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Apresentação

Nesta edição, um desafio: discutir as diferentes 
maneiras com que a literatura se relaciona com 
outras linguagens, inclusive como chega a 

mesclar, no próprio texto, elementos específicos de outras 
modalidades artísticas. 

Uma linguagem perpassada de fortes elementos 
visuais, como espelho de uma pintura, ou marcada por 
referências iconográficas de outros séculos, para dialogar 
melhor com o passado; uma linguagem que sendo 
artística, pudesse, também, clarificar conceitos de outros 
campos, inclusive da Filosofia, que assim sairia de seu 
usual hermetismo.

Aceito o desafio, os textos chegaram e foram 
incluídos nesta edição, onde, ainda, o teatro de Almeida 
Garrett se estabelece como alegoria do presente e as 
indagações sobre os graus de parentesco entre literatura, 
teatro e cinema se recolocam de modo criativo. Também 
de maneira instigante são colocadas questões sobre o 
movimento do leitor diante de uma obra, em que precisa 
aceitar o jogo e comunicar-se agilmente com o texto, para 
que ocorra uma interação dinâmica.

E muito mais há nesta edição. Vamos discutir? O 
debate está aberto.

Zenaide Bassi Ribeiro Soares
Diretora Responsável
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“Entre as duas imaginações,
 a que antes requer e a que depois ameaça, 

está a biografia, o homem, o livro, o quadro. ”
                                                               José Saramago

Na pintura vem sempre o momento em que o quadro 
não suporta mais uma pincelada (mau ou bom, 
ela irá torná-lo pior), ao passo que estas linhas 

podem prolongar-se infinitamente, alinhando parcelas de 
uma soma que nunca será começada, mas que é, nesse 
alinhamento, já trabalho perfeito, já obra definitiva porque 
conhecida. É sobretudo a ideia de prolongamento que me 
fascina. Poderei escrever sempre, até o final da vida, ao passo 
que os  quadros  fechados em si mesmos, repelem, são eles 
próprios isolados na sua pele, autoritários, e, também eles, 
insolentes - escreveu Saramago, numa obra publicada em 
1977, em que os personagens discorrem sobre a pintura e 
a escrita.

Essa obra, Manual de pintura e caligrafia, é anterior a 
outras obras de Saramago, que o tornaram muito famoso, 
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como  Levantado do Chão (1980) e Memorial do Convento 
(1982) textos  que possuem fortes componentes visuais.  

No Manual, porém, a referência a elementos visuais e 
artes plásticas está já no próprio título, o que torna claro 
o interesse do autor por essas linguagens artísticas, que, 
como se poderá observar, marcam seu estilo, estabelecendo 
a afirmação  de uma literatura inovadora e criativa, onde à 
beleza textual incorpora-se o olhar crítico à História,  atitude 
essencial à conquista das liberdades.

Apenas para ilustrar esse argumento, observemos, 
no livro Memorial do Convento, um trecho onde ocorre a 
preparação do rei D. João V para visita à dona Maria Ana. 

Observemos que o referencial da cena parece relacionar-
se à iconografia do século XVlll, e, um pouco mais de atenção, 
aproximaria a cena do olhar de Velásquez, especificamente 
no quadro As meninas (1656) onde o pintor expulsa o modelo 
real do espaço da tela, e, com esse gesto reduzindo-o a uma 
imagem refletida no espelho da parede contrária, desloca o 
foco para o público da seção de pintura, tornando-o alvo da 
obra, que, por sua vez, aponta para nós, que vemos o quadro 
e somos seu público atual. Saramago procede da mesma 
maneira, visto que toda a cena descrita é perpassada pela 
ironia de um comentador arguto, que olha de modo crítico 
para o passado, esperando que esse filtro crítico ajude o 
leitor  a uma tomada de consciência do obsoleto que ainda 
infesta o presente:

“Que espere. Por enquanto, ainda el-rei  está 
a preparar-se para a noite. Despiram-no os 
camaristas ,vestiram-no com o trajo da função 
e do estilo, passadas as roupas de mão em mão 
tão reverentemente como relíquias de santas 
que tivessem trespassado donzelas e isso se 
passa na presença de outros criados e pajens, 
que este abre o gavetão, aquele que afasta a 
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cortina, um que levanta a luz, outro que lhe 
modera o brilho, dois que não se movem, dois 
que imitam estes, mais uns tantos que não se 
sabe o que fazem nem porque estão. Enfim, de 
tanto se esforçarem todos ficou preparado el-
rei, um dos fidalgos retifica a prega final, outro 
ajusta o cabeção bordado, já não tarda um 
minuto que D. João V se encaminhe ao quarto 
da rainha. O cântaro está à espera da fonte”.

Mais que uma fiel reconstituição de práticas da 
época, é evidente a referencialidade pictórica, em que 
se estabelece uma relação com a imagem estática de 
uma pintura, aliada à ironia e crítica à um estilo de 
vida palaciano, em que o monarca  é visto de modo 
grotesco, sendo passivamente vestido pela criadagem.

Os referenciais pictóricos, constantes na obra de 
Saramago, já apareciam com muita força  na obra anterior ao 
“Memorial do Convento”, como pretendemos aqui demonstrar.

Manual de Pintura e Caligrafia
O narrador, nesta obra, é um narrador em primeira pessoa 

que também encarna o personagem principal. Divide-se, 
portanto, em duas vozes, narrador e personagem, que se 
alternam no correr do romance. 

O narrador conduz uma reflexão sobre a prática artística, 
discorrendo sobre a pintura e a escrita. O protagonista 
se apresenta como pintor – um pintor de retratos sem 
talento, segundo sua própria auto avaliação, mas dotado de 
grande sensibilidade para observar, fruir e interpretar obras 
pictóricas, construindo uma galeria visual de grande força 
expressiva, que é disponibilizada aos leitores.

Insatisfeito com a sua pintura, busca outra forma de 
expressão – a escrita – mas embora assegure que sua 
pintura não serve para nada, não deixa de pintar, nem para de 
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observar, comparar e se encantar com as artes plásticas. Nas 
considerações que estabelece sobre a pintura, o narrador-
pintor conduz o leitor a uma viagem visual por museus 
e obras, transformando suas impressões em elaboradas 
reflexões sobre a arte, a necessidade da arte e suas relações 
com a vida.

Nessa encantadora viagem, detém-se, por exemplo, sobre 
as obras de Giotto, expostas na Cappella degli Scrovegni, 
descrevendo:

“...o divino alastra serenamente sobre as 
coisas e as  vicissitudes   terrestres,  como 
uma predestinação ou uma fatalidade. 
Ninguém sabe ali sorrir com os lábios(...)
mas os olhos, fendidos, de pálpebras longas 
e pesadas, são muitas vezes rebrilhantes 
de espírito e há neles uma sagera calma e 
benigna que faz pairar as figuras acima e além 
dos dramas que os frescos relatam.”

