siegel, que conceberam o enredo 
mostrando que nos confins do universo havia um planeta, 
Kripton, que estava condenado à extinção, vivendo suas 
últimas horas. Ali, havia um bebê, chamado Kal-El, que, para 
ser salvo, foi arremessado por seu pai ao planeta Terra. O 
projétil que carregava o bebê caiu numa fazenda, na cidade 
de Smallville, situada no Estado de Kansas, onde vivia um 
casal sem filhos que encontraram o bebê, ficaram felizes e 
o adotaram, com amor e alegria.

Foi registrado com o nome de Clark Kent, e já na infância 
mostrou-se diferente dos humanos, pois podia desafiar a 
lei da gravidade, tinha força descomunal e era mais rápido 
que qualquer coisa criada na Terra. Com o apoio de seus 
pais adotivos aprendeu a compreender e usar os seus 
extraordinários dons em favor da justiça e da paz, ficando 
muito conhecido como o Super-Homem.

A publicação das aventuras do Superman fez tanto 
sucesso que originou uma revolução no mercado editorial 
norte-americano, promovendo o aparecimento, em seguida, 
de grande número de heróis dos quadrinhos como  “Batman”, 
“Mulher Maravilha”, “Capitão América”, “Flash”, ”Namor”, 
“Tocha Humana”, “Capitão Marvel” e muitos outros.
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Constituíram-se, logo, em espetacular meio de 
entretenimento, envolvendo muitos milhões de leitores 
dentro e fora dos Estados Unidos, já que passaram a ser 
traduzidos e impressos em grande número de países, 
inclusive o Brasil.

Não demorou para que os poderes constituídos dos 
Estados Unidos percebessem que tinham nas mãos 
poderosas armas ideológicas e que poderiam ser usadas 
imediatamente, já que o país estava prestes a entrar na guerra 
para combater o nazifascismo que sacudia o mundo. Havia 
um papel especial para o Capitão América.

Este herói, criado em 1941, foi o único cuja criação 
obedeceu a priori um plano para fazer propaganda dos 
Estados Unidos. Por isso, sua roupa é um uniforme composto 
pelas cores da bandeira norte-americana, e sua escala de 
valores exibia o norte-americano como um povo oriundo de 
um país sagrado, forte e corajoso, nascido com o destino de 
pacificar e disciplinar o mundo.

Seu primeiro inimigo era o Caveira Vermelha, que 
representava o Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Após o ataque 
a Pearl Harbor, com os Estados Unidos já na guerra, os 
ataques passaram a ser mais especificamente dirigidos contra 
o “japa” e nas suas violentas descrições desapareceram os 
limites entre o patriotismo e a intolerância. As mensagens 
carregadas de ódio percorriam o mundo, além de circularem 
com muito vigor dentro do próprio país. 

Dentro dos Estados Unidos, as mensagens atingiram em 
cheio imigrantes japoneses e seus descendentes, que ali viviam 
e trabalhavam, tendo adotado aquela nação como a sua pátria. 
Agora sofriam preconceitos e discriminações assustadoras, 
além de verem sua cidadania colocada sob suspeita.

 Suas características fisionômicas não lhes deixava 
condições para viver em paz. Na verdade, a propaganda 
discriminatória, que se valia dos princípios do exagero e 
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desfiguração, mostrava o soldado inimigo como um ser 
cruel, desprovido de emoção, que matava por matar, um ente 
não-humano, e isso estimulava acirrado ódio contra ele e 
todo o seu povo e qualquer um que tivesse características 
físicas semelhantes, a ponto de isentar de qualquer culpa 
ou responsabilidade quem praticasse contra eles qualquer 
tipo de atrocidade.

 Isto ajuda a explicar porque, em muitas escolas nos 
Estados Unidos, crianças descendentes de japoneses sofriam 
torturas e espancamentos de seus próprios colegas de 
classe. Foi uma base cultural violenta que se implantou no 
espaço escolar, gerando, com o tempo, agressões a outros 
e diferentes alvos, de maneira até inconsciente, com uso de 
arma de fogo, cujos resultados vemos hoje, pois se tornou 
até relativamente comum os tiroteios com mortes dentro de 
escolas nos Estados Unidos.

Os Gibis Vão À Guerra

Independentemente dos casos do Capitão América, 
praticamente todos os heróis das histórias em quadrinhos 
foram “convocados” para os combates e “participaram” dos 
esforços bélicos da Segunda Guerra Mundial.

Desde seu surgimento, os super-heróis dos quadrinhos, 
além de protagonistas de superaventuras, tornaram-
se expoentes na luta por direitos dos desvalidos e pela 
humanidade. Dotados de poderes especiais, investem todos 
os seus poderes na proteção de vulneráveis e na defesa da 
justiça em todos os cantos do planeta. 

Seu surgimento e a apaixonada aceitação que receberam 
coincide com um momento histórico marcado pela quebra da 
Bolsa de Nova Iorque, que abalou toda a economia ocidental. 
Era um momento de grave crise econômica e desamparo 
social, em que ocorreram falências de bancos, perdas nos 
mais variados campos da indústria e do comércio, milhões 
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de desempregos, endividamento geral, e muita gente, em 
desespero, foi levada ao suicídio.

Nessa época, na Europa em crise, Hitler que havia sido 
levado ao poder pelo voto, emergia como ditador, anunciando-
se como arauto de grandes mudanças e transformações, 
arrastando com ele, pelas ruas, milhares de seguidores 
ensandecidos. Seus passos eram amparados por sólidas 
campanhas publicitárias, que envolviam a mídia impressa, 
o rádio e o cinema.

O mundo livre estava fragilizado e essa fragilidade exigia 
um contraponto, que fosse capaz de alargar os espaços dos 
campos de batalha, um suporte publicitário sedutor, apto a 
envolver multidões, ideologicamente. 

Nos Estados Unidos, a chegada dos heróis dos 
quadrinhos era vista como perfeita para engendrar respostas 
e suprir carências: além de entreter, contribuía para ativar a 
autoestima de milhões de pessoas, resgatando a confiança 
do povo norte-americano em si próprio, nos seus valores e 
na sua história. 

 Acrescente-se a isso que os primeiros super-heróis 
não enfrentavam grandes super-vilões ficcionais, mas 
combatiam, em suas primeiras aventuras, vilões reais, que 
preocupavam verdadeiramente as pessoas comuns naqueles 
momentos, como políticos, militares, fascistas, corruptos, 
e um bom exemplo disso está na capa da revista Capitão 
América, nº 1, publicada em 1941, quando os Estados Unidos 
ainda não haviam entrado oficialmente na guerra. A capa 
exibe o Capitão América dando um soco na cara de Hitler, 
o que efetivamente, naquele momento, constituía-se num 
anseio de todos os democratas do mundo.

Como os super-heróis funcionam como um sistema 
de valores da sociedade que representam, os heróis dos 
quadrinhos norte-americanos mostravam, enfaticamente, 
as pessoas desse país como trabalhadoras, generosas, 
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cordiais, patriotas, empreendedoras, amantes da liberdade. 
Mas, na condição de espelhos da sociedade, se muitas 
vezes emitiam sinais que os aproximavam de grupos 
socialmente discriminados, em outras vezes os sinais eram 
trocados e geravam colisões, alentadas principalmente pelo 
conservadorismo da maior parte do povo norte-americano 
em questões de gênero. Foi o que ocorreu, por exemplo, 
com Robin, o parceiro de Batman e com a Mulher Maravilha. 

 Robin, que era filho de trapezista e artista de circo, foi 
desenhado usando uma vestimenta muito enfeitada, e logo 
considerado gay, o que significava, na visão das famílias 
norte-americanas, constituir-se em um perigoso exemplo para 
a juventude daquele país. 

As críticas incluíam artigos nos jornais e até um livro, o que 
alimentou a ira dos pais e familiares de adolescentes, incluindo 
queima de algumas edições da revista em praça pública. Já 
a Mulher Maravilha, foi apontada como lésbica, por viver em 
uma ilha onde só mulheres viviam – quando, na verdade, esta 
personagem foi criada por seu autor como representação de 
uma guerreira Amazona, inspirada na mitologia grega.

O preconceito étnico, o racismo e a homofobia que eram, 
na época, fortíssimos nos Estados Unidos deixaram marcas 
profundas na produção artística, literária e cinematográfica 
daquele país.

Campanhas por Bônus de Guerra

Os super-heróis foram muito além das guerras ideológicas, 
funcionando também como garotos-propaganda que se 
empenhavam em estimular o público a comprar bônus de 
guerra para ajudar a sustentar as batalhas reais, que ocorriam 
na Europa. 

  Os bônus de guerra eram títulos da dívida pública, 
postos à venda pelo governo, para ajudar no financiamento 
nas áreas de combate, e, a confecção da campanha, já 
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escancara o caráter discriminatório, como se pode, por 
exemplo, observar na revista Action Comic, nº 58, onde 
aparece a figura do Superman dando uma importante dica:

“Você também pode estapear um japa 
comprando bônus de guerra e selos”.

Desse modo, além de contribuir para arrecadar dinheiro, 
o herói difundia na população norte-americana a ideia de que 
estapear um japonês era um ato patriótico, ainda que esse 
“japonês” tivesse nascido nos Estados Unidos, falasse 
inglês, amasse o país e fosse apenas um inocente vizinho, 
ou um colega de trabalho ou, ainda, um simples companheiro 
na escola.

Além do Superman, entraram nessa guerra por bônus, 
outros heróis, como a Mulher Maravilha, o Capitão América, o 
Batman.  Até os personagens de Walt Disney, que nada tinham 
a ver com os super-heróis dos quadrinhos, entraram nessa 
campanha, como ocorreu com o Pato Donald, o Mickey, o 
Popeye, o Pernalonga.

Esses personagens foram muito além de campanhas 
por bônus, estrelando curtas muito interessantes contra 
o nazismo, e, num desses filmes, o Pernalonga aparece 
travestido de Stalin, atacando e assustando os alemães.

Como nessa época a União Soviética e os Estados Unidos 
eram aliados na luta contra o nazismo, havia nesse filme a 
intenção de estreitar os laços entre os norte-americanos e os 
soviéticos, na chamada política de boa vizinhança, na qual 
Walt Disney atuou com muito empenho e dedicação. 

Um filme de Disney que fez muito sucesso nesse período, 
e que é usado nas escolas brasileiras até hoje, é um desenho 
que conta de um jeito bem humorado um pesadelo do Pato 
Donald, obra realizada dentro de uma linha do cômico-sério.  

Nesse sonho ruim, Donald é um operário alemão que 
trabalha numa fábrica de armas, sem descanso, sendo 
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obrigado a cultuar, sem parar, a imagem de Hitler, e ainda 
marchar com os soldados da SS.

Na fábrica de armas, o pato trabalha diante de uma esteira 
rolante lidando com peças de armas de guerra, e onde passam, 
também, continuamente, e com muita rapidez  fotos de Hitler, 
que têm de ser saudadas com o aceno e grito “Heil, Hitler!”, e 
quando uma passa de cabeça para baixo, Donald fica também 
de cabeça para baixo, para  que a saudação seja correta.

O pesadelo parece não ter fim. Para poder comer, Donald 
usa um serrote para cortar o pão, que é duro como madeira, 
e ali não há os ovos com bacon dos Estados Unidos. Quando 
o pato cansado adormece, o sono é tão pesado que nem 
despertador, nem cuco, nem galo, conseguem acordar o 
operário-soldado.

 O pesadelo prossegue até que finalmente Donald acorda. 
Está em sua cama, usando um pijama onde a calça tem listras 
brancas e vermelhas e a blusa azul com estrelas – mais uma 
vez ali aparece a referência à bandeira norte-americana. O pato 
se levanta e, aliviado, abraça uma pequena escultura que está 
sobre uma cômoda: é uma réplica da Estátua da Liberdade, 
mais um signo emblemático da cultura norte-americana.

 Outros personagens foram para o front enfrentar os 
nazistas, como os três porquinhos que demonstram não ter 
medo do lobo mau, como, já na abertura, anuncia a trilha 
sonora do curta metragem.

O lobo mau, valentão, ameaçava todo mundo. Os três 
porquinhos tinham na casa de tijolos uma fortaleza do 
General Porks. Após se abrigarem ali, saem para enfrentar o 
lobo. A guerra é pesada, mas os porquinhos ganham e jogam 
o Lobo Mau no inferno, onde ele é logo cercado por um grupo 
de diabos, que, também, não gostam dele.

Estas foram, em linhas gerais, as principais participações 
dos super-heróis como sustentação ideológica dos Estados 
Unidos na época da segunda guerra mundial.
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Postura de Educadores Perante as HQs
Durante longo tempo, educadores e famílias mais 

intelectualizadas criticaram duramente as HQs, baseados na 
crença de que as histórias quadrinizadas levavam o leitor a 
uma atitude de preguiça mental, retardando seu processo de 
abstração, além de dificultar a formação do hábito de leitura de 
livros e de outros tipos de suportes impressos. Isto evidencia 
a existência de severo preconceito contra a imagem.

Esse tipo de preconceito é muito antigo, e nasceu na 
Idade Média, quando a Igreja Católica mandava pintar, nas 
paredes dos templos, quadros com passagens bíblicas, que 
eram apreciadas por pessoas que não sabiam ler. Nessa 
época, predominava o analfabetismo. 

Na Idade Moderna, o número de alfabetizados cresceu, 
e o número de leitores, também, que se beneficiavam com o 
surgimento da imprensa a partir da invenção, por Gutenberg, 
dos tipos móveis de chumbo.

As edições impressas alcançavam grandes tiragens, 
mas havia preconceito contra o uso de ilustrações, que eram 
vistas como veículos adequados a analfabetos – logo, quem 
sabia ler não desejava ser confundido com analfabetos.

O Preconceito Contra HQ no Brasil

No Brasil, também foi forte a reação de educadores 
contra as HQs, acusadas de prejudicar o desenvolvimento 
da performance do escolar, além de afastá-lo dos livros 
didáticos, considerados, então, os melhores auxiliares do 
processo educacional.

Em 1944, o INEP - Instituto de Educação e Pesquisa, órgão 
ligado ao Ministério da Educação - MEC, apresentou um estudo 
em que afirmava que as HQs provocavam “lerdeza mental” 
nos escolares. 

Embora esse estudo se baseasse em suposições, teve 
força suficiente para desencadear uma guerra contra as 
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histórias em quadrinhos, alimentando violenta fúria contra 
elas, por  parte de educadores e familiares de escolares. 

É possível que os textos dos quadrinhos, ornamentados 
com os desenhos dos personagens em ação despertassem 
o gosto dos estudantes por sua leitura, deixando de lado 
material didático e livros. Isto era visto como tão grave que 
levava alguns professores e outros funcionários de escolas 
a visitarem as famílias dos alunos para um alerta sobre os 
hábitos desses escolares e os perigos trazidos pelas HQ. 
Era um tipo de chamamento para evitar doenças incuráveis.

Em 1946, em um Congresso de Escritores, a proliferação 
das HQs foi duramente criticada, sendo que aí duas posições 
conflitantes foram expostas: uma que acusava as histórias 
em quadrinhos de serem uma manifestação do imperialismo 
norte-americano e outra, liderada pelo jornalista e escritor 
Carlos Lacerda, que classificavam essas publicações como 
“veneno importado”, preparado por autores comunistas.

Para tentar pacificar o debate tumultuado que sacudia o 
país, o INEP, órgão do Ministério da Educação resolveu intervir 
diretamente na questão e formou uma comissão para analisar 
o problema. Essa comissão foi presidida pelo antropólogo, e 
então deputado, Gilberto Freyre, que em pronunciamento final 
declarou que as histórias em quadrinhos, em si, não eram boas 
nem más, tudo dependia do uso que delas se fizesse.  

Tudo voltou a piorar quando, em 1954, o psicólogo norte-
americano Frederic Wertham afirmou que as HQs provocavam 
nas crianças comportamentos anormais, como por exemplo, 
a leitura de uma história em que o Lobisomem  morde uma 
pessoa, poderia gerar tendências a um comportamento 
canibalesco. Ou, ainda, mostrando que um texto visualizado 
que exibe um  criminoso que insulta uma autoridade e foge, 
poderá estimular os jovens a adotarem comportamentos 
delinquentes. A prática homossexual também poderia ser 
estimulada pela leitura das HQs.
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Preconceitos em Queda
Em 1977, no Brasil, ainda se procurava explicar que o 

descaso pela leitura de livros e pelos estudos era originada 
pela leitura de HQs na infância. Nesse tempo, timidamente, 
alguns educadores ressaltavam que eram interessantes 
e úteis os quadrinhos franceses, ressaltando a qualidade 
das aventuras de “Asterix”, que começara a circular em 
1959. O conteúdo, versando sobre a luta dos Gauleses 
contra os Romanos e a qualidade dos traços dos desenhos 
figuravam na recomendação para que famílias e escolas de 
elite adotassem esse tipo de publicação, que foi largamente 
traduzida para o mundo todo.

Somente a partir dos anos 1990 a onda preconceituosa 
perdeu seu impacto e as histórias em quadrinhos começaram 
a ser vistas de modo explícito como importantes apoios aos 
estudos na sala-de-aula.

Essa quebra de preconceitos foi auxiliada por novas 
teorias que surgiam e se popularizavam, tratando de 
leituras em diferentes linguagens, e, no caso do Brasil, 
educadores passavam a admitir novas possibilidades 
didáticas no ambiente escolar, em que se ressaltava o papel 
dos quadrinhos. Não era uma ideia completamente nova, 
pois romances, como  “O Guarani”, de José de Alencar,  já 
havia sido primeiro adaptado e apresentado em tiras, no 
jornal dos Diários Associados, e depois reunidas as tiras e 
publicadas no formato de livro. 

Editores defendiam a quadrinização de grandes 
romances, alegando que a adaptação de obras literárias 
para a linguagem dos quadrinhos tornava a leitura mais 
agradável, e o acesso aos conteúdos muito mais fácil. Desse 
modo, foram adaptados para a linguagem dos quadrinhos 
e publicados como revistas, no formato 16/28, obras de 
Rachel de Queirós, Machado de Assis, Jorge Amado, Érico 
Veríssimo, Antônio Callado, entre outros. No exterior já 



 56 TEMA

haviam sido adaptadas e publicadas obras de Charles 
Dickens, Shakspeare, Edgar Allan Poe, Vitor Hugo, e muitos 
outros autores, obras devidamente traduzidas e publicadas 
com sucesso em nosso país. 

O mercado editorial despontava firme, rompendo 
barreiras, e, embora até hoje existam vozes discordantes, 
os quadrinhos marcam forte presença no Brasil, fora e 
dentro do ambiente escolar.

Nas escolas brasileiras, na atualidade, cada vez mais as 
narrativas gráficas são utilizadas como recurso complementar 
de atividades educacionais, assim como os filmes, o vídeo, e 
o uso de aplicativos tecnológicos, que colocam professores e 
alunos no mesmo ambiente virtual, para alimentar a reflexão 
sobre diferentes conteúdos e disciplinas.
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Mariana Bassi Ribeiro Soares*

O SOMBRIO E O POÉTICO NOS
CONTOS DE FADA

THE SHADOW AND THE POETIC IN FAIRY TALES

A  poesia pode estar em toda a parte, mas os 
que caminham distraídos não percebem a sua 
presença. Fernando Pessoa, que era atento, 

rodeou-se de poesia e, desse modo, conseguiu não apenas 
recuperar a criança que havia sido, como encontrou 
e apresentou a todos uma fada vestida e coroada de 
papoulas, que morava num longínquo reino cor-de-rosa. 

Como as fadas não morrem, os verbos que descrevem 
suas ações devem se manter no presente. Assim, ficamos 
sabendo que nas noites silenciosas, ela, toda brilhante e 
em voos leves, visita as crianças que estão dormindo para 
encher de magia os seus sonhos, com apenas leve toque 
em suas cabecinhas:
*Estudou na Escola Panamericana de Artes, na Faculdade de Belas Artes de São 
Paulo (Centro Universitário Belas Artes), nas Faculdades Integradas Teresa Martin. É 
artista plástica, fotógrafa, pedagoga, e especialista em Leitura.

“O real é um abismo recheado
com o desconhecido”

Contos de Perrault - Prefácio.
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“De seu longínquo reino cor-de-rosa,
Voando pela noite silenciosa 

A fada das crianças vem luzindo.
Papoulas a coroam, e, cobrindo 

Seu corpo todo, a tornam misteriosa.
À criança que dorme, chega leve, 

E pondo - lhe na fronte a mão de neve
 Os seus cabelos de ouro acaricia
E sonhos lindos como nunca teve

A sentir a criança principia.
E todos os brinquedos se transformam
Em coisas vivas, e um cortejo formam:

Cavalos e soldados e bonecas,
Ursos e pretos, que vêm, vão e tornam,

E palhaços que tocam rabecas ...
E há figuras pequenas e engraçadas

Que brincam e dão saltos e passadas ...
Mas vem o dia e, leve e graciosa,

Pé ante pé, volta a melhor das fadas
ao seu longínquo reino cor-de-rosa”.

 A palavra “fada”, remete a algo que brilha, que 
é mágico e indica um sobrenatural que não assusta. 
Todorov escreveu sobre as diferenças entre o fantástico, 
o estranho e o maravilhoso, explicando que “o conto de 
fadas não é senão uma das variedades do maravilhoso e os 
acontecimentos sobrenaturais aí não provocam qualquer 
surpresa: nem o sono de cem anos, nem o lobo que fala, 
nem os dons mágicos das fadas”. 

Desse modo, fica bem claro que o maravilhoso é 
aceito sem questionamento pelos personagens, pelo 
narrador e, em consequência, pelo leitor, enquanto 
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no fantástico observa-se a hesitação vivenciada pelo 
narrador, personagens e leitor perante um acontecimento 
aparentemente meta-empírico que  foge à compreensão 
de quem o percebe, porque não é explicado pelas leis 
do mundo conhecido. A hesitação entre o que provém 
do mundo externo (percepção) ou do mundo interno 
(sensações, imaginação) que seria na ficção o irreal 
gera o encantamento do leitor do fantástico; no estranho 
observa-se a diluição da incerteza por intermédio de uma 
explicação racional.