Assim, o pintor que escreve vai apresentando obras 
de arte que, individualmente, ou em conjunto, suscitam 
digressões que direcionam  a própria concepção de romance, 
seja deste em particular, seja do romance enquanto gênero. No 
fragmento dedicado a Bologna, por exemplo, o leitor é posto 
diante de um comentário de obra plástica que se conjuga  a 
um procedimento fundamental da obra de Saramago:

“ ...na Igreja de Santa Maria dela Vita  está um 
dos mais dramáticos grupos escultóricos de 
barro cozido que alguma vez pude ver. É a 
Lamentação sobre o Cristo Morto, de Nicolò 
dell’Arca, modelado depois de 1485. Estas 
mulheres que se precipitam para o corpo 
estendido, uivam de uma dor muito humana 
sobre o cadáver que não é Deus: ali ninguém 
espera que a carne ressuscite”.
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Desse modo, a obra Manual de Pintura e Caligrafia vai 
expondo reflexões sobre o fazer artístico, o exercício estético, 
que em suma se resume no fazer humano, o trabalho. Para 
contar, Saramago recorre ao passado, e ao descrever várias 
obras artísticas, promove um diálogo com outras épocas, 
usando um filtro crítico.

Recorrendo à intertextualidade e à alteridade,  ao escrever  
esta obra, o escritor português criou um novo modo de fazer 
arte. Ao relacionar pintura e escrita obteve como saldo um 
texto poético, uma linguagem visual, que iria marcar, como 
marcou, suas obras vindouras.

Ali, em esculturas ou pinturas, observa que a irreverência 
e a veneração se interpenetram ao realizar leitura de obras 
pictóricas ou de escultura, permitindo ilações sobre a vida em 
geral, com seus problemas e buscas de saídas. Mostrando o 
passado, a leve ironia utilizada ajuda a ativar a consciência 
do presente.

Nesta obra, o protagonista H. se mostra fascinado pela 
possibilidade oferecida pelo ato da escrita em comparação 
com o trabalho de pintar sobre tela. Na pintura, os quadros 
se abrem a um limitado número de pinceladas e logo se 
fecham, insolentes, enquanto no trabalho de escrita o autor 
dispõe de quantas páginas brancas quiser para preencher 
com seus textos.

Através da escrita, H. descobre outras possibilidades de 
opinar sobre diferentes questões, ampliando sua capacidade 
de visão do mundo, além de perceber que consegue descobrir 
sobre si mesmo coisas como nunca havia imaginado.

A pintura de retratos de seu cliente S. e de outros 
clientes ricos garante o seu sustento, mas o ato de escrever, 
mesmo sem dominar certas habilidades da escrita, acaba lhe 
desvendando conclusões que até então lhe eram inacessíveis. 

Descobre que, mesmo sem ter grande talento para pintar, 
pode falar sobre pintura, comparar, concluir. Descobre 
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sobre manipulações do poder e logo compreende o poder 
de dominação dos museus, que lhes confere a condição de 
decidir sobre quem é superior e quem é inferior no campo 
artístico, determinando quem é gênio e quem é medíocre.

Esse exercício de poder da esfera artística se estende 
a todos os setores da sociedade, onde impera a dominação 
política e econômica: a conclusão é inevitável. A problemática 
sócio-histórica e política é desvendada, quando o presente 
crítico olha para ela.
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Garrett, over his dramaturgical production, conceived 
theater as an educational vehicle and means of 
civilization. Therefore, he chose the historical bias 
as a cultural instrument since the message through 
theater is direct, in other words, it spares contact with 
written language as the characters come to life and act 
in front of the spectators. The purpose of this article 
is to review the historical drama Garrett.

Garrett, ao longo de sua produção dramatúrgica, 
pensou o teatro como veículo pedagógico e meio 
de civilização. Para tanto, elegeu o viés histórico 
como instrumento cultural, uma vez que a mensagem 
por meio do teatro é direta, ou seja, dispensa o 
contato com a linguagem escrita, uma vez que 
as personagens ganham vida e atuam ante aos 
espectadores. O objetivo deste artigo é passar em 
revista a dramaturgia história de Garrett.

Garrett. Portuguese Dramaturgy. Romanticism. Allegory.
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ALMEIDA GARRETT: O TEATRO
 HISTÓRICO COMO ALEGORIA DO PRESENTE

 ALMEIDA GARRET: THE HISTORIC THEATER  AS  A MODERN  ALLEGORY

M       érope, tragédia em cinco atos, vazada em versos 
decassílabos brancos. Foi escrita entre 1816 e 
1817 e publicada em 1841; nunca foi representada. 

Quando aconteciam os ensaios, ocorreu a Revolução de 1820 
e os atores, assim como o autor, passaram a se dedicar à 
causa da Revolução. A peça inicia-se com a rainha Mérope a 
lamentar a morte de seu marido Cresfontes, rei da Messénia, e 
de seus filhos. O algoz do rei foi seu melhor amigo, Polifonte, 
que era, supunha-se, um grande líder político. As causas que 
motivaram tal morticínio não são apresentadas. O que fica 
evidente é que Polifonte, após a morte de Cresfontes, assume 
o poder de forma tirânica. Mérope, diante de tal ignomínia, 
anseia morrer junto ao túmulo do marido, contudo, tal não 
ocorre porque um de seus filhos, Egipto, sobreviveu e no 
tempo certo restaurará o trono usurpado. Nesse ínterim, 
Polifonte pede a mão de Mérope em casamento, que, 

* Doutor em Literatura Portuguesa (Unicentro- Irati)
**Mestranda (PPGL-Unicentro)

Um autor que sonhava 
ser entendido pelo povo.

Edson Santos Silva*
Carolina Filipaki de Carvalho**
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inicialmente, refuta, mas diante da possibilidade de Polifonte 
descobrir acerca de Egipto, acaba aceitando o pedido. No 
dia do enlace, o filho aparece, matando o algoz de seu pai e 
restituindo o trono a quem de direito.

Afonso de Albuquerque, drama histórico, do qual só 
se conhecem dois atos incompletos. Garrett começou a 
escrevê-lo no Porto, em julho de 1819, e seu prefácio é 
de suma importância, pois permite tecer juízos acerca do 
conjunto de teorias dramáticas do autor.  A obra veio a lume 
em 1828. Afonso de Albuquerque, conquistador português, 
apaixona-se, repentinamente, por Alaída, uma cativa indiana: 
duas raças e duas religiões em conflito. De um lado, um 
homem íntegro e digno, mas submisso diante do sentimento 
amoroso; de outro, uma mulher que, embora cativa, não cede 
a esse amor, além de bradar firmes declarações de princípios 
em que questiona a religião e a ambição dos portugueses 
diante dos conquistados.

Catão, tragédia composta em versos decassílabos 
brancos. Seus cinco atos foram representados pela primeira 
vez no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, em 1821. Vinda a lume 
em 1822, a tragédia só obteve a glória literária em Plymouth, 
Inglaterra, em 1828. César está prestes a invadir Utica; o 
Senado Romano, após a derrota de Pompeu, prepara-se, 
com parcos recursos, para combater César, cujo objetivo é 
tornar-se imperador de Roma, posição que o Senado julga 
aviltante. O grande homem do Senado é Catão, cuja posição 
política é intransigente, sendo ferrenho republicano e 
defensor da liberdade. Reúne-se o Senado, debatendo a crise 
do momento, uma vez que urge saná-la: dialogar ou não com 
César, que tem por hábito perdoar os vencidos oferecendo-
lhes “asilo político”, o que para Catão é afrontoso. Segundo 
o republicano, não deve haver nenhum tipo de diálogo com 
tiranos; há, entre os senadores, antagonismo de ideias. Para 
Mânlio, é necessário ouvir César, caso contrário a carnificina 
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será inevitável. Bruto deseja guerra e Semprônio sugere que 
se dê a Catão plenos poderes para resolver a questão. Catão, 
como líder supremo, deixa clara sua opção: Liberdade ou 
Morte! O exército de César invade Utica; a derrota é certa 
e Catão sugere que fujam e peçam auxílio dos Númidas, 
enquanto ele, tomado de patriotismo e amor à liberdade, 
suicida-se em protesto à tirania representada por César.

Depois de Catão, Garrett começa a alicerçar sua 
concepção de um teatro histórico que servisse de exemplo 
cívico e moral para a nação. Imbuído por esse intuito, vem a 
lume a obra Um auto de Gil Vicente, escrita em 1838 e editada 
em 1841. Este drama histórico romântico, composto por três 
atos em prosa, foi representado pela primeira vez em Lisboa, 
no Teatro da Rua dos Condes, em 15 de agosto de 1838. A 
intriga da peça gira em torno do amor que o poeta Bernardim 
Ribeiro sentia pela infanta D. Beatriz.  Garrett tenta reconstruir 
o ambiente opulento da corte de D. Manuel a partir de fatos 
já narrados por Gil Vicente na peça Cortes de Júpiter1. A 
essência da peça é, portanto, uma história de amor entre as 
personagens Bernardim e a infanta Beatriz. 

A essa obra, recebida com entusiasmo pelo público e pela 
crítica, seguiu-se outro drama histórico, Filipa de Vilhena, que 
os alunos do Conservatório representaram, com o título Amor 
e Pátria, no Teatro do Salitre, em 30 de maio de 1840, vindo a 
lume em 1846. Composta por três atos em prosa, a peça tem 
como tema o famoso e popular episódio da Revolução de 
1640, que levou ao trono a Casa de Bragança, fato esse que 
serviu de argumento para a obra. O enredo é apresentado 
pelo próprio Garrett:

1A peça Cortes de Júpiter, de Gil Vicente, exalta em versos a ida da infanta D. Beatriz para 
Saboia. A língua utilizada é ora castelhano, ora o português, com incursões a motivos 
folclóricos. Portanto, a peça leva em conta o povo português por excelência e a corte 
para a qual Gil Vicente se dirigia. Ao ressuscitar o dramaturgo e o mecenato da corte 
manuelina, Garrett sugere que a restauração do teatro português implicava a criação de um 
repertório dramático originalmente português e que contasse com o apoio governamental.
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O enredo é simples e fácil. – Terminava o 
ano de 1640, e acabava-se aos portugueses 
a paciência velha de sessenta anos com 
que tinham sofrido o jugo castelhano. Os 
tumultos de Évora e Braga já não podiam 
deixar no engano o governo intruso, e assaz 
lhe diziam o estado da opinião pública. Todos 
tinham os olhos no duque de Bragança. 
Ordens repetidas de Madrid o mandam ir 
àquela corte. Se vai, todas as esperanças dos 
portugueses estão perdidas. É necessário 
que a revolução rebente, e que Portugal 
proclame, alto e forte, a sua liberdade e 
os seus reis legítimos. (1904, p.1390, v. II)

O Alfageme de Santarém, esboçada em 1839, só foi 
realmente composta em 1841 e seus cinco atos em prosa 
subiram ao palco em março de 1842. A ação do drama 
transcorre entre 1335 a 1835, período em que o Rei D. João I 
consegue assumir o poder, impedindo uma manobra golpista 
que pretendia anexar Portugal à Espanha.

Três classes em luta se nos antolham no 
drama: a burguesia afazendada pelo Alfageme, 
cujo candidato ao trono é, segundo Garrett, o 
infante D. João, filho de Inês de Castro; o povo 
miúdo que segue o mestre de Avis; e a nobreza, 
que em parte segue o rei de Castela, em parte 
aguarda os acontecimentos para aclamar o 
vencedor. A sequência dos acontecimentos 
leva o Alfageme a aderir também ao mestre 
de Avis, intervindo decisivamente na batalha 
de Aljubarrota. (SARAIVA, 1961, p.718)

Em 1843 vem a lume a obra-prima da produção 
dramatúrgica de Almeida Garrett: Frei Luís de Sousa, 
representada pela primeira vez no mesmo ano de publicação, 
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em Lisboa, na Quinta do Pinheiro, por um grupo particular. 
Composta por três atos em prosa, é considerada o marco 
da dramaturgia romântica portuguesa. A peça aborda a vida 
terrena de Manuel de Sousa Coutinho (1555-1632), um dos 
mais notáveis prosadores do Seiscentos, que ficou conhecido 
na história da literatura como Frei Luís de Sousa, nome obtido 
quando abdicou à vida terrena pela dominicana. A peça foi 
inspirada na tradição de um doloroso caso matrimonial vivido, 
no fim do século XVI, entre Madalena de Vilhena, viúva de D. 
João de Portugal, que desapareceu junto ao rei D. Sebastião, 
em Alcácer-Quibir, e D. Manuel de Sousa Coutinho. A obra 
representa a coroação da maturidade literária de Garrett e não 
é exagero afirmar que com Frei Luís de Sousa o autor atingiu 
o domínio de todos os meios da criação dramatúrgica.

Em 1844 veio a lume a comédia Tio Simplício, composta 
por apenas um ato em prosa, representada em Lisboa em 11 
de abril de 1844, por uma sociedade de atores amadores da 
qual Garrett era vice-presidente. Sua encenação inaugurou 
o Teatro de Talia. Simplício, rico sexagenário que fez riqueza 
no Brasil, é casado com a jovem e rica D. Cândida, filha de 
D. Teresa, que se preocupa com o casal, pois, não tendo 
descendente, há de deixar a herança para um sobrinho do 
Tio Simplício, o jovem Luís. O quiproquó da peça ocorre 
com o triângulo amoroso entre o Tio Simplício, D. Cândida 
e Luís. Cândida e sua prima Lúcia, em viagem a Caldas, 
conhecem Luís, que se enamora por Cândida. O jovem, 
ao voltar à província, procura o Tio para falar do seu novo 
amor. Em seguida, chegam as primas e após uma série 
de contratempos, que envolvem todas as personagens, o 
quiproquó é desfeito quando, para poupar a saúde do Tio, 
Luís admite que sua enamorada era Lúcia, que adora a 
revelação, e não Cândida.

Em 1845 vem a lume outra comédia garrettiana, Falar a 
verdade a mentir. Composta por apenas um ato em prosa, foi 
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representada pela primeira vez em Lisboa, no Teatro de Talia, 
em 7 de abril de 1845. Amália, filha de Brás Ferreira, está 
prestes a casar-se com Duarte, mentiroso por profissão; o 
pai da moça estabelece regras para o enlace: só dará a mão 
da filha a Duarte se ele parar de mentir por pelo menos um 
dia. Entretanto, com o auxílio de José Feliz e Joaquina, todas 
as mentiras de Duarte tornam-se verdades. Ao final de tantas 
idas e vindas, o ilustre mentiroso julga ser mais prudente 
falar a verdade a mentir.