Em resumo, Todorov considera que o “fantástico” 
fundamenta-se numa hesitação ou incerteza do leitor e/ou 
do personagem principal diante de um acontecimento que 
está sendo narrado. Essa hesitação ocorre no momento 
em que o leitor e/ou personagem precisa decidir se o 
acontecimento estranho depende ou não da realidade tal 
qual a concebemos e que constitui nosso mundo familiar. 
Se decidir que o fenômeno em pauta pode ser explicado 
por leis naturais, estará diante de uma obra que se liga ao 
gênero estranho. Se está convencido de que se trata de 
algo sobrenatural, estará diante do gênero maravilhoso. 
Se, como um pêndulo, pairar entre ambos, estará diante 
do fantástico.

No maravilhoso, ao ficar suspensa a incredulidade, 
os contos de fada encheram de poesia as noites antigas 
à beira das fogueiras, onde se reuniam os contadores de 
histórias com seus ouvintes, exatamente como ocorre 
hoje, na escola ou em casa, quando reunimos as crianças 
para narrativas que envolvem o deslumbrante mundo 
onde vivem fadas, a que podem se associar seres como 
dragões e unicórnios, centauros e sereias, cucas e boitatás, 
mais uma legião de entes antropomórficos e humanos 
como gigantes e anões – todos com funções variadas, de 
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auxílio ou de oposição aos heróis ou heroínas do conto, 
amparados em seus poderes de mediação mágica.

As Origens do Termo

A palavra fada remonta a um termo latino “fata” variante 
de fatum (fado), que se refere a uma deusa do destino. 
As fadas se assemelham a esse tipo de deusas, visto que 
conhecem os caminhos da sorte. Fatum, como admite 
Marina Warner, literalmente “aquilo que é falado”, o particípio 
passado do verbo “fari”,”falar”, em francês resulta em “fée”, 
em espanhol é “hada”, em italiano é “fata”, todas significando 
“fada”, e mantendo conotações ligadas a fado, sem esquecer 
a expressão “estar fadado a”, ou estar destinado a. Alguém 
comanda o destino, tece-o com os fios de um novelo, que vai 
se desenrolando no curso da vida.

Quando associada à ideia de destino, a fada se aproxima 
das Moíras gregas, das Parcas latinas ou das Nornas nórdicas, 
todas divindades femininas, cuja representação remete ao 
poder da mulher, que responde pela geração da vida, como a 
terra, que também é mulher e gera as plantas e os alimentos, 
que garantem a vida dos homens e dos animais. A fada, como a 
mulher,  também é feiticeira, conhece o segredo das ervas - as 
que curam e as que matam – e as manipulam em favor da vida 
e do bem, visto que são detentoras de virtudes positivas, tendo 
como contraponto a bruxa, que apresenta comportamento 
negativo, e se ocupa em causar danos a outros personagens 
que integram um conto.

A bruxa malévola aparece em muitas histórias, e de 
diferentes maneiras, como, por exemplo, disfarçada numa 
velha vendedora de frutas que oferece uma maçã envenenada 
para que a inocente vítima lhe dê uma mordida e adormeça 
por longos anos, condicionada a só acordar se recebesse um 
beijo de amor, o que acaba lhe sendo dado por um príncipe 
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que se apaixona por ela e a torna rainha. Mas a figura mais 
recorrente de bruxa é a madrasta que se torna a dona da 
casa onde vive a órfã e se revela ciumenta e cruel, passando 
a torturar a menina, como ocorreu com Cinderela e com 
Branca de Neve, que passaram pelas piores provações até 
encontrarem seus próprios caminhos, assumindo o controle 
de suas vidas.

Como Surgiram a Madrasta e a
Bruxa na Literatura?

Tem-se como a mais antiga das versões em língua 
românica o romance “Metamorfoses” ou “O asno de ouro”, 
de Apuleio (125-170 dC), que nasceu em Madaura, pequena 
colônia romana situada na região onde hoje se localiza a 
Argélia, estudou em Cartago,  viveu na Roma antiga e integra 
o rol dos grandes autores de Literatura Latina.

Nesta história, uma fada malévola produzia um unguento 
que tinha o poder de transformar as pessoas em coruja, uma ave 
que era símbolo da filosofia e da sabedoria e gozava de grande 
prestígio na Roma antiga. Um jovem a procura, desejando a 
metamorfose, mas ocorre um erro na mistura dos ingredientes, 
formando-se uma poção que transformava pessoas em 
quadrúpedes. Desse modo, em vez de penas e asas, o jovem 
foi ganhando pelos, crinas e cascos, transformando-se num 
asno, conservando, porém, a inteligência humana.

 Ao ver-se transformado em burro, o rapaz entra em 
desespero, mas é avisado que basta comer algumas rosas 
para recobrar a forma humana. Isso deverá acontecer no dia 
seguinte, pois já estava tarde e por essa razão foi levado à 
cocheira, para passar a noite com outros animais. Ocorre, 
porém, que, naquela noite, ladrões assaltaram a casa, mataram 
o dono da cocheira e levaram os animais, inclusive aquele 
precioso asno.
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A partir daí, o burrico passa por todos os sofrimentos, 
carregando pesadas cargas no lombo, apanhando de 
chicote, sendo vendido várias vezes, passando por 
diferentes donos, cada um mais insensível, mais cruel, 
até o dia em que consegue abocanhar um feixe de rosas e 
recobrar, feliz, a forma humana.

Nesta obra “O asno de ouro”, que é bastante longa, 
ocorre o encaixe de outra obra, um mito grego que trata 
de “Eros e Psiquê”, em que  Afrodite, a deusa da beleza 
e do amor corporal (Vênus, dos romanos) a mãe de Eros, 
deus da paixão e do erotismo (Cupido dos romanos) tem 
ciúmes do filho, que amava Psiquê, uma mulher mortal 
de grande beleza, e que tinha duas irmãs, que também a 
invejavam. Por motivo de ciúme e de inveja, a vítima era 
submetida a todos os tipos de sofrimentos e humilhações, 
até libertar-se para ser feliz, exatamente como ocorre nos 
contos de fadas, com ligeiras variações. Nesses contos, 
em geral, o encontro de um amor verdadeiro e a realização 
do casamento por amor respondem pela conquista da 
liberdade e garantia de felicidade “para sempre”.

A conduta de Afrodite, que ama o filho Eros, exige que 
ele não mostre seu belo rosto à Psiquê e odeia a nora, 
mostra bem o comportamento dos deuses gregos, que 
não eram apenas bons ou somente maus, reunindo em 
si mesmos as qualidades e os defeitos dos humanos. Do 
mesmo modo, a fada tem poderes de distribuir prêmios e 
castigos, conforme o que consideram que determinado 
personagem merece.

Assim, temos o conto “As fadas”, de Perrault, onde uma 
mesma fada aparece de forma diferente a duas irmãs. Em 
primeiro lugar, aparece travestida de velha e pobre, pede 
água à Charlote, a irmã mais nova e muito discriminada pela 
mãe que a obrigava a fazer todos os serviços pesados da 
casa, lavar roupa, cozinhar e comer sozinha na cozinha. A 
menina, apesar de sofrida, era doce e generosa, por isso 
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atendeu de imediato o pedido da idosa e deu-lhe água 
limpa e fresca. Agradecida, a fada, que parecia apenas uma 
velha pobre, concedeu-lhe um dom, avisando que, ao falar, 
sairiam de sua boca flores e pedras preciosas. 

Ao chegar em casa, a mãe que só gostava da filha mais 
velha e procedia como madrasta da mais nova, admoestou 
a menina pela demora. Charlote começou a responder, 
a mulher viu que ela expelia flores e joias, e, ambiciosa, 
logo mandou a filha mais velha à fonte, buscar água, 
orientando-a sobre como proceder perante a chegada de 
uma idosa. A garota, que não gostava de trabalhar, foi de 
má vontade, resmungando.

 Na fonte não havia nenhuma velha, mas uma linda 
jovem chegou e pediu-lhe água. A menina olhou irritada 
para a recém chegada, dizendo que não lhe daria nada, 
ela era jovem e forte, se quisesse beber pegasse a água. 

A moça, que era a fada, ficou estarrecida diante de tanta 
insensibilidade e arrogância, por isso condenou-a a soltar 
sapos e cobras pela boca quando falasse.

 Ao chegar em casa, a mãe viu o que havia acontecido 
com a filha mais velha, e achando que Charlote havia 
mentido, pegou um relho para espancá-la, mas não a 
encontrou. Ela havia fugido para a floresta, chorando, e 
ali foi encontrada por um príncipe, que passava a cavalo, 
e logo correu até ela para oferecer socorro. Ao acudi-la, 
ouviu sua história, apaixonou-se por ela, levou-a para o 
castelo, casaram-se e foram felizes para sempre.

Quando a Madrasta Vira Bruxa?
 A madrasta, que normalmente é a mãe substituta 

de uma criança órfã, tem sido representada na literatura 
como uma bruxa malvada, como acontece com Branca de 
Neve. A madrasta de Branca de Neve, que era narcisista, 
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extremamente vaidosa, torna-se uma verdadeira bruxa 
quando seu espelho mágico informa que a adolescente é 
mais bonita do que ela. 

Desesperada, enlouquecida pela inveja e pelo ciúme, 
planeja a sua morte e a menina é obrigada a fugir de casa, 
passando por muitos riscos na floresta, até abrigar-se na 
casinha dos sete anões. Ali, acolhida com boa amizade, passa 
longo tempo, cuidando da casa, fazendo comida, cantando, 
saboreando frutas e doces, até o dia em que, ajudada por 
sua fada-madrinha, encontra um amor, na figura de um belo 
e generoso príncipe com quem será feliz para sempre.

Em Cinderela, um conto de Grimm, a órfã é sempre 
maltratada por sua madrasta, que somente protegia suas 
duas filhas consanguíneas, mas contou, certa vez, com a 
ajuda de sua fada-madrinha, que, de maneira mágica deu-lhe 
de presente um lindo vestido, tecido com fios de raios de luar, 
e um par de sapatinhos de cristal, para que pudesse ir ao 
palácio real, onde haveria um baile. Para que pudesse chegar 
ao palácio, transformou uma abóbora-moranga, com seu belo 
formato arredondado, numa linda carruagem, recomendando 
que a menina se retirasse da festa pouco antes da meia noite, 
porque nesse horário a magia seria desfeita. Desse modo, 
após dançar com o príncipe, ela se dá conta do avanço 
das horas e foge, perdendo, na corrida, um dos sapatinhos 
de cristal. O príncipe, de posse do sapatinho, manda seus 
agentes percorrerem o reino inteiro, à procura da dona do 
calçado. Na casa de Cinderela, a madrasta apresenta suas 
duas filhas aos emissários do príncipe e nega que exista outra 
moça na casa, mas a mentira é descoberta e a órfã coberta 
de andrajos se torna a mais amada princesa daquele reino.

A estrutura dos contos de fada, com pequenas variações, 
segue o seguinte esquema:
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- orfandade
- maus tratos
- encontros com seres/objetos mágicos
- partida da heroína/fuga
- ajuda sobrenatural
- encontro com o príncipe
- final feliz

Num conto de Andersen, a madrasta é uma pata que 
choca um ovo diferente dos demais, adota o patinho feio, 
mas em seguida o rejeita, dando-lhe contínuas e dolorosas 
bicadas, porque não consegue aceitar um filho diferente, 
que não se parece com seus irmãos.

Mesmo sem agir de forma premeditada ou consciente, 
a pata o belisca e o exclui do grupo familiar. Muito triste por 
ter sido excluído pela família, o patinho vê-se obrigado a 
abandonar o terreiro onde havia nascido e partir para o mundo 
desconhecido, em busca de aceitação e de seu espaço. 

No exílio, longe dos familiares que o bicavam e feriam, 
o patinho acaba descobrindo que na verdade é um cisne, 
e passa a viver feliz, com seu verdadeiro grupo. 

Como o patinho feio, outros tiveram de enfrentar o 
exílio para encontrar a felicidade, o que ocorreu com A 
Bela Adormecida, Branca de Neve, João e Maria. Para 
Bettelheim, o abandono do lar permite o crescimento do 
órfão para encontrar o seu caminho. Embora bastante 
dolorosos, são dois fatos importantes que contribuem 
para o crescimento e a conquista da liberdade: abandonar 
um antigo caminho e percorrer uma nova estrada, ou seja, 
deixar a casa paterna e construir a sua própria família.

Nos contos de fada, há muitos pontos de reflexão sobre 
a vida, contados de forma metafórica. São lições fáceis 
de se ouvir, de se aprender e de se reproduzir, porque 
são elaboradas com tecido poético. Há coisas que não 
podem ser ditas senão por meio da poesia, que alarga 
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nossa experiência vital e expressa os instintos universais 
da humanidade.

Embora pareça fácil, escrever contos infantis é uma 
tarefa difícil, que exige brevidade nos relatos, ritmo ágil 
na descrição dos acontecimentos, limpidez e concisão que 
confiram facilidade à leitura, de modo que qualquer criança 
leia e consiga entender sem o menor problema, lembrando 
que um livro para crianças, como disse Carlos Drummond 
de Andrade, também “é lido com interesse pelo adulto”. 
Especialmente porque também importa o modo de contar, 
de construir o enredo de um jeito capaz de liberar emoções 
oriundas das faces mais profundas do inconsciente, de 
preencher com poética imaginação os espaços mais áridos 
do cotidiano dos leitores. 

 Um conto infantil bem contado encanta leitores 
de todas as idades, que se divertem no balanço entre 
a realidade e a fantasia. “O real é um abismo recheado 
com o desconhecido”, escreveu  Pierre-Jules Hetzel, ao 
prefaciar Contos de Perrault, um mestre em desvendar 
o mundo das fadas e os segredos do maravilhoso, que 
se revestem de novas roupagens e persistem nos livros, 
nas telas dos cinemas, nos aplicativos tecnológicos, nas 
artes, e que oferecem a crianças e a adultos o lado mais 
poético e luminoso do desconhecido que recheia o abismo 
da  realidade. 
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O que pretendemos, neste artigo, é promover 
uma reflexão sobre o modo como o texto ficcional 
aborda, questiona e recria a realidade através da 
expressão estética que é uma maneira específica 
de relacionamento com o real. Para viabilizar este 
trabalho, estaremos considerando três escritores 
brasileiros: Pedro Nava (Bau de Ossos e Balão 
Cativo), Lima Barreto (Clara dos Anjos) e Maria José 
Dupré (Éramos Seis).

What we intent, in this article, is to promote 
a reflection on the way the fictional text 
approaches, questions, and recreates reality 
through aesthetic expression, which is a specific 
way of relating to reality. To carry out this work, 
we selected three writes: Pedro Nava (Bau de 
Ossos and Balão Cativo), Lima Barreto (Clara 
dos Anjos) and Maria José Dupré (Éramos Seis).
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Paulo Guilherme*

RECRIAÇÃO DA HISTÓRIA ATRAVÉS DA LITERATURA
   RECREATION OF HISTORY THROUGH LITERATURE

O texto ficcional aborda, aprofunda, questiona e recria 
a realidade através da expressão estética, que é uma 
maneira específica de relacionamento com o real. 

Em cada obra existe o peso social de seu autor, ou seja, como 
ensina Walter Benjamin, “o narrador retira da experiência o que 
ele conta: a sua própria ou a relatada por outros. E incorpora 
às coisas narradas as experiências dos ouvintes”.

Na literatura brasileira os exemplos são fartos, ricos e 
variados. Pedro Nava, por exemplo, vale-se da memória pessoal 
para reconstruir o passado, utilizando imagens, ideias e símbolos 
do presente, com a intenção de reconstrução, elaborando, desse 
modo, através da escrita, uma memória coletiva.

Do que sabe, por ter ouvido contar, Pedro Nava reconstitui 
o cotidiano de escravos, sediados em Minas Gerais, na 

*Mestre em Literatura e videomaker.

O romance “Éramos Seis” é construído a 
partir das memórias de dona Lola, e ali 
se cruzam a casa, a família e a cidade 
de São Paulo, que não parava de crescer.
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fazenda de seus parentes, descrevendo seu dia a dia, 
recuperando laços familiares entre cativos e senhores, com 
suas punhaladas diárias e a violência de diferentes matizes 
contra os escravos, como a venda apressada e imediata 
de uma jovem escrava que ficasse grávida, por ordem da 
senhora, “para que fosse para os cafundós do judas. Parir 
noutra senzala. Cambada de quengas”.

A senhora mandava embora, para bem longe, cobrando 
quase nada: “Barato, dado, com a vantagem da cria”, porque 
sabia dos encontros escondidos dos machos da casa com as 
belas e jovens escravas, viçosas, limpas e perfumadas com 
capim cheiroso ou com o delicioso aroma do manjericão.

As que partiam, seguiam para encontrar novas 
humilhações e castigos de outras famílias brancas e ricas, 
enquanto as que permaneciam na fazenda continuavam com 
a rotina de apanhar de chicote ou palmatória.

Os costumes da época privilegiavam a palmatória, “para 
rodadas de bolos nas crias da casa”, sessões que enchiam 
de prazer as senhoras, que, assim, tinham o seu sadismo 
alimentado, enquanto esses momentos representavam 
semanas de horror para as escravas, de quem “o sangue 
saia pelas unhas. Ao bolo, as mãos viravam bolas. Bolas de 
dor”, como descreve Pedro Nava.

O autor confere emoção à narrativa, seja através da 
riqueza de detalhes, que apresenta à cada situação narrada, 
e onde não falta o emprego de recursos estilísticos, seja 
por intermédio do estabelecimento de empatia com o leitor, 
na descrição de emoções que remetem a sentimentos, ou 
ainda pela interlocução no texto, que dá a impressão de uma 
conversa entre quem escreve e quem lê.

Ao colocar-se como memorialista, age como se fosse 
uma testemunha da História, e, desse modo, recorre à 
feitura de uma imitação do ocorrido, não exatamente como 
aconteceu, mas como poderia ter acontecido. Aproxima-se 
do historiador, que se reporta ao que aconteceu, mas, ao 
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mesmo tempo, dele se desvia, ao fazer uso de recursos 
literários, e recolher fragmentos do passado, que resistiram 
ao tempo, reunindo-os de modo estético, para expor, de 
maneira convincente, o que supostamente teria acontecido.

O escritor fala de pessoas que existiram, inclusive 
gente de sua família, mas, na escrita, todas abandonam 
sua condição de seres humanos individuais para se 
transformarem em seres sociais, ou seja, personagens, no 
sentido que Antônio Cândido confere a esse termo, definido 
como “um ser fictício, isto é, algo que sendo uma criação 
da fantasia comunica a impressão da mais lídima verdade”. 
Tanto em “Baú de Ossos”, como em “Balão Cativo”, o que se 
tem é a exposição do cotidiano de uma sociedade desigual 
e excludente, ou seja, a sociedade brasileira escravagista 
do século XlX.

O autor recria a linguagem narrativa, presentificando fatos 
passados, de maneira a preservar os conteúdos históricos e 
sociais que marcaram a sociedade dessa época, impedindo 
que sejam esquecidos, inviabilizando seu desaparecimento 
na poeira do tempo.

O Espaço Urbano e a Pobreza na
Obra de Lima Barreto

Em seu romance “Clara dos Anjos”, Lima Barreto fala 
sobre a cidade do Rio de Janeiro, mostrando “o intrincado 
labirinto de ruas e bibocas”, onde, esquecida e pagando altos 
impostos, “vive grande parte da população da cidade, a cuja 
existência o governo fecha os olhos”. 

Era uma época em que a cidade se modernizava, seguindo 
padrões estéticos da Europa, demolindo o casario pobre do 
centro para erguer em seu lugar edifícios e casarões que 
seguiam o paradigma das artes neoclássica ou art nouveau. 
No que restava do casario pobre vivia a família de Clara dos 
Anjos, e seu pai imaginava que se a menina adquirisse valores 
das elites seria mais fácil sua inserção nos estratos sociais 
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mais elevados, por isso inicia um esforço gigantesco para 
que a garota possa aprender a tocar piano.

O piano, então, era um instrumento musical associado 
ao refinamento das melodias europeias e ao esplendor dos 
saraus elegantes, enquanto o violão figurava no quadro 
das manifestações artísticas populares, associadas à 
malandragem e alvo da frequente atenção da polícia. Mas, 
para Clara tocar piano era necessário grande esforço do pai, 
não apenas porque um piano custava muito caro, o aluguel 
de um piano, também, e ainda exigia gastos elevados com 
o pagamento de um professor. Como poderia pagar? Tudo 
parecia conspirar para que os que nascessem na pobreza 
fossem condenados a nunca sair dela. 

Lima Barreto denunciava a realidade, que entrava sem 
disfarces em sua produção textual, mas, como esclarece 
Alfredo Bosi, sua obra não se configura como um espelho 
da sociedade, pois o escritor retira de sua experiência o que 
ele conta, como fala Benjamim sobre o narrador.

Nessa época, a literatura consagrada procurava mostrar 
o Brasil como um país sem preconceitos ou discriminações 
raciais e afirmava que o mérito individual era plenamente 
reconhecido, independentemente de raça ou de cor da pele. 
Para contestar, Lima Barreto criou uma literatura com temas 
sociais, tipos populares, ambientação suburbana, linguagem 
coloquial, valorização da linha negra da cultura do país e 
da produção artística popular em oposição à matriz oficial 
parnasiana. Desse modo, chegou a antecipar a discussão 
sobre a atualização da cultura nacional, o que só viria a 
ocorrer com o Modernismo, na década de 1930, a partir da 
Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922.

Lima Barreto era relativamente solitário e a razão disso, 
segundo Nelson Werneck Sodré, citado por Zenaide Bassi 
Ribeiro Soares, não era nem sua pobreza, nem sua cor, nem 
sua saúde precária, a razão disso era seu caráter indomado; 
ele era um homem inconformado, um homem que não 
adorava os deuses dominantes, não tinha a convicção que 
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predominava entre boa parte dos intelectuais da época, 
não acreditava no acessório; havia descoberto e sentido o 
que nele era realmente uma ameaça, um sentido novo, um 
caminho diferente.