As profecias do Bandarra, peça que segue, foi publicada 
postumamente, em 1877; escrita em 1845 e foi levada à 
cena em 25 de abril de 1846.  Composta por dois atos em 
prosa, a linguagem popular surge melhor trabalhada do 
que nas comédias anteriores. Seu tema é a permanência 
do sebastianismo na contemporaneidade do autor. A obra, 
segundo Andrée C. Rocha (1954), era uma espécie de 
complemento burlesco do sebastianismo de Frei Luís de 
Sousa. Tomé, casado com Ana em segredo, aprendeu, com a 
ajuda da mulher, alguns meios para se passar por profeta. De 
sapateiro e amigo da “pinga”, torna-se sapateiro de fidalgo, 
porque cantarolava algumas trovas do Bandarra, ao ouvir 
tais canções, o ingênuo boticário e verdadeiro sebastianista, 
Pantaleão, crê que está diante do próprio Bandarra. Tomé 
tira proveito da situação, mas, persuadido por sua mulher, 
termina a farsa ao casar de forma oculta com D. Catarina, 
filha de Pantaleão, com seu sobrinho, Sebastião.

Em 1877, foi publicada a comédia O noivado do Dafundo 
ou Cada terra com seu uso, Cada roca com seu fuso, escrita em 
1847. Foi ensaiada e encenada nesse mesmo ano na casa de 
um amigo de Garrett. Um casamento movido por interesse 
está prestes a consumar-se. Adélia ama Antunes, mas é 
obrigada a casar-se com o rico Otávio. Os pais de Adélia 
desejam realizar um casamento de acordo com as posses do 
noivo que, diante de tantos gastos, foge no dia do casamento. 
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Os pais de Adélia  caem em desespero, entretanto a noiva, 
feliz com o desaparecimento de Otávio, cede aos pais que a 
deixam casar-se com Antunes, de fato seu verdadeiro amor.

 E em 1847 vem a lume A sobrinha do Marquês, de todas 
as comédias garrettianas a mais elaborada. A obra foi 
representada pela primeira vez em 4 de abril de 1848, no 
Teatro D. Maria II. Composta por três atos em prosa, a obra 
traz à tona a figura do Marquês de Pombal, que aparece 
como protetor da burguesia. Contra Pombal, insurge-se 
a reação jesuítica, cuja personificação fica a cargo de um 
certo padre Inácio. O povo, por sua vez, é representado por 
dois marçanos. O povo hesita entre Pombal e os jesuítas. 
Por fim, ocorre o casamento entre a sobrinha do Marquês e 
Távora, marcando o final da peça com dois vaticínios: o de 
Pombal, já decaído, e o do padre Inácio, acerca do regresso 
da Companhia de Jesus a Portugal.

As peças apresentadas permitem uma classificação. 
De Mérope (1818) a Catão (1822) é a fase neoclássica. Os 
paradigmas são Sófocles e Eurípedes, cujas tragédias 
esboçavam modelos de virtude que deveriam ser seguidos. 
Garrett começava a alicerçar sua concepção de um teatro 
histórico que servisse de exemplo cívico e moral para a Nação.  
Algumas outras peças, das quais só restam fragmentos, 
foram planejadas e esboçadas nessa primeira fase: Xerxes, 
Lucrécia, Amor da Pátria, Édipo em Colona, Sofonisba e Átala. 
As peças e os esboços compostos nesse período servem 
de pretexto para que as personagens, bebidas em autores 
neoclássicos, teçam longos comentários acerca da tirania e 
da liberdade.

Em 1838 inicia-se a segunda fase da produção garrettiana, 
em que predomina a tentativa de mostrar o passado português 
como modelo para sua conturbada contemporaneidade. 
Nesse momento de reconstrução do Teatro Nacional, Garrett 
vai tentar unir as lições do teatro clássico e as novidades do 



        TEMA       22

teatro romântico, propaladas por Victor Hugo no prefácio 
de Cromwell. Essa fase inicia-se com Um auto de Gil Vicente 
(1838) e vai até 1843, com Frei Luís de Sousa. Entremeando 
essas obras encontram-se Filipa de Vilhena (1840) e O Alfageme 
de Santarém (1841).

Em 1844, com a comédia Tio Simplício, inicia-se a terceira 
fase da dramaturgia garrettiana, em que o autor tenta 
estabelecer os alicerces da comédia portuguesa. Além dessa 
peça, há também Falar a verdade a mentir (1845), As profecias 
de Bandarra (1845), O noivado do Dafundo (1847) e A sobrinha 
do Marquês (1847).

Em 1843, ao publicar Frei Luís de Sousa, Garrett deixava 
claro, no prefácio que antecedia à obra, que a peça seria a 
coroação de seus cometimentos teatrais. A partir de então, 
dará início à última fase de sua produção dramatúrgica: 
as comédias, algumas feitas para animar festas de amigos 
e outras fruto de “dois dias de trabalho, prazo fatal e 
improrrogável”. (PICCHIO, 1969, p. 254)

Garrett: um homem de teatro
O primeiro grande passo para a modernização em 

Portugal no século XIX ocorreu em 1820, com a vitória dos 
Liberais, cujo líder foi D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal, 
contra os Miguelistas. A Constituição nascida, em 1820, e 
gestada no papel em 1822, sendo, portanto, chamada de 
Liberal, trazia em seu bojo um forte desejo de mudança.

Eduardo Lourenço, em seu livro A mitologia da Saudade 
(2002), ao discorrer acerca desse período, afirma que 
houve, por parte dos intelectuais, um forte desejo de uma 
reapropriação do passado. Almeida Garrett, ainda nas 
palavras do crítico, criará, então, um mito, chamado por 
Lourenço de mito da Pátria dos Feitos. Nesse diapasão, 
Garrett, além de criar esse mito, elegerá, também, a pátria 



 23 TEMA

dos homens de cultura. Basta pensar na obra que funda o 
Romantismo em terras lusas em 1825: Camões. Somem-se 
a esse dado figuras de proa na cultura lusa, como Fernão 
Lopes, que servirá de fonte para composição de seu teatro 
de cunho histórico, Bernardim Ribeiro e Gil Vicente, só para 
citar alguns, pulverizados em sua produção, sobretudo, a 
dramatúrgica.

Sabe-se que Garrett foi polígrafo, todavia, de todas as 
artes, a preferida foi sempre o teatro. Esta escolha reside 
no fato de que para o autor, a arte dramática serve, como 
nenhuma outra, de veículo didático e ao mesmo tempo 
moralizador, uma vez que atinge a todos e não somente 
a alfabetizados. Tem-se, portanto, aqui, a visão de teatro 
para Garrett – um meio pedagógico. Nesse viés, a do teatro 
didático, a linha mestra de Garrett, será o teatro histórico, 
em que por meio dele esse passado deve ser exemplar e 
venha jogar luz e ensinar sua sociedade coeva a enxergar 
e interpretar o presente. Não é de se estranhar que esse 
passado, dada a sua formação clássica, seja, num primeiro 
momento, um passado clássico. Peças como Mérope e Catão, 
escritas e encenadas, sobretudo a última, por volta da década 
de 1820, levam para a cena as figuras empertigadas do mundo 
romano. Basta afirmar que Catão, encenada na Inglaterra, 
quando lá Garrett encontrava-se exilado, fez um estrondoso 
sucesso, como fizera em Portugal, anos antes, nos meios 
acadêmicos.

Luciana S. Picchio (1969) atesta que os exílios foram, 
para Garrett, uma bolsa de estudos. Estando em Londres, 
Paris, Alemanha e Bélgica, Garrett estudou muito a literatura 
nacional e foi no exílio que teve a ideia de se debruçar na 
história de Portugal e, a partir daí, criar um teatro com temas 
nacionais, veio rico na dramaturgia lusitana até hoje.

Em 1836, época do Setembrismo, ocorrem, em Portugal, 
várias mudanças políticas e culturais. Passos Manuel, à frente 
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do Movimento Setembrista, convida Garrett para colocar 
em ação um plano- a renovação do teatro nacional. Munido 
de plenos poderes, o autor vai iniciar, do nada, tal reforma, 
começando pelo Cargo de Inspetor Geral dos Teatros e depois 
criando o Conservatório Dramático. Afirmava Garrett, em seus 
prefácios, leia-se o que antecede a peça Um Auto de Gil Vicente 
(1843), que não havia teatro nacional. O que havia eram 
arribanas, como a do Teatro do Salitre e o da Rua dos Condes. 
Era urgente, então, criar espaços ou melhorar os existentes, 
para que pudessem ser levados aos tablados textos teatrais. 
Como Inspetor, fez levantamento dessas arribanas e propôs, 
além da reforma delas, a criação de um teatro digno de ser 
chamado teatro. Nascia o projeto do futuro teatro D. Maria II. 

À frente do Conservatório, criou escola de atores, espaço 
em que se aprendia a declamar, cantar, entre outros ofícios 
próprios da arte de ser ator. Desnecessário ressaltar a 
qualidade das encenações e dos atores antes da criação do 
Conservatório, que levou a Portugal professores franceses. 
Além disso, foram criados concursos e prêmios a jovens 
talentos que escrevessem dramas. Assim, Garrett montava 
o que para ele seria o tripé necessário para o soerguimento 
do teatro nacional: autores, atores, espaço e mediando isto, 
a formação do público. Sem esses elementos a existência do 
teatro naquele período seria impossível.

Diante da secura dramatúrgica em terras lusas desde 
a morte de Gil Vicente, Garrett resolve dar o exemplo e, 
em 1843, publica Um Auto de Gil Vicente. O prefácio desse 
drama é de fulcral importância para entender o homem de 
teatro que foi Garrett. Nele, dentre outros aspectos, aponta 
as causas da decadência do teatro nacional. Chama atenção 
para a ausência de um espaço teatral- recordem-se as tais 
arribanas-, a proliferação das óperas italianas em Portugal 
e a ausência de um apoio estatal. Para Garrett, o que dá 
lustre a um país é o seu teatro e, por isso, ainda no prefácio, 
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exemplificará nações que atingiram nível cultural por meio 
da arte dramática: Grécia, Roma, França e Espanha. Assim, 
com Um Auto de Gil Vicente, ele escreverá obras teatrais que 
terão como mote não mais o passado clássico, e sim um 
passado nacional. Garrett afirma, no prefácio que antecede 
o drama, que seu intuito, ao compor o drama, gênero novo 
para um povo novo, era ver se ressuscitava o teatro nacional, 
trazendo um passado glorioso, o da corte de D. Manuel, e a 
figura do pai do teatro português, Gil Vicente. Será com esse 
viés que escreverá O Alfageme de Santarém, Filipa de Vilhena, 
Frei Luís de Sousa, A sobrinha do Marquês, dentre outras. Cabe 
chamar a atenção para duas obras significativas da produção 
dramatúrgica garrettiana: O Alfageme de Santarém (1841) e 
Frei Luís de Sousa (1843). 

Depois de homenagear e render tributos a Gil Vicente 
e a seu mecenas, D. Manuel, Garrett compõe sua peça 
mais combativa: O Alfageme de Santarém ou A espada do 
Condestável. Apesar dos tumultos dos cabralistas e cartistas, 
a peça foi encenada em 1842. Nesse período (1840-1842), 
dois partidos se digladiavam na cena lusa: os Cabralistas, 
adeptos da Monarquia absoluta, e os Setembristas, adeptos 
da Monarquia parlamentar. Vendo e sentindo esse clima, 
Garrett resolve levar à cena um episódio ocorrido entre 1383-
1385, em que algo parecido ocorrera.

Esse episódio ficou conhecido na história como Batalha 
de Aljubarrota. No Portugal de 1840 está no poder D. Maria 
II, circundada pelos Coburgos, dois belgas e um inglês. 
Entre eles, D. Fernando, marido da rainha, tendo à frente o 
primeiro-ministro Costa Cabral, ambos tentando derrubar a 
Constituição vigente e implantar a antiga, isto é, a Monarquia 
absoluta. 

Como se pode constatar, eram os estrangeiros que 
mandavam em Portugal. Esse horror ao estrangeiro percorre 
toda a peça de Garrett. Recorde-se que na Batalha de 
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Aljubarrota o levante acontece porque D. João de Castela, 
casado com a infanta D. Beatriz, deseja anexar Portugal 
à Espanha. Na obra, três partidos se presentificam: o 
primeiro, representado pelo povo, tem à frente o Alfageme 
de Santarém; o segundo enseja seguir o Mestre de Avis, e 
o terceiro, representado por Mendo Vaz, deseja seguir o rei 
de Castela. Diante da vitória quase certa o rei de Castela, o 
primeiro partido, o do povo, e o segundo, o da aristocracia, 
se unem e conseguem colocar no poder o Mestre de Avis, 
iniciando, assim, a dinastia Avis, nascida do povo, uma vez 
que o mestre, D. João I, era filho bastardo de D. Pedro, o Cru, 
e de Teresa de Lourenço.

Trazer o longínquo período de 1383-1385 era alertar o 
povo de 1840 para as injunções políticas de Costa Cabral, 
mostrando, de forma didática, que as rainhas D. Leonor 
(1383-1385) e D. Maria II (1840) eram joguetes nas mãos dos 
estrangeiros, D. João I, de Castela, em 1383, e os Coburgos, 
em 1840. Era demonstrar também, para a plateia, que a 
nobreza de um Nunes Álvares era semelhante à de Sá de 
Bandeira, em 1840, grande homem do Setembrismo, e a figura 
do Padre Froilão era a representação, em 1840, do Padre 
Marcos, homem caridoso da corte corrompida de D. Maria II.

A peça talvez tenha sido quase proibida pelos Cartistas, 
porque Garrett colocou em cena a figura de Mendo Vaz e os 
adeptos da corte de D. Maria II podem ter se visto em 1842 
na figura de um homem de 1383-1385.