Captava o espírito de sua época, questionando, em suas 
obras, os valores hegemônicos da sociedade, denunciando 
a política elitista da Primeira República, que se revelava 
corrupta e indiferente aos clamores da população pobre do 
Rio de Janeiro, e, por extensão, de todo o país, satirizando as 
artes rebuscadas, combatendo as especulações financeiras 
que dilapidavam os cofres do país, ironizando autoridades 
e modelos de gestão pública. 

Essa clara consciência que ele possuía de que à noção de 
nova ordem estética associava-se a ideia da necessidade de 
nova ordem política, econômica e social, levava-o não apenas 
a combater a velha ordem vigente com muito vigor, como o 
levava a tecer severas críticas à submissão dos intelectuais 
brasileiros ao poder político e econômico estabelecido. 
Essa atitude provocou contra ele a antipatia da elite e da 
intelectualidade da moda, que faziam de tudo para ignorar 
sua obra, caracterizando-o como ressentido.

A Casa, a Família e a Cidade  
no Romance “Éramos Seis”

No momento em que São Paulo iniciava seus passos 
no processo de metropolização, a especulação imobiliária 
retalhava a cidade, e a Avenida Angélica marcava presença com 
a construção de belos casarões, guarnecidos por pequenos e 
bem cuidados jardins na frente e pomares nos fundos. 

Famílias prósperas, ou com sérios projetos de ascensão 
social, valiam-se de empréstimos bancários de longo prazo 
para se instalarem no bairro do Higienópolis, onde, além de 
símbolo de segurança, a casa, bela e confortável, aparecia 
como atestado de prosperidade. Por isso, no romance 
“Éramos Seis”, o jovem casal, com quatro filhos, se dispõe 
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a todos os sacrifícios para enfrentar as pesadas prestações, 
enquanto as crianças, vendo a linda casa, imaginavam que 
a família havia enriquecido.

O casal Júlio e Lola enfrentavam uma vida difícil, mas 
eram felizes, acompanhando o crescimento de seus quatro 
filhos, que revelavam temperamentos diferentes e aspirações 
diversas. Nesse cotidiano eram ajudados por Durvalina, uma 
empregada doméstica muito presente e afetiva, que morava 
com a família e cujo trabalho contribuía para que dona Lola 
tivesse sempre um tempinho para se dedicar aos crochês, 
que fazia para fora. Essa atividade de dona Lola trazia uma 
pequena renda, que ela juntava ao salário do marido, para 
enfrentar as despesas da família em que se incluíam as 
prestações da moradia.

O sonho de liquidar as prestações mobilizava o casal, que 
era também apegado à família de Lola, cuja mãe era doceira 
e mandava, de Itapetininga, em datas especiais, seis barras 
de goiabada, uma para cada membro da família.

A história é narrada principalmente em função do número 
de membros que constituíam a família, mas o tempo verbal no 
título do romance já trazia a chancela do passado: “éramos 
seis”, o que significa que não somos mais. Então, é através 
da memória de dona Lola que o romance é construído. O que 
aconteceu a cada um? Para onde foram? Como ocorreram 
os desencontros? 

A vida de todos e de cada um , no romance, está imbricada 
na vida da cidade, que se encontra em transformação, que 
se moderniza, que dá os primeiros passos no sentido da 
metropolização e imerge em fatos políticos que sacodem 
o país, como a intentona comunista, a revolução de 1924, 
a revolução de 1930, sendo que esta última, na realidade, 
aceleraria o processo de industrialização do país, o que 
acabaria por transformar São Paulo na mais importante 
cidade da América do Sul. A partir dela, porém, ocorre em 
São Paulo a revolução constitucionalista  (1932), que leva à 
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morte milhares de jovens, inclusive, na novela, acontece a 
morte de Carlos, o mais amoroso dos filhos de dona Lola.

O Cotidiano Familiar, a Vizinhança e a
Presença da Morte

O romance enfatiza a construção do cotidiano no espaço 
doméstico, onde a vida vai transcorrendo entre alegrias e 
tristezas, esperanças e desesperos. A autora vai tecendo na 
narrativa paralelos entre a cidade grande, monumental e a 
pequena cidade do interior onde mora a família de dona Lola. 
A correria de uma, a tranquilidade da outra, onde vivem as 
irmãs de Lola e outros parentes.

Na Avenida Angélica, a vida transcorre calma, ao lado de 
uma vizinhança solidária, as pequenas e preciosas ajudas de 
dona Genú, muito presente, a meninada que cresce junto com 
os filhos de dona Lola, as brincadeiras e peraltices, os estudos, 
os sonhos com as futuras profissões e os primeiros namoros. 

Dos quatro filhos de Lola, Carlos é o mais velho e seu 
grande companheiro. Disciplinado, responsável e estudioso, 
preparava-se para estudar medicina. Julinho deixava claro 
seu desejo de se tornar rico e Alfredo, amante da liberdade, 
agia como um rebelde, que, com seu comportamento 
agressivo, tumultuava a vida familiar. Isabel, a menina, era 
adorada pelo pai, apreciava a cidade e sonhava com uma 
vida independente.

 O espaço da casa vai se revelando, também, como 
um campo tenso de conflitos, onde diferentes valores 
entravam em choque, à medida que as crianças entravam 
na adolescência. 

Tradições, relacionadas com o casamento, passavam 
por processos de negação, com novos valores entrando em 
cena, num país como o Brasil, onde não havia divórcio e esse 
tipo de conflito tumultuava os pensamentos dos pais, que 
ficavam sem parâmetros diante do que desconheciam, como, 
por exemplo, uma filha apaixonar-se por um homem casado.



 78 TEMA

No então luxuoso bairro dos Campos Elísios, vivia a tia rica 
de Lola, a tia Emília, que, embora mantivesse certa distância 
não deixava de ser solidária nos momentos mais difíceis. 

O marido de Lola, que tinha úlcera, descuidava da saúde 
e adoece gravemente; acaba morrendo, o que joga a família 
em novas dificuldades. Lola tem de ser forte, administrar 
crises e procurar caminhos para enfrentar as despesas que 
se tornam mais complexas.

Os vizinhos mais próximos ajudam, animam. Os 
filhos arrumam trabalhos, mas as dificuldades financeiras 
tornam-se tão agudas, que a empregada de tantos anos 
precisa ser dispensada.

Naquele ano da morte de Júlio, a mãe de Lola já envia 
cinco barras de doce, porque agora já não eram mais seis, 
os membros da família. E esse modo de contar permanece, 
com a diminuição do número de unidades de doces conforme 
diminuem os números de membros, até o final, quando Lola 
passa a viver sozinha e na sua solidão rememora todas as 
passagens de sua vida de casada e de viúva. 

Os doces vão escasseando, até se tornar apenas 
uma única barra, para a mulher solitária, que, de memória 
reconstrói sua vida, onde a morte lhe arrancou o marido e o 
amado filho Carlos, seu amparo e companheiro.

A filha Isabel foi morar com quem quis, sem se importar 
com preconceitos e viver modestamente com seu marido, 
criar seus filhos e, de vez em quando, lembra-se da mãe, 
que já não tem a casa pela qual tanto havia lutado, e mora 
num pequeno quarto de pensionato. Julinho tornou-se rico 
comerciante e Alfredo roda pelo mundo, em intermináveis 
aventuras. A mãe pressente que jamais o tornará a ver. 

Sem família, a mulher sofrida rememora as tardes em 
que as amigas se reuniam para tomar um café com bolo, as 
belas tardes em que havia sonhos e esperanças na cidade 
que crescia e se modificava. Revê a cidade se transformando, 
com o surgimento de novas moradias com arquitetura 
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arrojada, novos estabelecimentos comerciais que acirram 
a concorrência, novos postos de trabalho advindos do 
aceleramento da indústria automobilística, onde numa oficina 
mecânica Alfredo havia conseguido um emprego.

Enquanto a família se desestrutura, a cidade cresce e a 
frágil Lola se encolhe para não ser estorvo de filhos e netos 
– novas gerações que transformarão a cidade e serão por 
ela transformados.

Dona Lola na Televisão em 2019

Este romance teve várias adaptações para a televisão e o 
remake mais recente teve inicio em 30 de setembro de 2019, 
tendo a exibição sido concluída em março de 2020, através 
da Rede Globo de Televisão.

Esta versão inspirou-se livremente no romance que teve 
a primeira edição em 1943, e promoveu algumas mudanças, 
para adequar a conduta de alguns protagonistas a padrões 
comportamentais da atualidade.

Com produção muito bem cuidada, manteve fidelidade 
aos fatos históricos a que o romance se refere, como eventos 
políticos, e também ao padrão arquitetônico da cidade na 
época e determinadas formas de lazer. 

A reiterada presença das ruas, lojas  e transeuntes, os 
elementos visuais e sonoros, a valorização imagética da 
paisagem  mantêm forte sintonia entre a novela e o livro, mas 
era impossível manter, sem rupturas, o diálogo do contexto 
com a obra original, já que o novelista pretendia uma maior 
identificação entre a telenovela e a audiência, instalada na 
segunda década do século XXl. Por isso muda radicalmente o 
destino da sofrida dona Lola, como mudou de modo visceral 
o trato com questões relacionadas ao comportamento sexual 
dos jovens, bem como os relacionamentos de Júlio fora do lar. 
Enquanto no livro, dona Lola, viúva, que mora num modesto 
quarto de aluguel, remoendo funda solidão, a dona Lola da 
telenovela reconhece seu direito a uma nova oportunidade 
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de encontrar uma companhia, viver uma segunda história de 
amor, que, de sobra, leva a mulher a recuperar sua amada 
casa da Avenida Angélica.

No livro, o que desencadeia a história é um passeio 
solitário de dona Lola pelo bairro do Higienópolis, quando 
passa em frente ao casarão onde tinha morado com sua 
família, e no qual agora viviam pessoas que ela desconhece. 
Passando pela antiga moradia, o fio da memória vai 
recuperando o passado. As lembranças se desencadeiam 
como um fio de crochê, adoçando a memória. 

A pergunta que agora fica é simples: será que o público de 
hoje rejeitaria um enredo que mostrasse uma idosa vivendo 
sozinha, recordando, revivendo na memória os trabalhos 
pesados, as perdas e tristezas ao lado de alegres e poéticas 
lembranças? O “up” de um novo relacionamento amoroso 
seria indispensável ?  Não dá para saber, só dá para especular.
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Introdução

Após sua passagem pelo jornal “Correio Mercantil”, 
durante a qual publicou, de 1854 a 1855, a célebre 
série de crônicas chamadas de “Ao correr da pena”, 

José de Alencar assumiu, ainda em 1855, a administração 
do “Diário do Rio de Janeiro”. A partir deste mesmo ano 
até julho de 1858, sempre na seção “folhetim”, além de dar 
continuidade à publicação de suas crônicas e de escrever as 
cartas que deram origem (e sequência) à famosa polêmica 
em torno do poema “A confederação dos Tamoios”, Alencar 
trouxe a lume três romances entre os meses de dezembro de 
1856 e abril de 1857, a saber: “Cinco minutos”, “O guarani” 
e “A  viuvinha”.

Ao lermos essas crônicas e romances, notamos que 
algumas opções discursivas são feitas, de forma mais 

 Nos jornais, os folhetins ampliavam o  número de 
leitores para muito além dos assinantes Crescia,

desse modo, a paixão pela literatura.
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recorrente, na escrita alencariana. São elas: o uso da 
oralidade (não apenas pelo emprego do coloquial, mas 
também pelo tom de conversa estabelecido entre narrador 
e leitor, com assuntos postos em vaivém); a utilização 
da escrita epistolar; e a transposição poética para estes 
mesmos escritos de fatos, lugares e personas pertencentes 
à realidade concreta, em especial a do Rio de Janeiro do 
século XIX, transposição esta denominada pelo professor 
Marcus Vinícius Nogueira Soares de “realismo alencariano”. 
Estas três modalidades discursivas empregadas por Alencar 
visavam nitidamente a uma aproximação/identificação com 
seus leitores, que se sentiriam, por meio destas artimanhas 
narrativas, permanentemente seduzidos. O uso de tais 
recursos revela-se como instrumento útil na conquista de 
um público cada vez maior para estes textos.

Múltiplos eram os instrumentos discursivos empregados 
na confecção de crônicas e romances durante o século 
XIX. A título de exemplos, podemos citar o tom de conversa 
“tête-à-tête” com o leitor, forjando-se um elo íntimo entre 
ele e o narrador, a velocidade nas tramas e o corte abrupto 
dos capítulos (gerando o famoso recurso do “continua 
depois”). Amores contrariados, paternidades trocadas, 
filhos bastardos, traições, duelos, raptos e assassinatos, 
dentre muitos outros elementos formulaicos, constituíam 
instigantes novelos narrativos, que obtinham ainda mais 
êxito quando mesclados a elementos extraídos da própria 
vida cotidiana do público consumidor, elevando mais ainda 
o envolvimento, a emotividade e a identificação deste público 
com os personagens e com as tramas. 

Todas estas “fórmulas”, testadas e sedimentadas no 
folhetim, alimentavam progressivamente o apetite do leitor 
diário do jornal e, de forma óbvia, como resposta a isso, 
estimulava mais e mais a procura pela leitura do periódico, o 
que, por sua vez, acabava engordando as receitas e também, 
substancialmente, fazia crescer cada vez mais as suas 
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tiragens, aumentando também o número de anunciantes 
patrocinadores. Os jornais, com tudo isso, podiam ampliar 
as suas circulações junto às demais camadas sociais, não 
limitando-se apenas ao círculo restrito dos assinantes das 
classes mais ricas. O que caracteriza uma significativa 
expansão do número de leitores.

Apesar de haver uma gama muito vasta de elementos 
estruturais narrativos peculiares a essa época e, em 
particular, ao Romantismo, vamos aqui analisar, conforme já 
dissemos antes, as três opções discursivas frequentemente 
escolhidas por Alencar para integrarem o seu estilo próprio.

1. A Oralidade e o Realismo Poético nos
Textos Alencarianos

1.1. A Oralidade nas Crônicas de Alencar

Tanto os romances quanto os artigos – que, ao fim do 
século XIX, ficaram conhecidos como “crônicas” - eram 
publicados nos jornais da época sob a forma de “folhetim”. 
Essa palavra designava, em um primeiro momento, um 
espaço específico do jornal: o “rez-de-chaussée”, rés-
do-chão, rodapé, geralmente da primeira página (MEYER, 
1992, p. 96). Herdeira dos “feuilletons”, publicados em 
jornais franceses do século XIX, a crônica surgiu, no 
Brasil, na primeira metade do mesmo período, adotando, 
com o tempo, o nome de “folhetim”. Nesse seu início, ela 
abarcava um universo amplo de textos, tais como contos, 
ensaios, artigos, poemas, romances seriados, comentários 
sobre teatro, música, dança e sobre a vida social. Como nos 
explica Marlyse Meyer:

Aquele espaço vale-tudo suscita todas as 
formas e modalidades de diversão escrita: 
nele se contam piadas, se fala de crimes 
e monstros, se propõem charadas, se 
oferecem receitas de cozinha ou de beleza; 
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aberto às novidades, nele se criticam as 
últimas peças, os livros recém-saídos, o 
esboço do caderno B em suma. E, numa 
época em que a ficção está na crista da onda, 
é o espaço onde se pode treinar a narrativa, 
onde se aceitam mestres ou noviços no 
gênero (MEYER, 1992, p. 96).

Mais tarde, passou a ser publicado em outras seções 
do jornal e a dividir-se basicamente em dois tipos: o 
“folhetim-romance” e o “folhetim-variedades”, precursores, 
respectivamente, dos nossos romances e crônicas. O 
“folhetim-variedades”, com o seu texto híbrido em gêneros 
e bastante diversificado em assuntos, diferente das matérias 
formais do jornal, se encarregava de registrar os fatos 
ocorridos durante a semana. Como espaço do entretenimento, 
o folhetim abordava qualquer assunto que pudesse atrair 
possíveis leitores. E, justamente por abordar temas que 
abrangiam os interesses de um amplo número de pessoas, 
não demorou muito para que obtivesse grande sucesso.

Antônio Candido (1992) diz que a crônica começará seu 
florescer com Alencar, que, apesar de, naquele momento, ser 
apenas um jovem escritor iniciante, irá criativamente buscar 
caminhos novos, praticar possibilidades de escrita que se 
tornarão, mais adiante, importantes para o gênero, tais como: 
o tom de “bate-papo” entre narrador e leitor, a abordagem de 
uma ampla variedade de assuntos, o uso de uma linguagem 
mais direta, simples e, sobretudo, a capacidade de ir além 
dos fatos, expondo também seu olhar subjetivo.

Percebemos que, ao tematizar os acontecimentos 
cotidianos, Alencar, em suas crônicas, utilizou, para transmiti-
lo, uma linguagem com marcas da oralidade, atraindo o 
leitor pela identificação - através de comentários, relatos e 
descrições - e pelo entretenimento, associando a leitura a 
um momento de descontração e prazer. Aqui, neste trabalho, 
entendemos por oralidade a presença de um discurso que 
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se aproxima da língua falada, não tão somente pelo uso de 
uma linguagem coloquial, que se tornou própria do linguajar 
jornalístico, mas pelas conversas travadas com o leitor, 
pelos assuntos contados em vaivém, como o que ocorre nas 
conversações cotidianas, criando, assim, uma proximidade, 
um elo íntimo com o público e não um distanciamento. 

Não só a crônica, mas a literatura do século XIX em 
geral se valeu frequentemente da oralidade como uma 
estratégia de aproximação com o público leitor, e a crônica 
cumpria de maneira satisfatória esse papel. Segundo afirma 
Antonio Candido, 

[...] nelas parece não caber a sintaxe 
rebuscada, com inversões frequentes; nem 
o vocabulário ‘opulento’, como se dizia, 
para significar que era variado, modulando 
sinônimos e palavras tão raras quanto bem 
soantes. Num país como o Brasil, onde 
se costumava identificar superioridade 
intelectual e literária com grandiloquência 
e requinte gramatical, a crônica operou 
milagres de simplificação e naturalidade, 
que atingiram o ponto máximo nos nossos 
dias (CANDIDO, 1992, p. 16).

 A crônica, muito marcada pela oralidade, também 
facilitava uma prática que era bastante comum na época: 
a leitura em voz alta, que geralmente era realizada para um 
grupo de pessoas. O próprio Alencar, em “Como e porque 
sou romancista”, diz ter ocupado o honroso cargo de ledor 
em sua casa. Era ele quem lia para sua mãe cartas, jornais 
e romances (ALENCAR, 1990, p. 24). Castro Rocha diz que 
“o hábito mental típico da palavra impressa foi realmente 
submetido ao ritmo próprio da palavra cochichada ao pé 
do ouvido. A consulta individual ao texto se transformava 
facilmente na leitura coletiva do grupo familiar ou da roda 
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de amigos em torno de um narrador, responsável por 
presentificar o enredo lido em voz alta” (1998, p. 176). Essas 
formas de escrita e recepção “buscam reintroduzir o corpo 
no circuito comunicativo, tentando resgatar a proximidade 
física que os tipos impressos necessariamente obliteraram” 
(ROCHA, 1998, p.175-176). Dessa forma, podemos concluir 
que os textos que apresentam características do registro 
oral conseguem ter uma muito maior aceitação dos leitores.

Costa Lima é outro autor que assinala a presença 
constante do aspecto oral no registro escrito oitocentista 
(LIMA, 1981, p. 15). A página escrita seria convertida em 
forma oral na medida em que oferecesse uma leitura fácil, 
fluente, própria para o púlpito e para a tribuna (LIMA, 1981, 
p. 7). Esse tipo de atitude teria como objetivo envolver o 
receptor, suscitando um efeito de sedução imediata. Esse 
conceito de auditividade, desenvolvido por Costa Lima, 
implica o uso do oral com o fim de alcançar uma persuasão 
sedutora. A sedução do estilo auditivo estaria no tom 
acariciante, de conversa à beira da rede ou ao pé do fogo, 
de conversa despreocupada, e teria, segundo esse mesmo 
autor, a crônica como seu gênero por excelência (LIMA, 1981, 
p. 17). A afirmação de Costa Lima em relação à crônica não 
deixa de ser mais um argumento para a afirmação de que 
esse gênero fez largo uso da oralidade para alcançar uma 
persuasão sedutora, para encantar o receptor, fazendo com 
que, através de um processo de identificação e proximidade, 
este mesmo receptor fosse cativado, ficasse preso à leitura 
constante destes textos.

Através do clima de papo fiado, desinteressado, cheio de 
ziguezagues, da abordagem de assuntos ligados ao cotidiano 
comum àquela comunidade, Alencar, por meio de suas 
crônicas, “visitava” semanalmente seus leitores, entrando em 
suas casas. Esse tom de conversa é destacado pelo cronista 
em várias de suas crônicas:  
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Por enquanto, em falta de melhor assunto, 
falemos do Teatro Lírico, que está hoje na 
ordem do dia… (ALENCAR, 1956, p. 111) (…) 
estou às vossas disposições; podemos 
conversar sobre o que nos parecer, sobre 
o D. Pascoal no Teatro Lírico, sobre as 
notícias do Paraguai, sobre o frio e sobre 
os divertimentos da semana (ALENCAR, 
1956, p. 190).

Na crônica do dia 13 de maio de 1855, José de Alencar deixa 
nítido que o ato de conversar não é tão inocente quanto parece:

Estou hoje com bem pouca disposição 
para escrever. 
Conversemos.
A conversa é uma das coisas mais agradáveis 
e mais úteis que existe no mundo.
A princípio conversava-se para distrair e 
passar o tempo mas atualmente a conversa 
deixou de ser um simples devaneio do espírito.
Dizia Esopo que a palavra é a melhor, e 
também a pior coisa que Deus deu ao homem.
Ora, para fazer valer este dom, é preciso saber 
conversar, é preciso estudar profundamente 
todos os recursos da palavra.
A conversa, portanto, pode ser uma arte, uma 
ciência, uma profissão mesmo (ALENCAR, 
1956, p. 215).