Mendo Vaz em diálogo com sua irmã, quase ao final da 
peça, proclama:
- Guiomar: És traidor, Mendo
- Mendo: Sou.
- Guiomar: És vil, delator
- Mendo: Sou



 27 TEMA

Aí está a resposta de Garrett à sua sociedade, valendo-
se de um projeto por ele idealizado: o projeto de um teatro 
histórico que fosse modelar para o presente e talvez, por 
isso mesmo, com exceção de Frei Luís de Sousa, todas as 
suas peças históricas estejam datadas.

Frei Luís de Sousa (1843) é considerada a obra-prima 
de Garrett. Composta em três atos e muito próxima da 
tragédia, há nela um ar novo. Tudo é sugestão num clima 
de agouros e presságios. No primeiro ato, emergem 
referências a Camões, quando na cena inicial, Madalena 
de Vilhena recita maquinalmente versos camonianos do 
episódio de Inês de Castro. Não estaria Garrett a adiantar 
a hybris grega de Madalena, que casada, ao ver Manoel 
de Sousa Coutinho, apaixona-se perdidamente?

Há ainda, nesse primeiro ato, referências à Bíblia e a 
Bernardim Ribeiro, com sua misteriosa e paradigmática 
Menina e Moça. O incêndio que finda o primeiro ato e o 
Reconhecimento que finda o segundo, deixando Madalena 
em estado de torpor, encaminhavam a peça para o terceiro 
ato, a mostrar que talvez Garrett ensejasse, com a obra, 
levar um novo tipo de tragédia, a tragédia católica, em 
que o fatum grego fosse substituído pelo livre-arbítrio 
cristão? São conjecturas gestadas pela grande obra.

De resto, fica a certeza garrettiana magistralmente 
defendida pelo autor acerca do Sebastianismo. Em 
prefácio já citado, Garrett defende que uma das causas 
da decadência do teatro nacional é o fanatismo a el-Rei 
D. Sebastião. Na peça, mostra o quão é perigoso acreditar 
num passado doentio e não é gratuita a fala de Madalena, 
quando afirma que o povo português é triste porque crê 
num rei maldito, morto e vivo, e dessa lembrança nem 
ela escapa.
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Garrett afirmava que queria, com a peça de enredo 
simples, sacudir plateias caquéticas, porque habituadas ao 
melodrama que então reinava em Portugal. Era sua frustração 
sua obra-prima não ser entendida por aqueles a quem ele 
endereçava suas peças: o povo. 
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LITERATURE AND OTHER LANGUAGES: COMPARISONS

O cinema sempre nos dá a impressão de que 
estamos testemunhando um fato real. Parece 
verdade, e essa semelhança é a causa principal 

de seu irresistível encanto.

Pelo fato de apresentar uma história contada na 
tela, diante de uma plateia imóvel, o cinema lembra uma 
atualização tecnológica do teatro.

Uma diferença, porém, ocorre quando se dá conta de que 
mesmo antes da encenação, o teatro, pelo texto, já é literatura, 
visto que, como propõe  Aristóteles, a obra dramática tem 
viveza quer quando lida, quer quando encenada, porque, 
segundo ele, a  catarse  ocorre tanto na leitura da peça como 
em sua encenação.

Isto não ocorre com o roteiro cinematográfico, que, 
por sua constituição e finalidade, não tem apresentado 
condições autônomas.
* Doutor em Comunicação, com especialização em cinema, jornalista pela Faculdade Cásper 
Líbero,leciona na APEC.

Fidelidade ao texto, polêmica 
que sempre se renova 
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As salas de projeção de filmes também seguiram o 
modelo do palco italiano do teatro, onde o espectador observa 
frontalmente a ação que se desenrola no palco. Sobre esta 
questão, Ismail Xavier lembra que “a passagem do palco à 
tela define uma continuidade pela qual um século de teatro 
popular desemboca no cinema, mobilizando o mesmo tipo 
de público, trazendo os mesmos atrativos e as mesmas 
histórias, trabalhadas com os mesmos critérios dramáticos, 
agora apoiados em nova técnica”.

O cinema, nos seus primórdios,sofreu grande influência 
da literatura popular, dos folhetins, do teatro mambembe, 
ficando para outra época de sua história o estabelecimento 
de relações  com a literatura e o teatro clássicos.

André Bazin, ao relatar a história do cinema, explica que:

“O cinema é jovem, mas a literatura, o teatro, 
a música, a pintura são tão velhos quanto a 
história. Do mesmo modo que a educação de 
uma criança se faz por imitação dos adultos 
que a rodeiam, a evolução do cinema foi 
necessariamente inflectida pelo exemplo 
das artes consagradas.  Sua história, desde 
o início do século, seria portanto o resultado 
dos determinismos específicos da evolução 
de qualquer arte e das influências exercidas 
sobre ele pelas artes já evoluídas”.

Literatura e Cinema
Ao escrever um romance, o autor tem objetivos literários, 

considerando-se o primado do texto. A adaptação para o 
cinema, em geral, estabelece um diálogo do texto original 
com o seu contexto. São relações complexas, caracterizadas 
pela intertextualidade. Ao serem reescritas, acredita-se que 
na manutenção de um estreito diálogo com a obra literária a 
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história seria enriquecida com elementos como a iluminação, 
os diálogos, os sons e as imagens em movimento.

A literatura narra e a visualização das cenas tanto pelo 
autor como pelo leitor ocorre através de um processo mental 
resultante da imitação instaurada pela escrita da fala dos 
personagens. O cinema, por sua vez, narra e mostra, visto que 
se utiliza de códigos representacionais e códigos narrativos, 
tendo nas câmeras preciosos agentes que assumem as 
prerrogativas de um narrador que “define o ângulo, a 
distância e as modalidades do olhar, que, em seguida estarão 
sujeitos a outra escolha vinda da montagem que definirá a 
ordem final das tomadas de cena”, como alerta Ismail Xavier.

Ao trabalhar com as potencialidades do som e das 
imagens, o cinema instaura um processo performático em 
que a plateia se envolve nas associações emotivas criadas, 
oferecendo de imediato respostas afetivas, como ocorre 
também nas telenovelas.

Questões Sobre a Adaptação
Como arte de contar histórias, é inegável  que as 

afinidades entre o cinema e a literatura são muito estreitas. 
Entretanto, já houve muitos questionamentos por autores 
diversos que consideravam que ao recorrer a um romance 
impresso para contar uma história no cinema perdia-se o 
específico fílmico,  ou seja, uma maneira de mostrar o mundo 
de um jeito que só poderia ser apresentado pelo cinema.

Desse modo, Jean Epstein, em 1920, já  posicionava-se 
com outros teóricos a favor de um cinema que não mantivesse 
conexões com as demais artes. Nos anos 1960, apesar de 
algumas vozes discordantes, durante a Nouvelle Vague 
francesa muitos autores ansiavam por um cinema misto, que 
mesclasse uma audácia formal, como reflexividade, disjunção 
som/imagem com a narrativa, performance e espetáculo do 
cinema dominante.
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François Truffaut era contra, por entender que essa 
medida fortaleceria os roteiristas, transformando cineastas 
importantes em vítimas de uma ditadura da dramaturgia.