Como podemos perceber, Alencar possui a noção 
exata da importância de usar as palavras adequadamente, 
buscando sempre um tom de conversa para aproximar-se de 
seus leitores e conquistar suas cumplicidades. A conversa a 
dois, aparentemente despreocupada, é analisada pelo próprio 
Alencar: “A conversa a dois, ao contrário, é fria e calculada 
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como uma ciência: tem alguma coisa das matemáticas, e 
muito da estratégia militar” (ALENCAR, 1956, p. 215). 

Nas crônicas alencarianas, vemos um narrador conversando 
com seus leitores sobre os principais acontecimentos 
da semana, indo de eventos culturais ou esportivos a 
comentários de teor político. Nestes textos, o narrador 
reporta subjetivamente a seu ouvinte - “amigo” - leitor suas 
impressões sobre esse cotidiano compartilhado por ambos.

1.2. O Realismo Alencariano

Nas crônicas e romances alencarianos, os elementos 
da vida cotidiana costumam aparecer misturados e 
filtrados por sua subjetividade, o que, pode-se dizer, faz 
com que estes seus escritos se tornem obras ficcionais, 
reconstruções íntimas do real, amálgama bem engendrado 
entre a subjetividade do autor e a objetividade jornalística. 
A partir do cotidiano dos leitores é realizada uma mistura 
de fatos históricos – concebidos como verdades – e ficção. 
O professor Marcus Vinícius Nogueira Soares (2012, p.164) 
mostra bem essa alquimia: “Na verdade, penso no realismo 
como “mímesis”, ou seja, como “representação literária da 
realidade” (AUERBACH, 1976, p.19)”. O realismo alencariano, 
dentro da visão proposta pelo professor Soares, é concebido 
sob esta ótica:

É sob esta perspectiva que tratarei do 
realismo alencariano, que tanto pode se 
nutrir do paradigma do realismo oitocentista 
quanto dos modelos românticos de escrita da 
intimidade, igualmente realistas, porquanto 
modos de representação da realidade, no 
caso, subjetiva. (2012, p.164)

O professor Soares (2012) chama a nossa atenção 
para o fato de que José de Alencar desenvolve um tipo de 
realismo que não se atém apenas à descrição pura e simples 
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do real, típica do Realismo oitocentista, mas dá a ela todo 
um contorno subjetivo, constituindo-se, assim, como uma 
espécie outra, um “realismo poético”.  

O realismo em Alencar expressa-se nos dados triviais e 
cotidianos que presentificam a narrativa para o leitor. O horário 
de um ônibus em “Cinco minutos”:  “Há mais de dois anos, 
seriam seis horas da tarde, dirigi-me ao Rocio, para tomar o 
ônibus de Andaraí” (ALENCAR, 2002, p. 13), uma ida à missa 
para livrar-se do tédio em “A viuvinha”: “Daí a pouco o sino 
da igrejinha da Glória começou a repicar alegremente; [...] 
Vieram-lhe tentações de ir à missa.” (ALENCAR, 2010, p. 16) e 
um passeio pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, em “A pata 
da gazela”: “Estava parada na Rua da Quitanda, próximo à da 
Assembleia, uma linda vitória, puxada por soberbos cavalos 
do cabo.” (ALENCAR, 2006, p. 11). A partir destes trechos, 
pode-se dizer que Alencar incluiu em sua escrita a realidade, 
mas que não ficou estagnado na simples descrição objetiva 
dela; ele pôde, isto sim, transcendê-la poetizando-a: 

Sob esse prisma, o realismo alencariano 
não é, pura e simplesmente, melodramático, 
mas comporta,  também, a notação 
realista em todo o seu afã de abarcar 
o mundo sensível. [...] É nesse sentido 
que eu gostaria de me referir ao realismo 
alencariano como poético. [...] poético aqui 
deve ser entendido como um jogo, sim, mas 
entre diferentes modos de representação 
da realidade, do qual emerge determinado 
padrão de realismo, no caso, alencariano. 
(SOARES, 2012, p. 174). 

 A verossimilhança está presente em seus romances, 
mas de forma a apresentar um discurso de representação 
da realidade, sem qualquer pretensão de registrá-la como 
um retrato fiel, como queriam os autores realistas do século 
XIX. O realismo alencariano apreende uma visão da realidade 
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revestida por uma vertente idílica e poética. Por isso, Alfredo 
Bosi coloca em evidência o modelo realista de Alencar, que não 
deve ser desmerecido em comparação a outros romancistas 
do mesmo período: 

De que “realismo” se trata aqui? É 
melhor falar no gosto do pitoresco ou 
na curiosidade do pormenor brilhante, 
destinados romanticamente a criar um halo 
de “diferença” em torno dos protagonistas. 
Mas, descontada a intenção, Alencar, ao 
descrever a natureza e os ambientes internos, 
é tão preciso como qualquer prosador do 
fim do século. É claro, há mais participação 
emotiva no ato de descrever no romântico que 
no naturalista; este não raro se compraz no 
puro inventário: o que não deve dar margem 
a juízos estereotipados como “Eça descreve 
melhor que Camilo”, ou “Aluísio melhor que 
Alencar” (BOSI, 2006, p. 140). 

 Esse realismo alencariano, que não é um simples 
inventário do real, emerge de sua escrita graciosa, e pode ser 
visto nos romances aqui analisados, como no trecho abaixo 
de “A viuvinha”: 

Era um elegante gabinete forrado com um 
lindo papel de cor azul-celeste, tapeçado 
de lã de cores mortas; das janelas pendiam 
alvas bambinelas de cassa, suspensas às 
lanças douradas. [...] Era, pois, um ninho 
de amor este gabinete, em que o bom 
gosto, a elegância e a singeleza tinham 
imprimido um cunho de graça e distinção 
que bem revelava que a mão do artista fora 
dirigida pela inspiração de uma mulher. 
(ALENCAR, 2010, p. 38). 



        TEMA       93

 História, romance e realidade também se mesclam na 
narrativa de “Cinco minutos”. O narrador, que principia 
dizendo que o que vai contar para a prima “é uma história e 
não um romance”, ao término da narrativa, escreve: “Olhamo-
nos, sorrimos e recomeçamos esta história que lhe acabo de 
contar e que é ao mesmo tempo o nosso romance, o nosso 
drama e o nosso poema.” (ALENCAR, 2002, p. 80). 

Já em uma crônica sua do dia 24 de setembro de 1854, 
Alencar pinta (reconstrói subjetivamente) a realidade ao 
abordar os mais diversos tipos de assunto: a primeira corrida 
do “Jockey Club”; a inauguração do Instituto dos Cegos; 
depois reflete sobre a crônica em si, tecendo comentários 
acerca das dificuldades seja de demarcá-la entre os gêneros, 
de escrevê-la ou até da falta de inspiração para compô-la; em 
seguida, comenta as notícias vindas (com atraso) da Europa; 
terminando por falar sobre a desordem vista naqueles dias 
nos teatros, nas noites de enchente. Tudo isso narrado e 
discutido com muita ironia, lirismo, humor, enfim, com grande 
subjetividade, navegando entre o jornalismo, a literatura e 
a história. A articulação entre esses três diferentes campos 
discursivos pareceu exercer um fascínio nos cronistas, 
porque, enquanto de um lado trabalhava-se com o tempo, com 
o cotidiano, que são marcas próprias dos discursos jornalístico 
e histórico, por outro lado mobilizava-se a fabulação, a criação 
ficcional e poética do discurso da literatura. Assim, a crônica 
“discursiviza” o cotidiano e permite a possibilidade do 
equívoco (MEDEIROS, 2004, p.34). No caso de Alencar, uma 
espécie de realismo gerado por suas lentes subjetivas.

Nos dois romances aqui analisados, irão aparecer 
lugares e outros elementos colhidos da realidade fluminense 
naqueles meados do século XIX. O professor Marcus Vinícius 
Nogueira Soares destaca bem essa tendência à representação 
do real em Alencar:

Em quase todos esses textos, assim como em “Cinco 
minutos” e “Viuvinha”, e me restrinjo aqui ao momento 
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inicial de sua obra, percebe-se a proximidade temática e 
de personagens com o que vinha ganhando destaque nos 
jornais da época, tanto nos noticiários quanto nas crônicas (a 
política, a monetarização da sociedade, a voga dos suicídios, 
o afrancesamento dos costumes, os bailes, a ópera etc.). 
(2012, p.165)

Em “Cinco minutos”, Alencar recompõe elementos da 
realidade fluminense, tais como: o ônibus do Andaraí, o 
Rocio (que é hoje a praça Tiradentes), as montanhas da 
Tijuca e de Petrópolis e outros. Já em “A viuvinha”, há 
outras remodelações do real. Pelas páginas desse romance, 
desfilam a praia da Glória, os Morros de Santa Tereza e do 
Castelo, o hospital da Misericórdia, a rua Direita (Hoje Rua 
1º de março), o Largo do Moura (Santa Luzia), a Praça 15, o 
Hotel Pharoux. Dessa forma, Alencar reconstrói imagens, 
costumes, tradições, ruas, transportes, teatros, casas 
comerciais, pessoas, trajes e situações típicas daquele 
momento. Em “Cinco minutos” e “A viuvinha”, o Rio de 
Janeiro do século XIX redesenhado pelo olhar de Alencar vai 
surgindo aos poucos.

Se evocarmos mais uma vez as palavras de Candido 
(2002, p.41), poderemos notar que esse trabalho com a 
matéria-prima oferecida pelo cotidiano foi uma importante 
arma alencariana na conquista do público leitor e uma 
valorosa ferramenta na organização da estrutura narrativo-
ficcional da maior parte da literatura oitocentista. De acordo 
com ele,

[...] o que mais atraiu o leitor daquele tempo 
em matéria de romance parece ter sido 
o de costumes, no qual ele encontrava a 
vida de todo o dia, sem prejuízo dos lances 
romanescos que eram então indispensáveis. 
O brasileiro parecia gostar de ver descritos 
os lugares, os hábitos, o tipo de gente cuja 
realidade podia aferir, e que por isso lhe 
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davam a sensação alentadora de que o seu 
país podia ser promovido à esfera atraente 
da arte literária. 

 Diante de tudo isso que aqui foi comentado, fica 
simples concluirmos, então, que, as tramas, quando repletas 
de elementos do cotidiano comum a todos, conseguiam 
seduzir um grande número de leitores que, maravilhados, 
viam-se nessas histórias, tal e qual um observador que, por 
meio de um espelho, consegue enxergar o seu próprio rosto, 
a sua vida. O realismo poético alencariano constituiu-se, 
sem dúvida alguma, como um valioso recurso discursivo, 
empregado no intuito de cativar - e aumentar ainda mais - o 
público consumidor de tais histórias. 

2. A Escrita Epistolar de José de Alencar
Portadoras de boas-novas ou de tribulações, as cartas 

estão entre os elementos narrativos mais presentes e 
marcantes nos textos alencarianos. Neles, as missivas 
contribuem, via de regra, para o rompimento e restabelecimento 
do fluxo narrativo, sendo também, na maioria das vezes, 
peças determinantes na criação de afortunados desfechos 
para os enredos. Porém, elas eram um recurso narrativo 
bastante antigo, vejamos o que nos diz o professor Marcus 
Vinícius Nogueira Soares:

Evidentemente, não era novidade escrever 
romances em forma de cartas. Afora alguns 
textos antigos, como as Cartas portuguesas, 
de Mariana Alcoforado, havia a tradição mais 
recente de livros setecentistas como Pamela, 
de Richardson, Júlia ou Nova Heloísa, de 
Rousseau, Ligações perigosas, de Laclos, e, 
sobretudo, Werther, de Goethe, que motivou, 
significativamente, a disseminação do 
gênero no contexto oitocentista. Alencar já 
havia utilizado o modelo epistolar na polêmica 
sobre A confederação dos Tamoios, só que 
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em diretriz mais ensaística, semelhante 
à que ele usaria mais tarde nas cartas de 
Erasmo, publicadas nos anos 1860. Na 
esfera romanesca, além de Cinco minutos, 
Alencar trabalharia, ininterruptamente, 
com o mesmo modelo nos romances 
subsequentes, O guarani, Viuvinha, Lucíola 
e Diva(...). Em todos os casos, não se 
trata de trocas de missivas, mas somente 
correspondência ativa, o que aproxima as 
narrativas alencarianas do padrão epistolar 
estabelecido por Goethe. (SOARES, 2012, 
p. 165-166)

Este modelo epistolar é usado de forma bem-humorada 
por Alencar em sua crônica publicada no dia 1º de outubro de 
1854. Ele a escreve como se fosse uma carta de justificativa, ao 
redator, por sua falta de ideia para compor o folhetim da semana:

“Meu caro redator.” – Faço ideia do seu 
desapontamento quando receber esta carta 
em vez da nossa Revista costumada dos 
domingos; mas tenha paciência, e lembre-
se que o acaso é um menino todo cheio 
de caprichos, que nos dirige a seu modo, 
sem nem ao menos ter a delicadeza de nos 
consultar de vez em quando. “Fatis agimur, 
cedite fatis.”  Sei que há de ficar maçadíssimo 
comigo, que me acusará de remisso e 
negligente, e acumulará sobre a minha 
cabeça uma série de sinônimos deste mesmo 
teor e forma, capaz de envergonhar qualquer 
Cícero provinciano dos mais afamados na 
oratória. (ALENCAR, 1956, p.29)

Porém, ao fim, entre idas e vindas de um malabarismo 
verbal, acaba por conseguir produzir esse seu texto. Para 
tanto, dá desculpas para cada um dos dias da semana em 
que não pôde escrever, num folhetim cuja temática central 
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é, na verdade, a dificuldade de escrever sobre os meros 
fatos ocorridos durante a semana. Esse tipo de criação mais 
elaborada e imaginativa mostra que a crônica, já no século 
XIX, desejava ir muito além da visão objetiva dos fatos. E 
revela também que este tipo de texto visava com isso a se 
aproximar bastante de seu leitor, através do estratagema de 
se criar um clima de intimidade entre o emissor e o receptor: 
“Sem dúvida, a forma epistolar empresta à narrativa um tom 
mais íntimo, o que permite ao narrador assumir certa atitude 
confessional, sobretudo a respeito de si mesmo.” (SOARES, 
2012, p. 166). Antonio Candido (1993, p.61) afirma também 
que os estudiosos da técnica epistolar aplicada à ficção 
“indicam, entre as suas características, a proximidade maior 
com o leitor, que parece estar vendo a realidade se formar à 
medida que o missivista escreve”. Fato que muito “ajudaria 
a verossimilhança”, já que nesses textos, o autor das cartas 
“é uma espécie de testemunha fidedigna da informação”.

Sendo assim, era com intuitos de intensificar o lado 
real das tramas e de se aproximar de seus leitores que os 
escritores se utilizavam de alguns expedientes romanescos 
recorrentes, dentre eles, a introdução de cartas nos enredos. 
Item corriqueiro no cotidiano do século XIX, a carta é um tipo 
textual que documenta a história narrada, sua presença faz 
com que os fatos da ficção se aproximem da vida real dos 
leitores, que tanto apreciavam ver retratados os quadros de 
seus cotidianos nos periódicos da imprensa.

No caso alencariano, podemos ainda relacionar o 
artifício epistolar aplicado em seus textos à técnica de escrita 
folhetinesca, com a qual o próprio Alencar e tantos outros 
escritores, seus contemporâneos, estavam familiarizados. 
Marlise Meyer (1996, p.297), ao descrever o chamado “exagero 
amplificador” – uma das características dos romances-folhetins 
por ela apontadas –, menciona a utilização da carta nos enredos 
das histórias. Para ela, a recorrente inclusão não apenas de 
missivas como também de outros tipos textuais – e menciona 
testamentos, depoimentos – prova o exagerado uso de meios 
dos quais os escritores lançavam mão a fim de assegurar a 
verossimilhança e, consequentemente, a sedução do leitor, 
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que se manteria fiel até o término da publicação. Ao adicionar 
uma missiva à narrativa, o escritor aprimorava o cerzimento 
da estrutura textual e fazia com que os olhos de seu leitor 
permanecessem presos à história devido ao frescor e à inovação 
de rumos que o elemento epistolar trazia para a trama. Esse era 
um dos “trunfos” garantidores da boa audiência.

Eduardo Martins (2016, p.14) assegura que o estilo 
epistolar “aproxima esses romances (“Cinco minutos”, “O 
guarani” e “A viuvinha”) dos folhetins e funciona como índice 
de verossimilhança, articulando o enredo à vida do dia a 
dia”. Segundo ele, “[...] enquanto as crônicas adentravam os 
limites da fantasia, [...] o romance quer elidir o seu caráter de 
invenção arbitrária e apresentar-se como verdade, fruto, quer 
da experiência pessoal do narrador, quer das investigações, 
fossem elas realizadas em alfarrábios empoeirados ou entre 
os conhecidos da vizinhança”. Assim, a crônica, que tinha 
como base a realidade observada, entrava pelos campos da 
ficção, e o romance, que era ficção, com o uso das epístolas 
como estratégia discursiva, adentrava pelos campos da 
realidade viva. 

“Cinco minutos” e “A viuvinha” são duas narrativas 
epistolares, e, em ambas, as cartas constituem-se como 
um alicerce estrutural e peças-chaves no decorrer de 
ambas as tramas. 

O protagonista de “Cinco minutos” narra “uma história, 
e não um romance” (ALENCAR, 2002, p. 153) através de uma 
longa carta. Ao lermos essa missiva, deparamo-nos com o 
relato de um jovem que, devido a um atraso de cinco minutos, 
acabou por conhecer Carlota – por quem se apaixonou 
perdidamente. Na carta principal, destinada à sua prima 
D***, há inserções de missivas “secundárias”, que norteiam 
os passos do missivista em meio a percalços que acabam 
surgindo no transcorrer de sua história de amor.

“Cinco minutos” se inicia com esse encontro casual do 
narrador com Carlota num ônibus das sete horas da noite que 
tomava o rumo do Andaraí. Durante o trajeto, acontece um 
inesperado contato físico e, quando tudo levava a crer que as 
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coisas terminariam bem, a moça misteriosa sorrateiramente 
desaparece, quase sem deixar vestígios. Daí por diante, 
o romance torna-se uma aventura repleta de peripécias, 
atravessando o Rio de Janeiro, Petrópolis e Europa, com 
direito a cenas e gestos heroicos, alcançando um desfecho 
em que o casal, enfim, encontra sua felicidade, indo morar 
em Minas Gerais.

Todas as cartas inseridas na carta central, que é o 
próprio romance, são produtos da pena de Carlota, a moça 
“fujona”. Não há efetivamente uma troca de cartas, uma 
correspondência propriamente dita, a única missiva escrita 
pelo narrador é a destinada à prima, ou seja, a carta maior, 
a “carta-romance”.

Notemos que a personagem Carlota exerce o importante 
papel de epistológrafa responsável pela condução de toda 
a trama. Não seria demais afirmarmos também que os 
fatos da narrativa só se desenrolam em função de suas 
cartas, redigidas em tom dramático e com exagerado apelo 
sentimental – típica característica folhetinesca.

Em “Cinco minutos”, há quatro epístolas fundamentais 
que conduzem a narrativa. A primeira carta desencoraja 
o narrador a continuar nutrindo sentimentos em relação 
à amada desconhecida; a segunda motiva a ida do rapaz 
a Petrópolis e, consequentemente, favoreceu o primeiro 
encontro voluntário dele com Carlota. 

Nesse momento da trama, a disposição epistolar revela 
uma das estratégias folhetinescas aplicadas por Alencar. 
O quinto capítulo/folhetim termina quando o narrador tem 
em mãos a longa e reveladora carta de Carlota, cuja leitura 
se estende aos dois capítulos/folhetins seguintes, sexto e 
sétimo – manobra que evidencia a artimanha de atração e 
manutenção do leitor, o famoso artifício do “continua no 
próximo número”.

Na terceira e mais longa carta do romance, a moça relata 
a razão que a afastava de seu amado e sugere que ele a 
acompanhe em uma viagem à Europa. Malogrado o projeto, a 
despeito dos esforços do rapaz, Carlota redige uma quarta e 
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última missiva, que o motiva a persistir no propósito de revê-la; 
até o desenlace feliz da história em que Carlota e seu amado 
podem, por fim, viver, juntos, dias de intensa felicidade.

Já em “A viuvinha”, tal como fez em “Cinco minutos”, 
o narrador-epistológrafo assim inicia sua carta-romance 
destinada à prima D.***: “Mas eu não escrevo um romance, 
conto-lhe uma história [...]” (ALENCAR, 2010, p.31)

Tal como em “Cinco Minutos”, o narrador, que é o mesmo, 
através de uma (longa) carta, conta a história de Jorge, um 
“bon-vivant” que, ao decidir se casar com Carolina, descobre 
estar na miséria. Os negócios do pai, já falecido, tinham ido 
à bancarrota e existiam muitas dívidas a serem pagas devido 
aos gastos excessivos que o rapaz tivera com a vida boêmia 
que levara. Desesperado com a situação, o rapaz pensa, 
inicialmente, em desistir do casamento. Porém, o moço 
reflete melhor e chega à conclusão de que a melhor maneira 
de fugir de seus compromissos seria a morte. Decidido a se 
matar, todavia, Jorge ainda se preocupava com a reputação 
de Carolina, com quem estava comprometido. Achou por bem 
levá-la, então, ao altar antes de cometer o suicídio.

É na noite de núpcias do casal que surge a segunda 
referência epistolar da trama: a carta suicida, apenas 
mencionada algumas vezes durante a narrativa, que o rapaz 
havia redigido para sua esposa. Sobre ela, escreve o narrador-
epistológrafo à prima:

[...] Não transcrevo aqui essa longa carta 
para não entristecê-la, D***, porque nunca 
li coisa que me cortasse tanto o coração. 
Jorge explicava à sua mulher a fatalidade 
que o obrigava, ele, votado à morte, a 
consumar esse casamento, que a devia fazer 
desgraçada, mas que ao menos a deixava 
pura e sem mácula. (ALENCAR, 2010, p.35)

Ao chegar nas Obras da Misericórdia, lugar também 
conhecido como “o templo do suicídio”, Jorge – que estava 
sendo vigiado de perto desde o início da trama pelo senhor 
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Almeida, velho amigo de seu pai – desiste, afinal, da ideia de 
tirar a própria vida. Instruído pelo velho, no entanto, ele se 
aproveita do corpo de outro jovem que acabara de se matar 
e simula o próprio suicídio, comprovado em uma carta, peça-
chave do plano.

Tempos depois, com a intenção de reaproximar-se de 
sua esposa, Jorge recorre, mais uma vez, às cartas. Agora, o 
que lemos, porém, não é uma missiva tradicional, mas “uma 
sobrecarta, fechada com este endereço: “– A ela.” [...] Não 
havia dentro nem carta, nem bilhete, nem uma frase, nem 
uma palavra; mas uma flor só, uma saudade” (ALENCAR, 
2010, p.41). São essas missivas que fazem com que a viúva 
se aproxime novamente do “falecido” marido. Esses textos 
epistolares são os responsáveis pela “ressurreição” de Jorge. 

Em “A viuvinha”, são também quatro as cartas decisivas 
responsáveis pelo desenvolvimento do enredo, já que 
delimitam os eventos mais importantes da trama, sejam 
eles inquietantes ou alentadores: 1) A carta principal, que é 
o próprio romance-folhetim; 2) A carta deixada pelo suposto 
suicida; 3) As cartas enviadas para a esposa, enquanto o 
marido supostamente está morto; 4) Quarta e última epístola, 
que traz poucas, mas decisivas palavras, fazendo com que 
o casal se reencontre e tenha, assim como os enamorados 
de “Cinco minutos”, um final feliz: “Abrindo a carta, Carolina 
viu pela primeira vez algumas frases escritas, que seus 
olhos devoraram com avidez. Dizia: ‘Amanhã à meia-noite 
no jardim. É a primeira ou a última prece de um imenso 
amor’” (ALENCAR, 2010, p.43). Mais uma vez e por fim, esta 
missiva é empregada na narrativa como item que provoca 
turbulências no decorrer da trama, mas que contribuiu de 
forma determinante para um desfecho venturoso.

Em “A viuvinha”, notamos que há a formação de uma 
estrutura epistolar mais elaborada que a apresentada em 
“Cinco minutos”. Neste, as cartas – que provêm sempre 
das mãos da mesma missivista – propiciam o surgimento de 
uma série de peripécias aventurescas, eventos pitorescos 
e leves, idas e vindas do protagonista em busca de sua 
amada. Tais fatos, porém, não trazem a mesma gravidade dos 
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acontecimentos provenientes das missivas de “A Viuvinha”. 
Nesse romance, a ideia do suicídio estabelecida por meio 
de uma carta é a base de toda a primeira parte da trama, 
cuja continuação – o reencontro do casal – se dá, de novo, 
mediante a outros textos epistolares.

Dessa forma, percebemos como o recurso narrativo 
epistolar foi bastante útil não só para criar situações e 
desfechos nas tramas, mas também para criar um clima 
de veracidade, verossimilhança e de aproximação, mais 
uma vez, com o público leitor que, envolvido pelas linhas 
das missivas, deixava-se levar pelas ondas sedutoras das 
histórias contadas por Alencar e, também, por muitos outros 
escritores que igualmente usavam tal ferramenta discursiva.

Ao analisar a importância da carta para a ficção de 
Richardson, Watt (2010, p. 206) observa que ela proporcionou 
“um atalho para o coração e estimulou-o a expressar com a 
maior precisão possível o que ali encontrou”. Dessa forma os 
leitores encontravam em suas obras “o registro completo dos 
próprios sentimentos e o mergulho num mundo imaginário 
vibrante de relacionamentos pessoais mais satisfatórios que 
os da vida real” (WATT, 2010, p. 206). 

Considerações Finais
José de Alencar, em suas crônicas e romances, ao 

utilizar-se de alguns recursos discursivos, tais como: a 
oralidade, o realismo poético e a escrita epistolar, pôde não 
só se aproximar bastante de seu público leitor, cativando-o, 
mas também ampliar expressivamente esse mesmo público, 
que se via refletido nas páginas de suas histórias.

Em suas crônicas, por exemplo, utilizando uma linguagem 
repleta de marcas do registro oral, bastante similar ao da 
conversação cotidiana, Alencar procurava aproximar-se 
de seus leitores, criando um grande clima de intimidade 
e cumplicidade. Seus textos produzidos com admiráveis 
tonalidades de leveza – estilo denominado por muitos como 
sendo “gracioso” - e conduzidos, por vezes, em um ritmo de 
conversa descontraída, repleta de comentários humorísticos 
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e irônicos, tendiam a transformar a degustação literária 
em momentos de lazer, de entretenimento, de puro prazer 
para seus inúmeros leitores, que, cada vez, cresciam mais, 
alavancando, assim, as vendas do jornal.

Os romances alencarianos, recheados por elementos do 
dia a dia comum a todos, transladavam poeticamente o real 
para suas tramas e conseguiam seduzir um enorme número 
de leitores que, encantados e identificados, mergulhavam 
nessas histórias, tal e qual aquele observador que, por 
meio das águas límpidas de um lago consegue se ver nelas 
refletido. O realismo poético alencariano constituiu-se, 
sem dúvida alguma, como um valioso recurso discursivo, 
empregado no intuito também de cativar - e aumentar ainda 
mais - o público consumidor de tais histórias.

O recurso narrativo epistolar igualmente foi bastante útil 
na arte de seduzir e ampliar o número de leitores das histórias 
alencarianas. As missivas não só serviam para criar situações 
e desfechos nas tramas, mas também para criar todo um 
clima de veracidade, verossimilhança e de intimidade, mais 
uma vez, com o público leitor que, envolto pelas linhas das 
epístolas, deixava-se guiar extasiado pelas correntezas do 
caudaloso rio das tramas criadas por Alencar e tantos outros 
autores deste mesmo período.

Ao fim deste nosso artigo, fica claro que certos aspectos 
da escrita alencariana ajudaram bastante não só na definição 
de seu estilo tão peculiar, mas também puderam fazer com 
que este autor conseguisse alcançar um número bastante 
expressivo de leitores, desde a sua época até os dias de hoje. 
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A História cultural de nosso país ensina que, desde 
a colonização, aprendemos com os europeus a 
realizar e reproduzir associações simbólicas entre 
as cores branca e preta, de modo a valorizar uma 
e depreciar a outra. É, a partir deste ponto, que 
colocaremos em discussão questões relacionadas 
com estigmatização, racismo e discriminação social 
em nosso país.

The cultural history of our country teaches that, since 
colonization, we have learned from Europeans to make 
and reproduce symbolic associations between white 
and black colors, in order to value one and belettle 
the other. It is from this point on that we will discuss 
issues related to stigmatization,racism and social 
discrimination in our country.

White. Black. Symbolic Associations. Racism.
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Apesar da maior parte da população brasileira ser 
constituída de mulatos e negros, o preconceito e 

a discriminação étnica atingem proporções alarmantes em 
todos os cantos do país, embora uma cortina ideológica 
procure encobrir – e de certa forma encobre – as violentas 
ondas de intolerância e opressão que ocorrem no dia-a-dia 
de nossa gente.

 Essa questão tem sido colocada em discussão inúmeras 
vezes, a imprensa tem dado cobertura às mais inusitadas 
formas de expressão que tem assumido, a literatura brasileira 
a tem registrado, mas seu ímpeto permanece forte e seu 
volume não apresenta regressão. Por que? 

Há pouquíssimo tempo, conhecida jornalista brasileira, 
de padrão internacional, confessava as barreiras que 
diariamente precisava transpor para trabalhar, apenas porque 
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“O Machado para mim era um branco.(...) Eu      
pelo menos só vi nele o grego”.

Joaquim Nabuco
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era negra. Guerreira, a jornalista Glória Maria, funcionária 
da Rede Globo de Televisão, nunca desistiu, embora até um 
ex-presidente do Brasil, o general Figueiredo, costumasse 
ficar incomodado com sua presença no palácio do governo, 
e tivesse gritado, em várias oportunidades, “mandem essa 
negrinha embora”, ”não quero atender a negrinha da Globo”. 
A meritocracia não conta para quem tem a “pele de cor preta”, 
não há respeito – ela denunciou – apesar de ter feito grandes 
reportagens internacionais, ter apresentado programas de 
enorme audiência, como o “Globo Repórter” e o “Jornal 
Nacional”. Seus estudos, seus conhecimentos, seu esforço, 
seu afinco ao trabalho cansativo – nada disso contava, como 
ainda não conta, porque o tom escuro de sua pele precisa ser 
considerado em primeiro lugar, e desclassifica todo o resto.

Novamente podemos indagar: por que isso acontece? 
Como começou? É um fenômeno brasileiro? Vamos discutir 
um pouco esta questão, lembrando que todo ser humano, em 
sua trajetória de vida, constrói uma identidade individual e 
social. Neste caso cabe uma pergunta especial: qual a leitura 
que a sociedade brasileira faz do negro?

Observemos que, em nosso país, a História tem registrado 
apenas a identidade coletiva do afro-brasileiro, o que equivale 
a dizer que todos os registros históricos coincidem na 
afirmação do negro como um ser socialmente estereotipado. 
E o estereótipo, como se sabe, neutraliza a individualidade 
do ser, ressaltando apenas as características estigmatizadas 
da sua classe social ou origem étnica.

Vejamos, então, como ocorre, no cotidiano, esta leitura 
estereotipada do negro que a realidade cultural brasileira 
tem realizado ao longo da História. Comecemos pela nossa 
origem, enquanto colonizados por europeus de Portugal e 
ligados à religião católica, e iremos verificar que eles, já, de 
longa data, e através de conhecimentos bíblicos, haviam 
aprendido a realizar associações simbólicas entre as cores 
branca e preta. 
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Confronto Entre as Cores 
Branca e Preta Desde Caim e Abel

Vem de um longínquo passado a exaltação da cor branca 
e a depreciação da cor preta.  Branca era a cor da luz, a cor 
da pureza, a cor da bondade, a cor da beleza, enquanto que 
a cor negra remetia para a escuridão, a maldade, a feiura. Ou 
como coloca Cecília Meireles, ao construir os dois campos 
semânticos em que se confrontam de um lado, os seres 
brancos, luminosos, como as gaivotas brancas, e de outro, 
os seres escuros, perigosos, como os negros abutres:

“Alheias e nossas as palavras voam
Bando de borboletas multicores as palavras voam
Bando azul de andorinhas, bando de gaivotas brancas
As palavras voam

Voam as palavras como águias imensas.
Como escuros morcegos, como negros abutres
As palavras voam”

Na Europa, a origem bíblica desses campos semânticos 
em oposição estava associada ao grupo amaldiçoado por 
Noé, ou seja, os descendentes de Caim, que dera origem aos 
camitas, gente inferior, atrasada e de pele escura.

A inferência que se faz de que a luz da civilização 
se sobrepõe à escuridão da ignorância e da selvageria, 
alimentou as concepções ideológicas que se inscreveram nos 
contos populares, nas cantigas e baladas onde a figura do 
negro comparece como símbolo de tudo o que é negativo e 
repelente, como seres demoníacos, monstros pretos, negros 
velhos, com a função de apavorar as crianças, como o “papa 
figo”, que é um velho negro que tem lepra e precisa comer o 
fígado das crianças para recuperar a própria saúde; o homem 
do saco que rouba crianças, ou, ainda, como o “homem de 
areia”, um negro que joga areia nos olhos das crianças que 
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não querem dormir cedo e ficam acordadas à noite:  ao jogar 
o punhado de areia, elas ficam cegas, com sangue escorrendo 
dos buracos onde antes havia os olhos.

É tão forte e evidente esta assimilação que ocorreu do 
simbolismo depreciativo da cor preta em contraste com 
a exaltação do sentido da cor branca, herdada da cultura 
europeia, que os seus efeitos deixaram fundas marcas na 
nossa cultura e na literatura brasileira.

O Negro na Literatura

Um dos exemplos mais conhecidos de obras literárias 
onde a cor negra é renegada, está no romance “A escrava 
Isaura”, de Bernardo Guimarães, obra que, paradoxalmente, 
apresenta temática abolicionista, mas a protagonista é uma 
escrava branca. Publicado em 1876, antes, portanto, da 
libertação dos escravos, o autor construiu uma personagem 
bem ao gosto da elite da época:  branca, de beleza 
estonteante, aprendeu a ler e escrever, a tocar piano e a falar 
italiano e francês. Modesta, conhecia sua origem de filha 
de um feitor de fazenda, branco, e de uma escrava negra, 
por isso sabia se colocar “no seu lugar”, como dizia para a 
esposa do comendador, dona da fazenda, que por ter bom 
coração a havia educado. Moça de bons costumes, tinha a 
seus pés adoradores milionários, mas reafirmava que só se 
casaria por amor.

 O racismo está, ainda, bem escancarado no romance de 
José Lins do Rego, “Menino de engenho” onde Carlinhos, 
personagem protagonista é iniciado no sexo – experiência 
do pecado – através da convivência com a promiscuidade, 
com a desregrada e impura liberdade sexual, com a falta de 
religião que caracterizam o mundo dos moleques negros 
criados nas senzalas.

Luísa, uma menina negra, é o modelo ficcional criado para 
a representação da “sombra negra do pecado”, contrastando, 
ideologicamente, com o símbolo da inocência e da pureza, 
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veiculado no romance pela figura branca da prima Lili, a 
namorada de infância de Carlinhos.

Desse modo, do contraste dos modelos citados, emerge a 
inferiorização do negro, símbolo da possibilidade de perdição 
moral do branco.

Na verdade, o que se tem visto  é que a grande maioria 
dos escritores brasileiros  –  pré-abolicionistas, abolicionistas 
e pós-abolicionistas – endossaram sempre os estereótipos 
do negro originados da cultura europeia: de um lado firmava-
se na literatura o modelo do escravo sórdido, imoral e de 
outro chegava a se convencionar uma visão melhorada do 
afro-brasileiro por intermédio da construção de um escravo 
submisso, doce e, sobretudo, fiel, numa visão idealizadora, que 
culminava por remover sua condição humana, de um ser com 
direitos e disposição para batalhar por eles, para lhe conferir 
características assemelhadas à fidelidade canina.

Assim, podemos observar que alguns escritores como 
Júlio Ribeiro, Adolfo Caminha e Aluísio Azevedo, todos 
naturalistas, ratificaram, em muitos pontos, estereótipos 
negativos atribuídos aos negros. 

Considerados como expressão de sub-raças, os negros e os 
indígenas eram desprezados, enquanto o ideal de assimilação 
da cultura latina ou helênica era exaltado, como acontece, por 
exemplo, com Afrânio Peixoto. Já Graça Aranha, com sua obra 
“Canaã”, participou do ideário de embranquecimento através 
da miscigenação racial e cultural, elaborada num momento 
em que a proposta oficial do governo brasileiro do final do 
século XlX era estimular a imigração europeia para substituir 
a mão de obra escrava. O branqueamento ocorreria através da 
miscigenação e desse modo a cor negra da pele desapareceria.

O escritor Euclides da Cunha, por sua vez, exercitou, em 
“Os sertões”, o sonho de enxergar no sertanejo um fenótipo 
que marcava a verdadeira identidade nacional, forjado longe 
do litoral e da descendência africana.
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O abolicionista Joaquim Nabuco surpreendeu ao chamar 
Machado de Assis de o “grego”, com o objetivo de neutralizar 
o que a ele parecera uma ofensa de José Veríssimo, que 
havia se referido a Machado como “mulato”. Em carta a José 
Veríssimo, publicada na Revista da Academia Brasileira de 
Letras, ano XXll, nº 115, edição de julho de 1931, Nabuco 
afirma que “o Machado para mim era um branco, e creio que 
por tal se tomava; quando houvesse sangue estranho, isto 
em nada afetava a sua perfeita caracterização caucásica. Eu 
pelo menos só vi nele o grego”.

O modo de ver o negro, no século XlX, de forma desprovida 
de estigmatizações, ocorreu praticamente apenas com Castro 
Alves e Fagundes Varela, cujas posições antiescravagistas 
de fortes dimensões humanísticas marcam os raros sinais na 
literatura brasileira de uma negritude compromissada com 
uma proposta ideológica de reformas sociais.

Nas primeiras décadas do século XX, alguns escritores 
marcaram posição como expressões de um nacionalismo  
anti-europeu; com o Movimento Antropofágico e as 
novas teorias psicanalíticas, as novas correntes artísticas 
europeias, origina o aparecimento de novos estereótipos do 
negro, divergentes do primitivo, que era o negro escravo. 
Agora ancora posturas perversas, maldosas, cruéis.

Se não é mais mostrado como escravo, apanhando 
de chicote no tronco, sendo espezinhado no eito, passa a 
ser apresentado como o ladrão ou o boçal nos programas 
humorísticos da televisão, como o assassino brutal ou a 
empregadinha na telenovela, e, quando muito, surge na 
telenovela como a empregada fiel e doadora, que vive 
eternamente em função da família que a emprega, ou seja, 
entidade especialmente dotada ou para atos maldosos ou 
para trabalhos tidos como inferiores, ou como um ente 
dotado de fidelidade canina, que não tem identidade nem 
aspirações individuais. 

Sempre que tenta se afirmar como cidadão, não faltam 
piadinhas para desclassificar o “sujeitinho metido a besta”, 
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“o carinha que não se enxerga”, evidenciando um quadro de 
extrema crueldade. Por que?

Vivemos num tipo de sociedade que modela nossos 
valores, nosso modo de ver, ser e agir orientado quase 
sempre para uma modalidade de competição que se nutre de 
ambições desenfreadas, que sustentam um individualismo 
marcado por extrema ferocidade. Essa escala de valores 
que nos norteia impede que consigamos enxergar o outro 
em sua humanidade, com suas dores e dificuldades, com 
suas aspirações e sonhos, exatamente como nós somos. A 
adoção de práticas solidárias orientadas para o bem-estar 
coletivo é um caminho passível de desmontar o egocentrismo 
e contribuir para mudanças sociais capazes de, aos poucos, 
reconstruir a sociedade e a sua história.
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RESUMO
Camilo Castelo Branco é considerado um dos principais autores da 
literatura portuguesa; por ser um grande escritor e um grande leitor do 
seu tempo, produziu um número significativo de obras, em especial, 
as novelas. Assim, o presente trabalho tem por objetivo retratar 
como o machismo se mostra presente na peça “O morgado de Fafe 
amoroso” (1865), tendo como respaldo teórico a obra “Carta de Guia 
de Casados” (1651), de D. Francisco Manuel de Melo, sobretudo no 
que se refere ao casamento. Os conselhos apresentados por Melo 
(1651) denotam a superioridade que o homem acreditava ter em 
relação à mulher. Partindo da análise da obra camiliana, buscou-se 
compreender e descrever como o machismo e os ideais de virilidade 
se apresentavam enraizados na sociedade da época, de modo a 
conceber a mulher como sendo inferior ao homem e como tal aspecto 
ainda apresenta reflexos na contemporaneidade.
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Camilo Castelo Branco is considered one of the main authors of 
Portuguese literature; for being a great writer and a great reader of his 
time, he produced a significant number of works, in particular, soap 
operas. Thus, the present work aims to portray how chauvinism is 
present in the play “O morgado de Fafe amoroso” (1865), having as 
theoretical support the work “Carta de Guia de Casados” (1651), by 
D. Francisco Manuel de Melo, especially when it comes to marriage. 
The advice presented by Melo (1651) denote the superiority that 
men believed to have over women. Starting from the analysis of the 
Camillian work, we sought to understand and describe how machismo 
and the ideals of virility were rooted in the society of the time, in order 
to conceive of women as inferior to men and how this aspect still 
reflects in contemporary times.
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O MACHISMO NA OBRA DE CAMILO CASTELO BRANCO
MACHISMO IN THE WORK OF CAMILO CASTELO BRANCO

Introdução

O debate acerca do machismo tem, gradativamente, 
conquistado espaço em diversos campos de 
pesquisa,  na medida em que cresce a consciência 

de que,  ao longo da história, em grande parte das situações, 
a voz feminina foi calada e ofuscada pela sociedade. Nesse 
sentido, prevaleceu – em outro contexto, ainda prevalece – 
a concepção do homem como sendo superior em relação 
à mulher. Percebe-se que a construção social criada pelos 
homens, na tentativa de se mostrarem viris e se imporem 
como superiores, acabou tornando a realidade social cada 
vez mais machista e opressora.

Portanto, no âmbito da literatura e da história, pode-se 
constatar que muitos registros e  publicações são feitos por 
homens, os quais tinham mais facilidade de obter sucesso 
e publicar seus escritos, justamente por essa estrutura de 
dominância descrita acima. As mulheres, por sua vez, por 
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muito tempo foram completamente silenciadas e deixadas à 
margem da sociedade.

Esta pesquisa foi idealizada no intuito de debater algumas 
questões referentes a esse panorama social pautado no 
machismo. Para tanto, foram traçados os seguintes objetivos: 
I) explorar a questão do machismo, em especial, na obra 
“O morgado de Fafe Amoroso” (1865), de Camilo Castelo 
Branco; II) refletir acerca da escrita de Camilo Castelo Branco 
e do teatro lusitano; III) apresentar a obra “Carta de Guia de 
Casados” (1651), de D. Francisco Manuel de Melo, e retratar 
a virilidade em Portugal no século XIX.

Esta pesquisa justifica-se pelo fato de que, apesar da vasta 
produção literária de Camilo Castelo Branco, a questão do 
machismo em suas obras é pouquíssimo explorada pela crítica. 