As teorias de Júlia Kristeva e de Bakhtin alimentaram 
muitos debates sobre intertextualidade, onde os textos, 
como palimpsestos se sobrepõem uns aos outros em 
permanente dialogismo. Visto por essa ótica, o cinema 
seria a mais dialógica das artes, interagindo com diferentes 
linguagens como as sonoras, as pictóricas, as literárias, as 
dramatúrgicas, as musicais, as motoras, as cibernéticas.

Nos debates travados, muitos defendiam a fidelidade ao 
texto nas adaptações de um romance para uma obra fílmica, 
combatendo com rigor a recriação, a transposição livre da 
obra.

Era difícil perceber que a passagem de um meio 
unicamente verbal como um romance impresso, para um meio 
multifacetado como o filme, que pode jogar não somente com 
palavras escritas e faladas, mas ainda com música, efeitos 
sonoros e imagens em movimento, dificilmente poderia 
manter alguma fidelidade literal à obra impressa escolhida.

O Olhar e a Época

Cada época possui um olhar específico para determinado 
texto literário e o mesmo ocorre com a adaptação 
cinematográfica. Uma obra adaptada para o cinema pode 
suscitar outras versões, para contemplar aspectos que haviam, 
por qualquer razão, sido descartados numa recriação anterior. 

Isto ocorreu, por exemplo, com doutor Jivago, na versão 
cinematográfica norte-americana e na versão russa, ou com o 
romance de Flaubert, Madame Bovary, que apresenta várias 
versões, inclusive uma muito festejada, realizada por Claude 
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Chabrol. O mesmo se observa em versões diversas de Don 
Quixote, e em muitas outras, que têm sido alvo de remakes.

Em meados dos anos 1950, Bazin, sempre favorável às 
adaptações, teceu algumas considerações sobre a questão, 
considerando o desejo de críticos e apreciadores do cinema, 
que gostariam que este encontrasse sua especificidade, ficando 
o mais longe possível das artes que o haviam antecedido:

O que provavelmente nos engana no cinema, 
é que, ao contrário do que ocorre geralmente 
num ciclo evolutivo artístico, a adaptação, o 
empréstimo, a imitação não parecem situar-
se na origem. Em contrapartida, a autonomia 
dos meios de expressão, a originalidade dos 
temas nunca foram tão grandes quando nos 
primeiros 25 ou 30 anos do cinema. Podemos 
admitir que uma arte nascente tenha procurado 
imitar seus primogênitos, para depois 
manifestar pouco a pouco suas próprias leis 
e temas; mas não compreendemos bem que 
ela ponha uma experiência cada vez maior a 
serviço de obras alheias a seu talento, como 
se essas capacidades de invenção, de criação 
específica estivessem em razão inversa de seus 
poderes de expressão. Daí a considerar essa 
evolução paradoxal como uma decadência 
só há um passo, que quase toda a crítica não 
hesitou em dar no início do cinema falado.

Conclusões

Hoje admite-se a impossibilidade de se utilizar um 
romance ou uma peça de teatro para realizar um filme sem 
que haja uma recriação dessa obra.
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É impossível colocar na tela tudo o que há no livro sem 
realizar uma adaptação. E essa adaptação incomoda boa 
parte do público que leu a obra e a ela juntou sua própria e 
particular visão, e depois se decepciona por não ver na tela a 
sua recriação da obra, e nem mesmo os atores que gostaria 
de ali encontrar. 

Há um descompasso entre as obras, em função da 
encenação da palavra escrita, no caso do cinema e do silêncio 
da leitura, no caso do livro, com as diferentes releituras de 
cada leitor, no caso do livro.

Alguns filmes mantém-se mais fiéis que outros aos 
romances em que se baseiam. Alguns tornam ainda mais 
grandioso o espírito do livro, como ocorre com “Reds”, 
baseado no livro de John Reed, ”Os dez dias que abalaram 
o mundo”. Ou acentuam com som e imagem a sua poesia, 
como ocorreu com “Inocência”, romance do Visconde de 
Taunay, cuja obra fílmica, com o mesmo nome, foi realizada 
por Walter Lima Júnior. 

Para contar esse romance em linguagem cinematográfica, 
a luz e a concepção pictórica  das imagens foram preciosas 
aliadas na concepção visual do filme. Há cenas, exibidas 
lentamente, que parecem telas impressionistas capturadas 
dos sertões brasileiros. O azul frio do luar, onde Inocência 
se encontra com Cirino, no laranjal, acentua a força da cena 
retirada do livro, e a fortalece com os acordes de Luar do 
Sertão, que enleia a plateia.

As sugestões visuais acompanham as disjunções de 
conteúdos, introduzidas pelo diretor do filme, como a moradia 
de Martinho, pai de Inocência, que no filme se torna sólida 
construção de alvenaria, o que reforça seu papel de homem 
poderoso daquela região, ou como a morte de Inocência que 
ocorre no livro, mas no cinema é suspensa, sendo substituída 
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por uma metáfora, representada por uma borboleta que pousa 
na cruz postada sobre a sepultura, onde o corpo assassinado 
de Cirino está enterrado.

Este filme é um exemplo de como o cinema, mesmo se 
utilizando de forma muito próxima do livro, realiza alterações 
necessárias para a manutenção do equilíbrio entre o romance 
e a versão audiovisual, incluindo alterações de ordem estética 
e de conteúdo, próprias da recriação artística da obra.
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O Romantismo e o Modernismo brasileiros 
apresentam mais distanciamentos do que 
aproximações, tanto em suas propostas de 

trabalho quanto em suas estéticas e arcabouços teóricos. 
Para que essas diferenças e similitudes sejam bem 
pensadas, propomos como objetos de nossos estudos 
e de nossas reflexões e assertivas os poemas “Canção 
lógica”, de Fagundes Varela, e “Amor Humor”, de Oswald de 
Andrade – o primeiro pertencente à escola literária chamada 
convencionalmente de Romantismo e, o segundo, integrante 
do movimento modernista brasileiro. É oportuno fazer-se 
uma discussão sobre o conteúdo destes dois textos, que 
apresentam intersecções, bem como dissensões por conta 
das características próprias dos movimentos artísticos em 
que cada poema foi concebido. 

A busca da liberdade 
formal e estética
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Poderíamos citar e discorrer sobre as inúmeras 
características de ambos os movimentos artísticos, porém é 
de maior valia que nos prendamos às que se mostram mais 
nítidas nos referidos textos e que são fundamentais para a 
composição e a oposição dos mesmos.

A linguagem modernista é, em sua generalidade, 
contrária à verborragia, aos discursos excessivos, aos 
textos exageradamente “gordurosos” (abundantes em 
adjetivos - característica que tanto marcou movimentos 
como o Parnasianismo, o Simbolismo e, principalmente, o 
Romantismo). Ao contrário disto, o Modernismo, em geral, 
buscou a concisão, a frase curta, sintética, suprimindo 
termos excedentes, desnecessários, substituindo-os por 
expressões que pudessem se fazer compreensíveis de forma 
indireta, subentendidamente. Esta foi a maneira pela qual os 
modernistas acharam de dizer muito com o mínimo. 