O Morgado de Fafe Amoroso:
Um Estudo 

Camilo Castelo Branco foi um grande escritor e um 
grande leitor do seu tempo. A obra “O Morgado de Fafe 
Amoroso” (1865) é considerada uma comédia de costumes. O 
autor se destaca por apresentar escritos que rompem com os 
padrões tidos pela sociedade e questiona os valores sociais 
enraizados nos costumes da sua época. No caso da obra a ser 
estudada, verifica-se que a crítica se direciona ao casamento. 
Por meio da sátira e da paródia, a obra dramática de Castelo 
Branco ironiza a sociedade e seus costumes conservadores.

A comédia em destaque, intitulada “O Morgado de Fafe 
Amoroso” (1865), contém três atos, e a cena decorre na Foz 
do Porto, em 1862. Por se tratar de uma peça de teatro, o 
texto apresenta rubricas e didascálias, que desempenham 
o papel de indicações cênicas, como comportamento dos 
personagens, o espaço, as falas e outros aspectos. O 
direcionamento dado por essas marcações é importante, no 
sentido de construir o espaço da narrativa, na medida em 
que, diferente de um romance, a narração e a ambientação 
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decorrem dessas indicações, e não da voz de um narrador 
que apresenta a história.

Em relação à obra, ressalta-se que os personagens 
principais são: Morgado de Fafe, João Álvares, Bernardo da 
Gama, Pôncia do Rosário, Heitor Falcão, D. Hermenegilda 
Falcão e D. Vivência.

Na peça “O Morgado de Fafe Amoroso” (1865), Camilo 
Castelo Branco retoma a figura do Morgado como sendo 
protagonista, uma vez que a figura do provinciano é 
importantíssima no teatro português e já se fez presente na 
peça “O Morgado de Fafe em Lisboa” (1861).

No ato I, todos os personagens acima citados estão em 
uma espécie de hotel, uma estalagem. A “Cena I” inicia-se 
com João Álvares e Pôncia, sua governanta. Percebe-se 
que João era bastante sensível e romântico, enquanto 
Pôncia vivia lhe chamando atenção em consequência 
disso. João tinha aspirações românticas por D. Vivência 
Pimentel, a qual tinha vindo de Guimarães para a Foz do 
Porto juntamente com o Morgado de Fafe. O Morgado de 
Fafe era apaixonado por Hermenegilda (também chamada de 
fidalga de Amarante), filha de Heitor Falcão. Faz-se preciso 
mencionar que Hermenegilda possuía pouca instrução e era 
considerada por Pôncia a mulher ideal para João. Entretanto, 
João era apaixonado por D. Vivência e incentivava Bernardo 
da Gama a declarar-se para Hermenegilda, para que assim 
o amigo atingisse seu objetivo maior que era casar-se rico.

Ainda na “Cena I”, no diálogo de João e Pôncia, nota-se 
a sensibilidade de João em relação às coisas do coração 
e a insensibilidade de Pôncia, uma vez que ela faz pouco 
caso de suas palavras e sentimentos. Porém, o que chama 
atenção é o fato de que, para Pôncia, a mulher certa para 
seu sobrinho teria de ser tal qual a fidalga de Amarante. 
Segundo ela:
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Deus me perdoe, as mulheres, e, quando 
houver de casar, arranje filha de lavrador, 
que saiba amanhar a vida, e não olhe para 
estas fuinhas da cidade, que parecem 
mesmo o pecado!...Uma rapariga duma vez 
é a fidalga de Amarante. Aquilo sim! Que 
cor de saúde, que braços, que ilhargas! E, 
depois, disse-me a criada, que lá em casa 
matam mais de dez cevado cada ano! Por 
que não há-de o menino perder o seu tempo 
com uma moça assim!... Dez cevados por 
ano! E é fidalga de mais a mais! (BRANCO, 
2010, p. 93-94).

Diante do exposto, verifica-se o discurso machista 
impregnado na fala de Pôncia. Para ela, não era necessário 
que a mulher fosse sensível, mas sim que fosse uma boa dona 
de casa,  dominasse as atividades domésticas, soubesse 
fazer os trabalhos da lavoura, tivesse um bom porte físico 
para ser uma boa parideira, possuísse um bom dote, etc. 
Entretanto, João afirma que seu coração tem aspirações 
delicadas e busca “a mulher-espírito, a mulher-poesia, a 
mulher-genio, a mulher-sonho” (BRANCO, 2010, p. 94). O 
discurso de Pôncia torna-se mais inquietante nesse caso, 
pelo fato de se tratar de uma mulher que apresenta um 
discurso extremamente sexista. Ainda que as maiores vítimas 
dos discursos machistas sejam as mulheres, estas não estão 
imunes de reproduzir tais discursos. Isso porque, desde que 
nascem, as mulheres são criadas em uma sociedade que 
exige delas determinadas posturas, que é o que as faz se 
encaixarem ou não no que é esperado. Nesse sentido, imersas 
nas expectativas que são colocadas sobre elas, de modo, por 
vezes, inconsciente, reproduzem com outras mulheres essa 
mesma opressão, por estarem tão enraizadas em uma cultura 
que apregoa que esse é o único modo possível de ser mulher.

A visão reacionária da sociedade também aparece na 
“Cena IV”, na qual se evidencia o conservadorismo nas 
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relações familiares. A cena decorre do diálogo entre o 
Morgado de Fafe, D. Vivência Pimentel (com a cabra), D. 
Hermenegilda Falcão e Heitor Falcão. A personagem D. 
Vivência questiona se Hermenegilda não teria estudo, após 
notar que a menina não possui noção de francês. Porém, 
a menina relata que sabe ler nos livros, então Vivência 
deduz que sejam os romances da biblioteca econômica, 
ou seja, da popular coleção de livros da época. No entanto, 
antes mesmo que a filha responda, Heitor Falcão interfere 
dizendo que os romances “é peste que não me entra lá 
em casa” (BRANCO, 2010, p. 102), insinuando que as 
mulheres ao lerem romances e novelas tornam-se rebeldes, 
revoltando-se contra seus pais e seus maridos. Dessa forma, 
evidenciando o exercício da autoridade do homem sobre 
a mulher, tirando-a o livre arbítrio de escolha do que pode 
ou não ler/assistir. É claro que, contemporaneamente, a 
realidade feminina não é mais como era na época de Castelo 
Branco. Todavia, essas constatações são interessantes para 
refletir também a condição da mulher de hoje, que continua 
tendo certas liberdades cerceadas pela sociedade. Essa 
realidade se observa em diferentes níveis, desde a escolha 
das brincadeiras até na vida adulta, a escolha da profissão, 
o que pode ou não vestir, de que jeito é adequado se portar, 
etc. Ainda que a dinâmica social tenha mudado, não é 
incoerente afirmar que a sociedade segue acreditando que 
há uma forma, quase estanque, de ser mulher.

É preciso considerar que os comentários machistas 
são reforçados ao longo de toda a obra, como fica evidente 
também na “Cena VIII”, em diálogo de João Alvares, Bernardo 
da Gama e Pôncia. Neste, Bernardo afirma que dentro de um 
ano estará casado com uma mulher “rica, bonita, inteligente, 
virtuosa...” (BRANCO, 2010, p. 110). João, ao ouvir tal 
expectativa, expressa que é impossível encontrar todas essas 
qualidades em uma única mulher, ao mesmo tempo em que 
reforça a importância da mulher não ter instrução suficiente 
para conhecer os seus direitos. Por fim, afirma que a mulher 
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que compete a Bernardo é Hermenegilda – tida como pouco 
instruída, ou seja, o ideal para uma mulher. Logo no início 
da “Cena XI”, em diálogo de João e Bernardo, retoma-se 
o pensamento acerca de que Hermenegilda possui pouca 
instrução, no momento em que João relata que Bernardo está 
pasmo com a estupidez da moça. Porém, Bernardo ao invés 
de dar sequência àquele pensamento, discorda, dizendo:

Estás enganado. Gosto de ver assim a 
estupidez no seu estado de perfeição 
primitiva. Andava eu morto por encontrar 
a mulher como ela foi no tempo em que se 
comiam bolotas e medronhos. Pensas que 
arrefeci na empresa? Não tenhas medo. É uma 
mulher deliciosa para um homem que quer 
casar-se rico, e desligar-se das obrigações 
que se contraem matrimonialmente com 
uma mulher que tem alma. Tomaram muitos 
encontrar a inocência dela! Aquilo é tudo 
matéria estreme como a dá a madre natureza. 
( BRANCO, 2010, p. 119).

Diante do exposto, verifica-se que Bernardo, apesar 
de discordar de João em relação aos comentários feitos 
acerca de Hermenegilda, se posiciona de modo a diminuir 
as capacidades da moça comparada às outras, alegando que 
para ele vai ser bom casar-se com ela, dando a entender que 
terá vantagens quanto à inocência da menina.

Já na sequência, na “Cena XV”, o que chama atenção 
no diálogo de João e Pôncia é quando Pôncia diz que João 
“há-de tomar inclinação a uma lavadeira que tenha arranjo de 
casa, e que trate do menino quando eu morrer!” (BRANCO, 
2010, p. 127). Evidenciando que João não deve ter aspirações 
românticas por D. Vivência, que era uma mulher delicada, 
mas sim que procure por alguém para servi-lo como esposa.

Em síntese, o ato II se passa no terreiro do hotel e inicia-
se com o diálogo de João e Bernardo, falando da carta que 
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João havia escrito e entregue a Hermenegilda em nome de 
Bernardo, acerca de seus sentimentos por ela. Na sequência 
das cenas, o Morgado de Fafe faz uma espécie de serenata 
para Hermenegilda e conversa com ela, perguntando se 
Hermenegilda também tem sentimentos por ele, para que 
assim ela possa ser sua esposa. Porém, suas respostas dão 
a entender que ela não nutre sentimentos recíprocos por ele. 
Entretanto, os rapazes de Fafe que vieram para a Romaria 
de S. Bartolomeu foram tocar para ela. Após, Hermenegilda 
se recolhe e em seguida Bernardo vai até sua janela como 
combinado anteriormente com João e pela carta. No entanto, 
o Morgado de Fafe descobre e vai ter com Heitor, pai de 
Hermenegilda. E ambos vão atrás de Bernardo. Contudo, 
só encontram João. Na sequência, Bernardo conversa com 
Hermenegilda e eles se desentendem. O Morgado observava 
toda a cena e aparece com o intuito de matar Bernardo, 
mas é contido por João e se convence a não pleitear com 
Bernardo. Em seguida, após a desilusão, o Morgado encontra 
D. Vivência e lhe dá um anel.

É importante citar que quando o pai de Hermenegilda 
descobre que Bernardo estava a cortejá-la, encoleriza-se. 
Evidencia-se assim o abuso de autoridade em relação a 
sua filha, inclusive, tem-se na fala de Heitor: “Diga-lhe lá 
que se tornar a bulir com minha filha, mando-lhe quebrar 
o espinhaço.” (BRANCO, 2010, p. 156). Demonstra assim 
o poder, a autoridade que os homens acreditavam ter, que 
por meio da violência firmavam a sua virilidade. Faz-se 
necessário mencionar que a virilidade por muito tempo foi 
considerada uma virtude. 

Nesse sentido, cabe salientar que o conceito de virilidade 
advém da “virilitas” romana (CORBAIN, et.al, 2012, p. 07), 
tendo como sinônimos as palavras “vir” e “virtus”. Tal 
conceito é baseado no conjunto de características e atributos 
físicos que o homem acreditava ter, principalmente por suas 
características sexuais e por ser detentor do falo. O homem 
para ser másculo e viril precisava estar sempre disposto a ter 
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relações sexuais e estar ativo. Portanto, isto implica outros 
traços, como: força, coragem, robustez e principalmente a 
dominação. Ainda, ressalta-se que atualmente essa noção de 
virilidade vem sendo desconstruída, ao passo que a igualdade 
de direitos aumenta.

Em relação à “Cena XIV” do segundo ato, há um diálogo 
entre Pôncia e Hermenegilda, no qual Pôncia dá a entender 
que o homem certo com o qual Hermenegilda tem de se casar 
é João, e não com o Morgado (que era seu noivo), nem com 
Bernardo, seu amante. Ao ser indagada se tem interesse em 
tal casamento, Hermenegilda diz: “Eu não se me dava, se o 
paizinho deixasse” (BRANCO, 2010, p. 160). Isto é, a menina 
demonstra um certo receio em afirmar ou negar a pergunta 
feita por Pôncia, visto que não tem soberania de decisão, e 
o seu futuro pretendente depende das escolhas de seu pai 
e não das suas.

Na sequência, nas “Cenas XVI e XVII” há um embate entre 
o Morgado de Fafe, que descobre a suposta “traição” de sua 
amada, e Bernardo, que estava a galantear a moça. Porém, ao 
retomar a consciência após uma fala de João, Morgado diz: 
“Homem! Você a modo que tem razão. Ela é que merecia um 
par de cachações.” (BRANCO, 2010, p. 165). Essa fala, além 
de evidenciar a confusão entre os homens, é preocupante, 
pelo fato de que é cogitada a possibilidade de agredir a mulher 
que o havia traído. 

Faz-se necessário mencionar que no Código Penal 
Brasileiro de 1890, havia o Artigo 279, que criminalizava o 
adultério - em especial o feminino - punindo a mulher adúltera 
com prisão de um a três anos. E só punia o homem adúltero 
caso possuísse uma concubina, do contrário se mantivesse 
apenas relações extraconjugais não era penalizado.  Diante 
disso, percebe-se que as mulheres durante toda a história 
foram reprimidas e detentoras de menos direito do que os 
homens. Nesse sentido, cabe ressaltar que a violência nunca 
deve ser tratada como algo fútil e que a agressão contra 
mulher em hipótese alguma é justificável. Ainda, é importante 
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salientar que a violência contra o gênero feminino ainda é 
muito constante em nossa sociedade. 

Nesse sentido, há algumas leis que fornecem apoio às 
mulheres vítimas de violência, dentre elas, a Lei nº 11.340, 
intitulada Lei Maria da Penha, que se refere à violência 
doméstica e familiar. E, mais recentemente, em março de 
2015, foi sancionada no Brasil a Lei nº. 13.104, referente ao 
feminicídio, ou seja, quando o crime é praticado contra a 
mulher em circunstância do seu gênero.

O ato III inicia-se com D. Vivência recebendo uma 
carta e sendo informada de que havia perdido o direito  
aos bens de seu falecido marido e que estava pobre. Em 
seguida, o Morgado, sem saber o que havia acontecido, vai 
até ela e lhe dá uma pulseira, confessando seu amor, e ela 
expressa gratidão. Pôncia, por sua vez, convence João a 
casar-se com Hermenegilda e convence Heitor a aprovar o 
casamento, alegando que a menina ia ficar mal falada caso 
não casasse. E por fim, na última cena, o Morgado revela 
para D. Vivência que Hermenegilda e João vão se casar e 
as diferenças entre eles serão superadas; Morgado afirma 
que serão feitos dois casamentos: o dele e Vivência e o de 
João e Hermenegilda. 

É preciso ressaltar que no ato III, as frases machistas 
tornam-se mais escassas, aparecendo apenas nas “Cenas 
VI, XI e XII”.  Na “Cena VI”, é retomado o pensamento de 
Pôncia, dizendo que D. Vivência não seria uma boa esposa 
para Joãozinho, mas que a mulher que lhe competia era 
Hermenegilda. Dessa forma, pela insistência, Pôncia 
consegue convencê-lo a se casar com a moça.

Já na “Cena XI” tem-se a surpresa de Heitor quando 
Pôncia lhe revela que Hermenegilda queria também casar-
se com Joãozinho. Segundo o pensamento da época, era 
o pai quem deveria arrumar casamento para a filha e ela 
não teria direito de escolha, situação que foi revertida por 
Pôncia, que convenceu Hermenegilda e João a se casarem.
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E, por fim, na “Cena XII” há o veredito final de Heitor, 
aceitando que a filha se case com João, pelo fato de que ela 
“deu em droga” (BRANCO, 2010, p. 196), o que significa que 
a menina “perdeu-se” e se ele não aceitasse o casamento 
ela ficaria mal falada e mal vista pela sociedade. Faz-se 
necessário mencionar que na obra não é citado o que Pôncia 
revela a Heitor para convencê-lo a aceitar o casamento 
da filha, porém, pode-se pensar acerca de uma gravidez 
hipotética como forma de fazê-lo aceitar. Para o pensamento 
da época, uma filha solteira e grávida era motivo de escândalo 
diante da sociedade.

“Carta de Guia de Casados”: O Manual Para o
Bom Casamento e a Sua Relação Com a

Peça de Camilo Castelo Branco

Diante do estudo realizado acerca da obra “O morgado 
de Fafe Amoroso” (1865), é essencial refletir acerca da 
união matrimonial no sistema patriarcal português; para 
isso, serão levadas em consideração as proposições feitas 
por D. Francisco Manuel de Melo, na obra Carta de Guia de 
Casados (1651). A obra, como o próprio título evidencia, é 
de certa forma um “manual do bom casamento”, composta 
por conselhos e avisos acerca deste “estado” (MELO, 1873, 
p. 65). É preciso mencionar que o casamento considerado 
como estado por Manuel de Melo e pelo impressor da “Carta 
de Guia de Casados” (1651) se dá pelo fato de que a vida 
poderia ser dividida em três fases, chamadas por eles de 
estados: solteiros, casados e viúvos. Melo considera que 
em determinado momento da vida se faz importante que o 
homem alcance o estado do matrimônio, na medida em que 
o matrimônio é, de certa forma, uma contribuição para que 
possa ser feita a manutenção das gerações. Ainda, ressalta-
se que a preocupação em se dar tais conselhos é porque o 
estado de casado possui maior duração.
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É fundamental salientar que as concepções apresentadas 
no decorrer da obra são bastante machistas e buscam reafirmar 
os ideais de virilidade impostos aos homens, bem como 
aquele de submissão delegado às mulheres. Tais reflexões 
apresentam um retrato de como eram pensados e realizados 
os casamentos naquela época, em que prevaleciam os jogos 
de interesse, tanto de poder quanto financeiros, ao passo 
que o amor e a vontade dos noivos eram deixados de lado ou 
relegados a segundo plano. O casamento, portanto, não seria 
uma união de duas pessoas que têm afetos e sentimentos 
em comum; antes disso, configurava-se como uma espécie 
de acordo comercial, no qual o amor, se acontecesse, era 
fruto do hábito e da convivência, não de um desejo prévio 
das partes, teoricamente, mais interessadas. Tais reflexões 
apresentadas na “Carta” são relevantes para refletir acerca 
do texto de Castelo Branco, uma vez que o personagem do 
Morgado de Fafe, que queria casar-se com Hermenegilda no 
início da peça, acabou casando com D. Vivência. Enquanto 
João Alvares, que tinha sentimentos por D. Vivência, acabou 
casando Hermenegilda, motivado pelos conselhos e pela 
insistência de Pôncia.

Ao descrever sua concepção do casamento, Melo 
(1873) afirma que muitos homens têm medo de constituir 
o matrimônio por ouvir aqueles que são malcasados. 
Entretanto, salienta que o casamento pode ser leve para 
aqueles que sabem conduzi-lo. Afirma também que é preciso 
que haja a proporção no sangue, na idade e na fazenda para 
que haja o contentamento do casal e das famílias, isto é, 
o ideal era que os noivos tivessem idades semelhantes e 
fossem de uma mesma classe social, para que houvesse 
o deleite de ambos, dos noivos e da família, tornando o 
matrimônio conveniente. Nesse sentido, faz-se necessário 
realizar uma analogia com o texto de Castelo Branco, pois 
quando o Morgado de Fafe indaga Hermenegilda acerca 
do interesse dela pelo casamento, alegando que não tem 
outra pessoa que lhe queira tanto quanto ele, ela responde: 
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“pois sim; mas o primo tem muita idade; e eu estou muito 
rapariga.” (BRANCO, 2010, p. 143). Portanto, pelo fragmento 
nota-se a diferença de idade entre ambos. E, na sequência, 
o Morgado responde: “Não sou tão velho como a senhora 
cuida. Se eu quiser meninas novas, tenho-as no Porto às 
dúzias. A apostar que a prima gosta mais destes salta-
pocinhas que andam de luneta e bigode, sem uma de x na 
algibeira?...” (BRANCO, 2010, p. 143-144), dando a entender 
que a menina não gostava dele, porém gostava de outro que 
não tinha dinheiro ou uma boa condição financeira, como 
forma de justificar o fato de ela considerar a ideia de ter que 
se casar com ele.

A v isão de D.  Francisco Manuel  de  Melo  é 
predominantemente machista, pelo fato de que considera 
a mulher como um ser inferior em relação ao homem, 
dando a entender que é preciso que a mulher possua 
menor propriedade intelectual e social do que o homem, 
para que assim a relação seja bem sucedida, como atesta 
o trecho: “os que casam com mulheres maiores no ser, no 
saber, no ter, estão em grandíssimo perigo” (MELO, 1873, 
p. 70). Isto posto, é possível notar na peça de Castelo 
Branco certa semelhança, visto que Pôncia a todo tempo 
enfatizava que João Alvares não deveria se casar com 
D. Vivência, que era sensível e culta. Mas que a mulher 
que lhe competia era Hermenegilda, que possuía pouca 
instrução. Percebe-se que, para Melo, o homem tem direito 
de escolha e é dotado de autoridade em relação à mulher, 
inclusive compara a educação da mulher com a educação 
dos animais, ressaltando a ideia de que o homem precisa 
“adestrar” a sua esposa para que assim obtenha sucesso 
no casamento, desrespeitando os seus direitos e vontades 
individuais. Um exemplo bastante claro desse aspecto 
está presente na “Cena IV”, do ato I, na fala do Morgado 
com Heitor, quando é falado acerca dos problemas e das 
inconveniências que podem ser desencadeadas caso as 
mulheres leiam romances e novelas:
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Isto é assim. Em Lisboa, quando eu lá estive 
há quatro anos, andava tudo corrompido por 
causa das novelas, segundo ouvi dizer. As 
gazetas, primo Heitor, davam todas os dias 
a notícia de fugirem as filhas aos pais, e os 
maridos às consortes, por causa das novelas. 
A polícia não tinha mãos a medir atrás dos 
que andavam a estragar o género feminino 
com as novelas! (BRANCO, 2010, p. 103).

Diante disso, infere-se que a leitura e o conhecimento 
são um “grandíssimo perigo”, na medida em que uma mulher 
bem instruída tem capacidade de questionar a lógica na qual 
a sociedade funciona e, assim, buscar subvertê-la.

Após discorrer acerca dos criados e das damas de 
companhia, Melo enfatiza a ideia de que eles atrapalham 
o relacionamento da esposa com seu marido, por serem 
presenças indesejadas em meio à vida do casal. Portanto, 
faz-se necessário refletir acerca da presença de Pôncia 
na peça de Castelo Branco, a qual era governanta de 
João Alvares e que a todo momento ela fazia questão de 
atrapalhar e mostrar sua indignação em relação ao fato de 
João ser apaixonado por D. Vivência.

Já na “Carta de Guia de Casados” (1651) é reforçada a 
concepção de que a mulher deve honrar e obedecer ao seu 
cônjuge, não tendo a presença de terceiros que possam 
influenciar nessa relação. Ainda, dá-se a entender que 
a mulher tem por obrigação cuidar da casa e do marido, 
sacrificando suas vontades individuais. Segundo Melo: “[...] 
seria bom ocupar a mulher no governo doméstico; e é bom, 
e é necessário, não só para que ela viva ocupada, senão 
para que o marido tenha menos esse trabalho” (1873, p. 
103). Logo, não é de interesse dessa sociedade que a mulher 
se mantenha inerte, mas a sua ocupação precisa ser bem 
direcionada, no sentido da manter os paradigmas propostos 
pela sociedade paternalista; o dever da mulher é servir ao 
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homem, sem, jamais, colocar suas vontades ou ambições 
acima dessa missão, isto é, de ser casada.

A partir do capítulo “XXIII” da Carta, as concepções 
machistas acerca do modo de conceber, idealizar e retratar a 
mulher tornam-se cada vez mais evidentes e marcantes. Ao 
confrontar tais concepções com aquilo que hoje concebe-
se como o espaço feminino na sociedade, pode-se afirmar 
que já houve alguns passos no sentido de uma sociedade 
mais justa; no entanto, quando se percebe que não foram 
superados muitos dos conceitos retrógrados acerca das 
figuras femininas, verifica-se que ainda há uma longa 
estrada pela frente.

Dentre os conselhos, o autor da Carta discorre acerca 
dos homens que, por algum motivo, gostam de se ausentar 
de suas casas, mostrando que tal atitude em alguns casos 
é bastante arriscada, pois “as mulheres casam para serem 
casadas. É o contrário não entender cada um sua obrigação” 
(MELO, 1873, p. 176). Com isso, evidencia a importância do 
homem dar assistência a sua família e compreender que 
precisa estar presente em casa, não se ausentando sem 
necessidade ou apenas por vontade própria. Porém, era 
justamente essa a vontade de Bernardo. O desejo dele em 
casar-se com Hermenegilda era puro interesse. Segundo ele, 
a moça “[...] é uma mulher deliciosa para um homem que quer 
casar-se rico, e desligar-se das obrigações que se contraem 
matrimonialmente com uma mulher que tem alma. [...]” 
(BRANCO, 2010, p. 119), ou seja, Bernardo tinha por objetivo 
aproveitar-se da ingenuidade da moça e não dar a devida 
assistência para ela caso contraíssem o matrimônio, atitude 
que diante da concepção de Manuel de Melo é extremamente 
prejudicial para o casal e para o casamento.

Após atentar para todos os acontecimentos possíveis da 
vida matrimonial, D. Francisco Manuel de Melo, ao encerrar seu 
escrito, garante que seguindo tais conselhos o casal alcançará 
a “prometida casa do descanso” (MELO, 1873, p. 199). Dado 
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que, vivendo dessa forma, seria possível obter uma boa vida 
e uma boa morte.

Portanto, a obra “Carta de Guia de Casados” (1651), de 
Francisco Manuel de Melo, reflete o comportamento e a postura 
que eram necessários ao homem para assim ser respeitado 
na sociedade. O discurso elaborado pelo autor acerca da 
posição social do homem dentro do casamento é extremamente 
conservador, machista e opressor em relação aos direitos das 
mulheres. Porém, entende-se que essa concepção de homem 
macho e viril advém de um discurso histórico construído e 
impregnado nessa sociedade.

A concepção de homem viril já existia na Grécia Antiga; ser 
viril era de certa forma um modelo estético. Considerando os 
princípios da virilidade grega, o homem para ser considerado 
macho e viril precisava possuir alguns atributos, como: 
insaciável desejo sexual, força bruta, coragem, lutar nas 
guerras, etc. Cabe ressaltar que para o homem da Grécia Antiga 
morrer na guerra, em combate, era visto como um ato heroico, 
bem como lutar com outros homens era uma das formas de 
mostrar a sua virilidade. Ainda, ressalta-se que o casamento 
visava a fins políticos e econômicos. Nesse sentido, o homem 
casava para perpetuar-se gerando outros filhos homens. Por 
outro lado, os homens gregos sempre tiveram alguns tabus em 
relação à sexualidade; para o homem ser considerado macho 
e viril era necessário que provasse constantemente a sua 
sexualidade de modo a dominar mulheres, de modo a deflorar 
moças e frequentar bordéis. Dessa forma, nas relações, sejam 
elas com mulheres ou mesmo com outros homens, o importante 
era que penetrasse sexualmente; sendo sempre ativo, nunca 
passivo. Destaca-se que no período medieval o homem viril era 
aquele que tinha palavra, ou seja, honrava aquilo que falava, 
bem como seus compromissos. Ainda, ressalta-se que o papel 
da mulher na Grécia Antiga era semelhante ao dos escravos. A 
mulher não tinha liberdade tal qual tinha um homem, ficando 
restrita principalmente aos trabalhos domésticos e manuais, 
gerando, parindo, criando seus filhos e servindo ao homem.
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É preciso considerar que a concepção de homem, de macho, 
de virilidade e de masculinidade foi mudando com o passar do 
tempo. Nos séculos XVI, XVII, XVIII e com a Modernidade, essa 
concepção foi sendo alterada, de maneira que os homens 
passaram a imitar a figura dos reis, dos nobres e da corte, isto 
é, imitavam os modelos de elegância e requinte. A Carta de 
Guia de Casados (1651) foi publicada no auge dessa mudança 
de pensamento. Inclusive, no capítulo XXXIII da obra, tem-se 
a ideia de que o homem deve adornar-se com aquilo que lhe 
compete. Segundo Melo (1873, p. 142), “[...] ao casado são lícitas 
todas as cousas pertencentes à perfeição d’elle. Os cheiros, 
as galas, os regalos, para os casados e para os namorados se 
fizeram; [...]”. Portanto, na época em que foi escrita a obra, tais 
regalos eram permitidos ao homem. Além do mais, o homem 
que se cuidava e se adornava passava a impressão de que era 
bem cuidado por sua mulher. É imprescindível mencionar que, 
segundo Melo (1873, p. 142), “Os nossos velhos diziam também: 
que o homem havia de cheirar a pólvora e a mulher a incenso”. 
Tal consideração justifica o que foi anteriormente mencionado, 
o fato de o homem cheirar a pólvora remete à ideia de que o 
homem devia ser um combatente na guerra, e que a mulher 
devia cheirar incenso por sua condição feminina, de mulher 
delicada e do lar. 

Nesse sentido, é necessário apresentar uma analogia com 
relação ao que ainda é falado na sociedade contemporânea. 
Em abril de 2016, a revista Veja lançou uma matéria com o 
título: “Marcella Temer: bela, recatada e do lar”. A matéria 
refere-se à esposa de Michel Temer, atualmente ex-presidente 
do Brasil. Tal matéria tomou grandes proporções, viralizando 
nas redes sociais, principalmente em forma de memes. 
Segundo a concepção de Manuel de Melo, na “Carta de Guia 
de Casados” (1651), percebe-se que a mulher ideal precisa 
ser calada, discreta e que não se exiba na sociedade. Ainda, é 
aconselhável que a mulher se expresse valendo-se de um tom 
que baste para que ela seja ouvida e que seja contida também 
nos gestos, que não ria alto e mantenha a sua postura. De certa 
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forma é isso que a revista Veja deseja mostrar em relação a 
Marcella Temer, uma vez que o próprio subtítulo da matéria 
diz: “A quase primeira-dama, 43 anos mais jovem do que 
o marido, aparece pouco, gosta de vestidos na altura dos 
joelhos e sonha em ter mais um filho com o vice”. Diante 
disso, ressalta-se que o fato da frase “bela, recatada e do 
lar” ter viralizado na internet evidencia que o discurso de 
Manuel de Melo apresentado em 1651 não foi superado 
completamente, visto que, infelizmente, ainda apresenta 
raízes na atualidade.

Nessa perspectiva, é necessário considerar que muito se 
evoluiu em relação ao passado. A luta das mulheres tomou 
grandes proporções, desde o movimento das sufragistas 
até a luta constante e diária do feminismo, resultado de 
uma luta histórica de muito silenciamento e opressão em 
relação a elas, e a principal causa é a luta contra a violência 
de gênero e a busca pela igualdade de direitos.  Diariamente 
depara-se com frases e atitudes machistas, mesmo que 
ditas ou feitas de maneira inconsciente. Portanto, é preciso 
que a causa do feminismo seja abraçada e compreendida, 
fazendo com que o machismo seja trabalhado e combatido 
na sociedade atual.

Considerações Finais

Findando o trabalho, à luz da obra “Carta de Guia de 
Casados” (1651), de D. Francisco Manuel de Melo, enfatiza-
se que Camilo Castelo Branco, na peça “O Morgado de Fafe 
Amoroso” (1865), além de evidenciar a presença intrínseca 
dos pensamentos machistas e patriarcais enraizados na 
época, faz refletir acerca deles. Uma vez que para a sociedade 
da época tais comportamentos eram tidos como “normais”.

Por meio da peça, é possível pensar e refletir acerca 
do passado, a começar pelas características presentes no 
comportamento do homem, em especial do homem lusitano 
do século XIX, e assim ressignificar o presente, reconhecendo 
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as conquistas das mulheres em relação aos direitos 
adquiridos e como o feminismo é importante e tem tomado 
grandes proporções, devendo ser discutido e combatido. 

Desse modo, ressalta-se que, atualmente, devido 
principalmente às lutas feministas e às mudanças no 
pensamento universal em relação à posição feminina na 
sociedade e nos “papéis” dentro do casamento, pode-se 
afiançar que as mulheres conquistaram voz e vez, e que a 
luta pela igualdade de direitos é constante e necessária.
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A CONSTITUIÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA NA

COMPLEXA SOCIEDADE EM REDE
THE CONSTITUTION OF PUBLIC OPINION IN THE 

COMPLEX NETWORKED SOCIETY

RESUMO
O artigo problematiza a questão da formação da opinião 
pública na contemporaneidade, na sociedade em rede. Busca 
refletir sobre seu papel nas demandas dos cidadãos, ou seja, 
na pressão por mudanças e institucionalização dos anseios 
sociais em forma de medidas concretas em sociedades 
democráticas. Realizamos uma revisão teórica sobre diversas 
abordagens do conceito de opinião pública, que partem de 
contextos históricos diferenciados, perspectivas distintas e da 
racionalização ou percepção do conceito como controle social. 
Por fim, à luz da dialética poder e contra-poder, observamos 
a opinião pública e os desafios para sua estruturação hoje. 
Concluímos que há de se pensar na complexidade do 
conceito, retomar o debate, tendo em vista que as tecnologias 
da informação e comunicação podem ser libertadoras ou 
aprisionar mentes.
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A CONSTITUIÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA NA
COMPLEXA SOCIEDADE EM REDE

THE CONSTITUTION OF PUBLIC OPINION IN THE
COMPLEX NETWORKED SOCIETY

Introdução

Habermas, em sua obra "Direito e Democracia" 
(1997), pontua que, como ficção do Estado de 
Direito, a opinião pública conserva, na teoria 

normativa da democracia, a unidade de uma grandeza 
contratual. Na prática, entretanto, essa unidade, muitas vezes, 
é questionada ou discutida. Na perspectiva de Habermas, 
apresentada nessa obra1,  o processo de formação da opinião 
é basicamente uma competição entre grupos que se movem 
estrategicamente para assegurar ou adquirir posições; uma 
competição cujo êxito ou fracasso se mede pela aprovação 
dos cidadãos (Gomes, 2008a; Habermas, 1997). 

Nota-se que Habermas revitalizou suas concepções, 
passando a tecer considerações menos críticas quanto à 
*Doutora em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo – UMESP, e 
pela Universidade Beira Interior, Portugal – UBI. Professora de Pós-Graduação Lato 
Sensu em Comunicação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS.

1Lembrando que o autor, anteriormente, tratara do tema na clássica obra Mudança 
Estrutural da Esfera Pública ([1962] 2014).

As tecnologias de informação
libertam ou aprisionam as mentes?    
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resistência da estrutura e função democrática da esfera pública 
em um contexto social permeado pelos meios de comunicação, 
admitindo a resistência do público e a capacidade dos atores 
sociais questionarem o poder da mídia, percebendo que 
a interpretação anterior era reducionista ao tratar de uma 
passagem da “racionalização da cultura a um consumo da 
cultura” (Habermas, 1999, p. 28). 

A mídia surge, assim, com capacidade de conferir visibilidade 
a eventos e discursos, libertando processos comunicativos de 
espaços restritos e permitindo uma integração de debates 
que se dão nesses espaços (Gomes; Maia, 2008). É sob essa 
perspectiva, pontuada no segundo momento de sua bibliografia, 
que nos alinhamos para a realização do presente estudo. 

 Para tanto, recuperaremos, por meio de revisão teórica, 
diversas abordagens do conceito de opinião pública, que partem 
de contextos históricos diferenciados, perspectivas distintas 
e da racionalização ou percepção do conceito como controle 
social. Ao final, retomamos a discussão à luz de articulações 
sobre a complexidade do conceito diante dos desafios que nos 
são impostos pela emergência da esfera pública digital. 

A Origem da Opinião Pública
Em “Direito e Democracia”, Habermas (1997) amplia e 

melhor organiza os públicos especializados e leigos em um eixo 
composto por um centro e vários anéis, em que no centro estariam 
os complexos institucionais (administração política, judiciário, 
parlamento etc.), depois viriam esferas autonomamente 
organizadas e ligadas ao governo (universidades, associações 
beneficentes, fundações etc.). Posteriormente, teríamos uma 
periferia, em que se alocariam ativistas, igreja, instituições 
culturais, cidadãos comuns etc.

Mas, qual seria a importância da opinião pública na 
busca pelas demandas dos cidadãos, ou seja, na pressão por 
mudanças e institucionalização dos anseios sociais em forma 
de medidas concretas (leis, regulamentações, disponibilização 
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de recursos etc.). Ao consultarmos a literatura, percebemos 
que há muitas e distintas definições para opinião pública, e, 
por isso, o conceito merece revisão teórica. As definições que 
encontramos partem de contextos históricos diferenciados, 
perspectivas distintas de autores, da racionalização ou 
percepção do conceito como controle social.  Há até quem 
encaminhe o conceito para a disposição de expressar-se ou 
não dos indivíduos, admitindo que a ausência, o silêncio, 
também é uma forma de opinião (Neumann, 1995).  

A própria palavra público é de amplo entendimento. 
Denominam-se “públicos” eventos que, em oposição às 
sociedades fechadas, são acessíveis a todos – do mesmo 
modo que falamos de praças públicas ou casas públicas 
(Habermas, 2014). Já quando nos referimos a prédios 
públicos, não estamos nos referindo a uma acessibilidade 
ampla necessariamente, mas podemos estar tratando do 
fato de tal local abrigar instalações do Estado. O Estado é 
o “poder público”. “Ele deve esse atributo à publicidade de 
suas tarefas: cuidar do bem comum público de todos os 
concidadãos” (Habermas, 2014, p. 94). 

O significado do termo também se altera quando nos 
referimos à reputação. Como exemplifica Habermas, alguém 
pode fazer seu “nome público”, referindo-se à fama. A 
reputação seria “[...] a consideração, aquilo que se apresenta 
à opinião dos outros, ou seja, opinião no sentido de uma 
reputação diante da multidão [...]” (idem, p. 240-241). 

Mas ainda há o uso frequente, e que para nós é de 
grande interesse, no sentido de uma opinião pública, ou 
seja, uma esfera pública indignada ou informada que seriam 
significados associados ao público, à publicidade2  e ao tornar 
público, dentro da percepção do mesmo autor. Habermas 
2A publicidade será entendida em nosso trabalho como “[...] um requerimento 
fundamental para a deliberação, tanto para as concepções liberais de democracia 
quanto para as concepções republicanas. A publicidade pode ser entendida, de um 
modo geral, “como ‘caráter e qualidade do que é público’, a propriedade das coisas 
na medida em que estão visíveis e disponíveis para o conhecimento comum” (Maia, 
2008, p. 167).
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tem a compreensão, por exemplo, de que a esfera pública 
burguesa se apoiou na ideia de opinião pública. 

O sujeito dessa esfera pública é o “público como portador 
de opinião; a publicidade está relacionada à função crítica desse 
público”, mas, “[...] no âmbito dos meios de comunicação de 
massa, a publicidade mudou seu significado. De uma forma 
de opinião passou a ser também um atributo daquilo que 
atraia opinião pública para si” (Habermas, 2014, p. 94-95). 
Quanto ao substantivo opinião pública propriamente dito, 
teria se formado a partir do adjetivo “öffentlich” [público], 
em analogia com “publicité” e “publicity”.

Mas, além de Habermas, muitos teóricos se lançaram a 
tratar de opinião pública, ou em seus pensamentos expuseram 
a ideia dentro de diversas vertentes (Locke, Rousseuau, 
Mill, Bordieu, Lippiman). O próprio Habermas ressalta 
que o sentido de opinião não se desenvolveu linearmente 
na direção de opinião pública tal como estabelecida, em 
alemão, no final do século XVIII. Depois de ter encontrado 
sua formulação clássica na doutrina do direito de Kant, a 
opinião pública é problematizada por Marx e Hegel na teoria 
política do liberalismo da metade do século XIX, e assume 
“sua ambivalência como ideia de ideologia” (Habermas, 2014, 
p. 240), servindo como introdução para a formulação clássica 
e para o entendimento que hoje grande parte dos autores 
fazem do termo (Castells, 2015; Fuchs, 2015).

Opinião Como Reputação e
Opinião Como Coerção

Antes mesmo de Habermas estruturar seu pensamento, 
ainda no século XVII, John Locke (1632-1704), pai do 
liberalismo, e principal filósofo da era moderna, em suas 
articulações teóricas propunha que a opinião surge como 
reputação. Deveríamos distinguir, segundo a percepção 
do autor, três tipos de leis: a divina, a civil e a da opinião 
ou reputação. Em sua obra “Essay Concerning Human 
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Understanding” (Ensaio sobre o Entendimento Humano, 
publicada originalmente em 1671), ele preceitua que:

“Muchos hombres han buscado la soledad, 
y se han acostumbrado a ella; pero nadie 
que tenga el menor entendimento o sentido 
humano puede vivir en sociedade con la 
continua aversión y mala opinión de los 
familiares y las personas com las que trata. 
Es um peso demasiado grande para poder 
sufrirlo3  (Locke 1894, p. 476-479, citado por 
Neumann, 1995).”

Na visão de Locke, a opinião pública seria um tribunal 
que faria com que os homens se moldassem por medo do 
isolamento. Para ele, o que chamamos de nossa opinião 
não nos pertence, tendo em vista que ela nada mais é do 
que reflexo da opinião dos demais.  Ainda que a expressão 
‘opinião pública’ não apareça na obra de Locke, está presente 
indiretamente quando o autor fala na “lei da opinião ou da 
reputação”. Quem também caminha na mesma direção de 
Locke é Rousseau (2010).  Ele relaciona a opinião pública 
com reputação e a opinião pública propiciaria a coesão. 
Seria uma força conservadora e protetora da moral. Para o 
autor, entretanto, estaria mais ligada à acepção moral do que 
intelectual ou racional. 

Liberais como Mill e Tocqueville, depreciam o processo 
de coesão da opinião pública. A reforma do direito e do voto 
foram os temas do século XIX, e a ampliação do público, e 
não mais o princípio da publicidade como proposta no século 
XVIII, passam a ter relevância nessa nova fase. Para os autores, 
com a ampliação do público e com o surgimento de interesses 
irreconciliáveis (como os que muitas vezes nos deparamos 

3Muitos homens buscaram a solidão e se acostumaram a ela; mas ninguém que tenha 
a menor compreensão ou senso humano pode viver na sociedade com a rejeição e 
má opinião dos familiares e das pessoas com quem lida. É um peso muito grande para 
poder sofrer (Locke 1894, p.476-479, citado por Neumann, 1995, tradução nossa).
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hoje, vide as eleições para presidente do Brasil de 2018, 
polarizadas à esquerda e à direita), emerge uma opinião pública 
cindida. A opinião pública que outrora deveria dissolver todo 
tipo de coerção passaria a mostrar-se como “[...] domínio da 
sociedade por meio do poder da opinião pública até os limites 
da impertinência” (Habermas, 2014, p. 312). 

Os autores veem a opinião pública mais como uma coação 
à conformidade do que como uma força crítica e parecem 
considerar a opinião pública um poder. Nessa perspectiva a 
exigência de tolerância se volta para a opinião pública. Mill, 
por exemplo, nos fala de tolerância, e não crítica, pois faltaria 
à unidade da opinião pública (e da razão) a garantia objetiva 
de uma concordância de interesses. A contribuição do autor 
para os debates controversos que se processam até os dias 
de hoje é inquestionável, especialmente quando pensamos 
que estamos diante de uma sociedade fragmentada em 
interesses múltiplos e que devem ser respeitados, pois esse 
é um dos princípios fundamentais da democracia.

Mas, se pensadores como Tocqueville ([1835] 1945) já 
advertiam para o risco de as minorias se tornarem sós e 
desprotegidas frente a uma maioria dominante, ou seja, pela 
tirania da maioria, Bourdieu (2014) vai adiante no debate. Ele 
também se opõe ao conceito proposto por muitos autores, 
dentre eles o próprio Habermas (2014), de que a opinião 
pública seja uma espécie de opinião geral.  Para ele, a opinião 
pública consiste numa opinião restrita somente aos que 
podem ter opinião, que possuem dignidade ou instrução 
para tanto. Embora ele embase a formação da opinião em 
um processo racional, ele problematiza o conceito em sua 
obra “Sobre o Estado” (Bourdieu, 2014). Objetivamente, para 
ele: “A verdade dos dominantes torna-se a de todos”. Ele 
estabelece a crítica a partir do fato de que as pessoas mais 
bem informadas teriam um instrumental superior, seriam mais 
bem preparadas e com melhor capacidade de argumentação 
que a maioria, impondo seus pontos de vista e difundindo-os.
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Se para ele a argumentação faz a diferença, para Neumann 
(1995), por sua vez, não importa se a pessoa se exime 
mediante uma opinião ou mediante uma conduta, mas o que 
vale é o entendimento de que “a opinião é uma expressão de 
algo considerado aceitável” (ibid., p. 86). Ela leva em conta 
o elemento do consenso, mais que a argumentação, não 
sustentando suas ponderações no princípio racional. Vai 
além ao trabalhar sob a perspectiva da teoria da “espiral do 
silêncio”.  A autora identifica três elementos relacionados 
ao processo da opinião pública: “a capacidade humana de 
perceber o crescimento ou enfraquecimento das opiniões 
públicas; as reações diante desta percepção, que impulsionam 
o indivíduo a falar mais confiantemente ou calar-se; e, por 
fim; o temor ao isolamento que faz com que a maior parte das 
pessoas se submeta à opinião alheia” (ibid., p. 88).

Como pontua Maradei (2018, p. 103) “na internet, essa 
perspectiva parece-nos muito importante de ser observada, na 
medida em que há a possibilidade de exclusão do ator social4 
do debate, ou seu isolamento de determinados contextos em 
um simples click, caso não se adeque ao repertório do grupo”. 
Isso ocorre especialmente se estiver em posição contraditória 
no campo político.  Na rede, as relações são líquidas (Bauman, 
2001) e podem ser desfeitas em uma simples discordância de 
um dos atores, ou reprovação, não levando, muitas vezes, ao 
aprofundamento do contraditório. 

Mas, se silenciar o oponente faz parte do jogo das 
redes sociais online, ao contrário, os likes, comentários e 
compartilhamentos de uma determinada posição ou ideia 
podem amplificar temas, estimular e encorajar os atores 
4Para nós, o ator social pode ser uma pessoa ou um coletivo, mas que esteja inserido 
no processo de debate ou dos movimentos sociais aqui analisados. Bourdieu (1983) 
sustenta que ator não é aquele que atua conforme o lugar que ocupa na organização, 
mas o que modifica o ambiente material e sobretudo social no qual está inserido. Não 
consideramos que os atores aqui analisados, em todos os casos, tiveram consciência 
de estarem engajados num processo de transformação, mas, ainda assim, adotamos 
tal denominação para designar, não só os cidadãos que estiveram nas redes digitais 
interagindo, como também partidos políticos, organizações privadas, instituições etc.
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sociais a se engajar nos debates, levando determinados 
indivíduos a se posicionarem como fomentadores de 
opinião. Isso pode ser positivo ou não. A razão é que, nesse 
contexto, há hoje o risco de termos que nos defrontar com 
as “fake news”, as propagadas notícias falsas, que ganham 
relevância na internet e em grupos de discussão do whatsapp. 

Em 2018, cinco dias antes das eleições, o diretor de 
Opinião Pública do Instituto Ipsos, Danilo Cersosimo, em 
entrevista concedida ao Estadão5 , confirmou que as fake 
news estão presentes entre a opinião pública brasileira. A 
manipulação das massas, sabe-se, sempre existiu, e as “fake 
news” são a nova forma ou roupagem que elas apresentam. 
Mas a surpresa está no fato de que a referida pesquisa, 
realizada entre junho e julho de 2018, e que ouviu 19.243 
pessoas em 27 países, revelou que o povo brasileiro é o 
que mais acredita em “fake news” no mundo (62%), seguido 
da população da Arábia Saudita e Coreia do Sul (58%) e do 
Peru e Espanha (57%).

Podemos, nesse sentido, lembrar a concepção de Walter 
Lippmann (2010), que nos fala sobre a interpretação que 
fazemos do mundo social pela mídia. Para ele, se há força 
nas notícias veiculadas pelos meios de comunicação de 
massa, como os jornais, é importante observar que “[...] a 
notícia e a verdade não são a mesma coisa, e precisam ser 
claramente distinguidas” (Lippmann, 2010, p. 304). Segundo 
sugere o autor, a função da notícia é sinalizar um evento e 
a da verdade é trazer luz aos fatos escondidos, pô-los em 
relação um com o outro e fazer uma imagem da realidade 
com base na qual os homens possam atuar. Criticamente, 
dentro dessa perspectiva, o autor reforça que é preferível 
falar menos em democracia como um regime do povo e mais 
como um regime para o povo, pois predomina neste regime a 
luta simbólica dos atores pelo controle do imaginário social. 

5RACY, Sonia. Instituições fracas, fake news em alta. Estadão. Disponível em: https://
cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/instituicoes-fracas-fake-news-em-alta-
diz-diretor-do-ipsos/. Acesso em 03 out 2018.
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Opinião Pública na Atualidade
O objetivo de nossas articulações, nesta etapa, é trazer 

para o debate reflexões que permitam dar sustentação para 
observarmos se há a formação de uma opinião pública 
democrática na atualidade. Nosso entendimento preserva 
a dimensão crítica do público, que estabelece a dialética 
poder e contra-poder (Castells, 2015, Di Felice 2010, Lemos; 
Lévy, 2010) ou seja, a possibilidade de o público contestar 
nas redes sociais online e nos espaços públicos o modo 
pelo qual o Estado, grandes grupos de mídia, grandes 
corporações capitalistas exercem o poder.  Lembramos 
que o modelo discursivo da formação da opinião pública 
esclarecida proposto por Habermas postula “[...] que o 
processo de discussão racional entre pessoas autônomas se 
deve desenrolar em condições de liberdade, de tal modo que 
o argumento prevalece sobre a força” (Correia, 2004, p. 99). 

A publicidade, nesse contexto, é um requerimento 
fundamental para que a deliberação se processe de forma 
satisfatória.  Só há a formação de uma opinião pública ativa, 
por meio da concorrência de posições, “[...] torna-se possível 
avaliar os graus de interpenetração ou de ressonância das 
decisões políticas com os acordos produzidos na esfera 
pública” (Maia, 2008, p. 171). 

Dessa forma, ainda que estejamos observando desmandos 
na sociedade brasileira (que vem emergindo sob a forma de 
processos de lavagem de dinheiro, corrupção, desvio de 
verbas públicas, numa efetiva demonstração de que estamos 
diante de políticos que negligenciaram em seu favor e de seus 
interesses privados em detrimento do público, ou seja, das 
necessidades sinalizadas pelos cidadãos), defendemos a 
perspectiva de que o uso do poder público não “fica imune à 
crítica (ou crise) da própria legitimidade” (Maia, 2008, p. 171).

Diante das tecnologias da informação e comunicação, 
o conceito de opinião pública está sendo rediscutido. Para 
Lemos e Lévy (2010), a opinião pública está sendo forjada 
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a cada dia nas listas de discussão, nos fóruns, blogs e demais 
dispositivos de comunicação, próprios às comunidades sociais. 
Para esses autores, com os sites de redes sociais surgem novas 
formas de expressão. Pensamentos e opiniões são expressos por 
pessoas comuns, por atores sociais que os produzem utilizando-
se de ferramentais digitais, de dispositivos móveis.  “Amplia-se, 
dito de outro modo, a ‘esfera pública’ e, consequentemente, a 
esfera da ação comunicativa” (Lemos e Lévy, p.2010, p. 89).

Mas, é também importante ponderar, quando se pensa em 
opinião pública hoje, que a mídia, mais do que influenciar pessoas, 
é central na definição do que é discutido ou não pelos cidadãos 
no seu cotidiano e na esfera política. O que não passa pela mídia 
estaria, assim, fora da agenda política e social. Nessa perspectiva, 
a nova esfera pública é uma arena midiática cujas opiniões que 
circulam devem ser observadas mediante toda sua complexidade. 
No debate contemporâneo, nas democracias abatidas por crises 
institucionais e de confiança6, a discussão sobre o conceito de 
opinião pública vem ocorrendo pela necessidade da inserção de 
novos atores na esfera pública, motivados pelas oportunidades 
trazidas pelas tecnologias da informação e comunicação para a 
problematização de temas tradicionais da democracia, tais como: 
representatividade, aperfeiçoamento das formas de participação 
dos cidadãos, estabelecimento de direitos, entre outros.

Acreditamos, assim como Cohen (1997), que uma deliberação 
é razoável quando as partes “apresentam razões para fazer 
avançar suas propostas, para embasá-las ou para criticá-las” 
(Cohen, 1997, p.74), num processo de cooperação dialógica 
que permita a resolução de situações problemáticas ou 
conflituosas. Como sinaliza Silva (2011, p. 302), a esfera pública 
deve possibilitar a apresentação de diferentes alternativas 
relativamente às matérias em discussão, sendo que a verificação 
6A literatura sustenta que a confiança política é um fator essencial para o sucesso 
da governança democrática (Norris, 1999; Moisés, 2010). A confiança representaria 
uma espécie de “capital de governança”, ou seja, um “[...] facilitador da aceitação 
de decisões que, no ambiente de certezas provisórias que caracteriza o processo 
democrático, exigem amplo apoio público para serem bem-sucedidas” (Bratton et al. 
apud Moisés, 2010. p. 46). 



        TEMA       145

crítica das políticas governamentais (saúde, educação, segurança 
etc.) deve ser um dos principais objetivos a ser perseguido pelos 
cidadãos, sejam questões de mudança e implementação de leis, 
subtração de direitos conquistados, abuso de poder etc. 

A esfera pública, nesse sentido, é por nós percebida como 
um meio para a produção da opinião. A comunicação é o ponto 
central para tanto. Em nosso entendimento, a percepção que se 
tem do sujeito, do cidadão, nos processos decisórios deve ser 
revista. Como sustenta Maradei (2018), é tempo de pensarmos 
em alternativas para que a sociedade se aproprie das inovações 
tecnológicas e não se sujeite a elas, em um novo ciclo que 
amplifique vozes das diferentes vertentes sociais. 

Boyd (2007), por exemplo, acredita que as redes sociais 
online são como espaços públicos mediados. Seriam esferas 
onde se torna possível a reunião pública dos indivíduos, por meio 
da tecnologia, e em que é permitido às pessoas expressarem-
se, aprenderem com os outros e até discutirem as normas que 
regem a sociedade. Lemos e Lévy (2010), também, dentro de 
uma percepção otimista, pontuam que os princípios que regem 
a esfera pública digital são a abertura, as relações entre pares e 
a colaboração. 

Para Fiedland et al. (2006), as redes estão se tornando 
centrais para a compreensão de sistemas complexos, e isso se 
reflete no que tange à opinião pública. “O conhecimento das 
estruturas de rede abre novas perspectivas para a formação da 
opinião pública entre esferas que até agora têm sido concebidas 
como funcionalmente conectadas” (Friedland et al, 2006, p. 1). 

Também otimista em relação ao uso da internet, Benkler 
(2006, p. 213), por sua vez, argumenta que “A possibilidade de 
se comunicar efetivamente na esfera pública permite que as 
pessoas deixem de ser leitoras passivas e ouvintes e passem 
a ser oradoras em potencial, partes de uma conversa”. Nesse 
contexto, a percepção da opinião pública apresenta ganhos, 
na medida em que, como proposto por Fraser (1992), a esfera 
pública de hoje é composta por uma rede heterogênea de 
públicos, os quais têm a possibilidade de renegociar, repensar 
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questões diversas que antes não eram colocadas na pauta e 
ficavam na periferia.

Diante das diversas percepções do conceito de opinião 
pública, já apresentadas na parte introdutória deste artigo, da 
complexidade da esfera pública, especialmente da esfera pública 
digital, acreditamos que temos que repensar a autonomia do 
sujeito e também da mídia, quando refletimos sobre a formação 
da opinião na contemporaneidade.  Se há, por certo, um 
inegável otimismo que nos assola em relação às possibilidades 
trazidas pelas novas tecnologias da informação e comunicação, 
percorremos nossa trajetória acadêmica atentando para os 
desafios e os limites que nos são impostos pelo poder político 
e pelo dinheiro (Fuchs, 2015). 

Não podemos estar desconectados do papel da mídia 
capitalista na esfera pública digital, além de ser um dever atentar 
para a desigualdade de poder econômico que coloca algumas 
vozes em desvantagem. É um equívoco também fecharmos os 
olhos para uma tendência relevante de exclusão aos que fogem 
à lógica dominante, ou deixarmos de contemplar criticamente o 
enorme vazio educacional que ainda insiste em nos assombrar. 

Além disso, se preceituamos a deliberação para a 
consolidação da opinião pública, evidentemente, sabemos que 
educação é o ponto de partida para um embate crítico e em 
igualdade. Só assim poderemos falar em avanços no processo 
democrático de nosso País. Outro ponto a atentar é que há enorme 
apatia dos cidadãos e grandes desafios a serem enfrentados: os 
partidos políticos, hoje, seguem desacreditados, o que levou a 
população, nas últimas eleições de 2018, a manifestar índices 
alarmantes de rejeição a candidatos que estiveram na liderança 
da disputa presidencial.  Segundo o Instituto Brasileiro de 
Opinião Pública e Estatística, IBOPE7, em 01 de outubro, os 
dois políticos que estavam na liderança nas pesquisas, Jair 
Bolsonaro, do Partido Social Liberal, PSL, e Fernando Hadadd, 
7IBOPE: veja os índices de rejeição dos candidatos a presidente. G1. Disponível em: 
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/videos/v/ibope-veja-os-indices-de-
rejeicao-dos-candidatos-a-presidente/7057732/. Acesso em 03 out 2018.
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do Partido dos Trabalhadores, eram também responsáveis pelos 
maiores índices de rejeição, com  percentuais na casa de 44% 
e 38% respectivamente. Há uma substancial crise de confiança 
nas instituições, como já mencionamos, o que compromete e 
desestimula o debate e o enfrentamento das questões que se 
interpõem ao nosso desenvolvimento social e democrático.

Ainda assim, permanecemos acreditando na necessidade de 
ocuparmos os novos espaços propiciados pelo ambiente digital, 
como uma forma de exercer um contra-poder que fomente a 
influência positiva através do debate e posteriores conquistas nos 
espaços institucionalizados de nossa sociedade. Já registramos 
exemplos positivos, nos últimos anos, nesse sentido, como a 
frustrada tentativa de desqualificação pela mídia dos movimentos 
de protesto, ocorridos no Brasil em junho de 20138; a derrubada 
de projetos de lei em andamento no Congresso, como a 
PEC 379; movimentação contra a nomeação de Lula a Ministro10  
etc. Foram momentos em que os processos de comunicação 
foram decisivos para viabilização de interesses sociais que se 
manifestaram pela opinião pública.

8Os protestos de junho de 2013 no Brasil reuniram multidões e foram inicialmente 
motivados pela questão do aumento do transporte público. Bem diferentes dos últimos 
grandes protestos políticos do Brasil até então, foram organizados com grande apoio 
das redes sociais online e tinham demandas para além do campo político e com forte 
rejeição à presença de partidos ou lideranças institucionalizadas. A ação violenta da 
polícia do dia 13 de junho, levou a população e a opinião pública em geral a criticar 
a forma despreparada e violenta da polícia, o que direcionou a mídia corporativa a 
adotar um novo tom, que emergiu também, ou especialmente, pelas críticas recebidas 
nas redes sociais online, de atores sociais que, na ocasião, inverteram a lógica do tom 
da cobertura da imprensa de massa.
9A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 37 limitava o âmbito da atuação do 
Ministério Público e viria a ser rejeitada na Câmara dos Deputados. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/politica/entenda-a-pec-37-6801.html. Acesso em: 
18 jul. 2018.
10Sobre o episódio da nomeação de Lula pela então presidente Dilma para 
ministro da Casa Civil, cabe ressaltar que, à época, o ex-presidente já era alvo da 
Operação Lava Jato. Se assumisse, teria foro privilegiado. Com foro privilegiado, 
o ex-presidente só seria julgado direto em última instância, ou seja, todo processo 
teria que ser remetido ao Supremo Tribunal Federal. A lei brasileira entende que há 
pessoas que exercem cargos e funções de especial relevância para o Estado, sendo 
que, assim, devem ser julgadas por órgãos superiores (é o caso do presidente da 
República e seus ministros). (Fagundez; Mendonça; 2016, online).
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Considerações Finais
Pelo exposto, podemos perceber a importância da 

opinião pública na busca pelas demandas dos cidadãos, 
ou seja, pressão por mudanças e institucionalização 
dos anseios sociais em forma de leis, regulamentações, 
disponibilização de recursos etc. Entretanto, temos que 
estar atentos para que não se permita que a opinião pública 
seja forjada por algorítimos; estratégias escusas nas redes 
sociais online que deem visibilidade a atores sociais "fake", 
ou seja, indivíduos que se portam como influenciadores ou 
propagadores de ideias pré-concebidas. Merece também 
atenção o abusivo agendamento de temas de interesse de 
grandes grupos de comunicação, como forma de influenciar 
a opinião dos cidadãos.

Temos que estar alertas e críticos para o fato de que 
o sujeito da esfera pública burguesa não é mais o mesmo 
da sociedade em rede. A publicidade, como visto, que 
estava inicialmente ligada com a função crítica do público, 
agora, pode estar relacionada à atração de um público para 
interesses específicos, por caminhos muitas vezes distantes 
da racionalidade e do senso crítico.

Por fim, nossa perspectiva preserva a dimensão crítica 
do público e não o subestima no processo deliberativo, 
ainda que atente para inúmeros desafios que se interpõem 
nesse contexto. Perseguimos a ideia que estabelece a 
dialética poder e contra-poder (Castells, 2015), ou seja, 
a possibilidade do público contestar.  Nessa linha de 
pensamento, a educação de base, a educação para os 
meios, a inclusão digital, a emancipação dos cidadãos 
para que adquiram condições de operar na esfera pública 
torna-se imprescindível. 

Concluímos o presente artigo com a percepção de que 
dizer que a opinião pública não nos pertence, ou é sempre 
forjada na ambiência digital, ou que é decorrente de forças 
conservadoras, mais ligada à moral do que intelectual, seria 
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simplista e até uma forma de diminuição da autonomia do 
sujeito social nos processos comunicacionais. Por outro 
lado, acreditar que a opinião pública só tem aderência 
quando parte do pensamento de uma minoria esclarecida 
é também menosprezar necessidades e interesses, 
muitas vezes, inerentes ao homem: como direito à 
saúde, transporte, emprego, que levam à consolidação 
de percepções e formação de opinião pública divergente 
da estabelecida pelo status quo. A realidade também é 
fomentadora, em larga medida, da opinião. A percepção 
que se tem da realidade constrói opiniões, mas muito mais 
pela “dor” do que pela racionalidade. 

Assim, acreditamos que o tema não se esgota em um 
artigo e que há muito mais a ser investigado e observado, 
especialmente quando se pensa em uma sociedade em veloz 
transformação, como a que estamos inseridos. Entretanto, 
almejamos, com nossa  revisão, fomentar o debate, dentro de 
uma nova percepção que se faz necessária, tendo em vista 
que as tecnologias podem ser, como vimos, libertadoras ou 
aprisionar as mentes dos que dela se utilizam. 
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BREVE HISTÓRICO

Ao publicar o número zero 
desta revista, datado de julho/
dezembro de 1986, dizíamos 

que a publicação avocava, “para si, a 
missão de acolher os interessados em 
participar de grandes desafios, discutir 
projetos sócio-econômicos e culturais 
que envolvam a nossa gente, em difundir 
conhecimentos científicos, em promover 
e alimentar o debate estético em nosso 
país”. E explicava: “Criar cada vez mais 
espaços culturais no Brasil é necessário, 
por isso a nova revista se abre para 
a crítica fundamentada e as ideias 
inovadoras, privilegiando temas como 
Letras,  Artes e História, campos que, 
por suas características, são capazes 
de sustentar leituras fundamentais do 
mundo em geral e, de modo especial, 
de nosso país”.

Pois é, nasceu semestral, tornou-se 
quadrimestral, inovando no formato 16x23, 
que na época não se destinava a revistas, 
por isso chegou até a ser apelidada de “livro 
Tema”. É que desejávamos que pudesse 
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ficar de pé, na estante, facilitando o acesso 
ao leitor. Também inovou abrindo espaço 
não apenas a quem trabalhava dentro de 
escolas do ensino superior, mas, também, 
a outros profissionais, como jornalistas, 
artistas, cineastas, arquitetos, entre 
outros, e assim alargamos o diálogo.

 Desde o número zero, cuidamos 
para que tivesse ilustrações, para que 
a diagramação arejasse as páginas, 
tornando mais agradável o ato de ler. 
Aqui,  porém, já  iniciamos limitados a uma 
cor, já que ilustrações coloridas e papéis 
como o couché eram proibitivos para 
nós, que, além de tudo, desejávamos que 
a publicação circulasse gratuitamente. 

E assim foi feito. Com dificuldades, 
acertos e erros, mas sempre com muita 
alegria, temos trabalhado até hoje, 
quando chegamos ao número cem, em 
companhia de dezenas e dezenas de autores 
maravilhosos, que a sustentam com seu 
talento, competência e consciência cidadã. 
Agradecemos a todos!

Grupo de Produção da Revista
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