Influenciados pelo dinamismo e pelo ritmo veloz - cada 
vez maior – das sociedades do início do século vinte, os 
modernistas enxergaram na concisão a melhor forma de se 
expressarem e de serem lidos. Esta escrita mais enxuta, a 
fragmentação e o uso de uma linguagem baseada em flashes 
cinematográficos – influenciada pelo cinema que surgia – 
eram ferramentas úteis para a linguagem modernista que, 
dessa forma, procurava ser ágil e captar simultaneamente 
diferentes planos da realidade, como se houvesse uma 
verdadeira “colagem” de vários recortes dela. 

O desenvolvimento da propaganda e dos slogans de 
comerciais também influenciaram os textos curtos produzidos 
pelos modernistas: não foi à toa que surgiram vários tipos de 
microtextos como, por exemplo, o poema-minuto – tipo de 
poesia tão instantânea que – ao ser lida - durava um minuto 
ou até bem menos. 

No aspecto formal, Oswald inovou com seus pequenos 
poemas - nos quais a velocidade, a mordacidade, o apelo 
visual e a abrangência de sentidos eram constantes – acabou 
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por criar esse “poema pílula”, como afirma Paulo Prado no 
prefácio ao livro de Oswald, chamado de “Pau-Brasil”: “Obter, 
em comprimidos, minutos de poesia”.

No poema oswaldiano posto aqui em análise, por exemplo, 
há somente um título (“Amor”) e um verso (“Humor”), este 
último composto apenas e tão somente por uma única 
palavra, formada por meras duas sílabas – fato inédito 
até então na literatura de nosso país. Ao contrário disto, 
Fagundes Varela, condizente com a estética romântica, usa 
de uma discursividade mais extensa em seu “Canção lógica”: 
são seis estrofes com cinco versos cada (seis quintetos), 
num total de trinta versos! Os usos de inúmeros adjetivos 
comparativos e de metáforas – que buscam caracterizar os 
aspectos físicos e imateriais da amada – marcam de maneira 
substancial e bastante caracterizadora a composição deste 
poema romântico. 

O excesso de discursividade faz com que se produzam 
menos lacunas a serem preenchidas por quem o lê, fato este 
que se mostra justamente oposto no poema modernista, cuja 
enorme economia de palavras abre um leque interpretativo 
muito maior para quem se ponha a interpretá-lo.

Primando pela imagem sóbria do amor, o poema de 
Oswald vai se distanciar da proposta de Varela: o amor 
detalhadamente e subjetivamente descrito pelo autor 
romântico acaba dando lugar às várias possibilidades 
interpretativas do poema oswaldiano – um desnuda 
inteiramente a face do seu tipo de amor, o outro muito mais 
sugere do que define algo sobre tal sentimento. 

O quê Oswald pode estar querendo nos fazer pensar? 
Que o amor é uma comédia? É um sentimento tolo ou inútil? 
Ou que para se amar, há que se ter muito senso de humor 
e tolerância? O amor de Oswald fica, então, no plano da 
indefinição: que cada leitor possa ter a sua própria visão do 
que seja esse amor. E, na vida real e cotidiana, também não 
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é assim que tal sentimento funciona? Tendo para cada um de 
nós uma cara e um sentido todo próprio? 

Por outro lado, prosseguindo em nossa análise, percebemos 
que enquanto um autor – Fagundes Varela - se utiliza 
regularmente do filtro da emoção para ser saboreado, o outro 
mostra que não lança mão de nenhum apelo emotivo no sentido 
de querer causar comoção.

 O movimento modernista embandeirava o repúdio ao 
sentimentalismo exacerbado dos românticos e ao preciosismo 
purista dos parnasianos. Há, isto sim, implícito no poema 
oswaldiano a ironia e o sarcasmo tão característicos também 
da escola modernista. 

Os autores modernistas regularmente se mostravam 
críticos e bem-humorados. Zombavam constantemente da 
arte tradicional e de figuras eminentes do nosso passado 
histórico. O humor, o poema piada, as paródias, o sarcasmo 
e a crítica irônica eram explorados de forma inteligente nos 
textos modernistas. 

Porém, não há só contrastes entre estas duas escolas 
literárias: tanto o Romantismo quanto o Modernismo beberam 
em fontes e movimentos similares que já pré-existiam na 
Europa. Assim, quase um século depois do Romantismo, 
acontecerá no Modernismo a influência forte de “sugestões 
externas” (CANDIDO, 2006, p.332) na busca pelo encontro da 
essência da nossa escrita nacional. Ambas as escolas literárias, 
por isso mesmo, embora tenham sido, no nascimento, produtos 
importados, passaram a ter traços próprios quando divergiram 
das suas matrizes europeias e, por isso, se mostram “ao mesmo 
tempo nacionais e universais” (CANDIDO, 2006, p. 332).

Tanto um quanto o outro movimento artístico buscaram 
a liberdade de ação, buscaram se libertar do domínio da 
literatura clássica. Mário de Andrade diz, em seu “Prefácio 
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interessantíssimo”, expondo a sua vontade sobre a nova 
escola literária que surgia: “Minhas reivindicações? 
Liberdade. Uso dela; não abuso” (ANDRADE, s/d p.26).

A quebra com as tradições, as inovações e a busca 
pela liberdade eram perseguidas já pelo Romantismo, não 
sendo elas traços originários no Modernismo. Inclusive, o 
Romantismo, em seus primórdios, chegou a ser chamado de 
Modernismo, já que defendia o novo em detrimento do antigo.

 A palavra modernidade surge em 1823, com Balzac, 
no sentido de caráter do que é moderno; modernismo, 
na acepção de gosto, apareceu no “Salão de 1879” com 
Huysmans; o adjetivo moderno possui uma história mais 
longa e essa história é apresentada por Compagnon a partir 
das considerações de Hans Robert Jauss.

De acordo com Jauss (1996) a palavra modernus aparece 
documentada pela primeira vez no século V, nas Epistolae 
pontificum de Gelasius, numa época de transição entre 
Antigüidade romana e pagã e o mundo cristão. Em seu 
sentido seminal, “modernus” não  tem relação com aquilo que 
é novo, mas sim com aquilo que é atual ou contemporâneo.

A busca por uma liberdade tanto formal quanto estética 
é um fator que acaba fazendo com que as duas escolas 
literárias se interseccionem. Tanto o poema de Oswald quanto 
o de Varela não obedecem às formas fixas: a métrica em 
ambos é posta de lado.

O poema de Fagundes Varela não obedece cegamente 
às rimas (embora até realize algumas) mesmo investindo 
bastante no ritmo e na musicalidade, principalmente quando 
faz uso das repetições contínuas de palavras e expressões. 
Em muitos trechos deste mesmo poema, podemos sentir uma 
proximidade muito grande à cadência das cantigas populares.

Quanto a isso, é preciso que se diga que, na luta contra 
as regras e contra tudo que pudesse vir a ser imposto, o 
Romantismo – tão carente de liberdade quanto o Modernismo 
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- acabaria por utilizar gêneros mais populares, como a canção 
de verso curto, o folhetim, a comédia farsesca (MERQUIOR, 
1977, p.55), “permeável à criação folclórica e à subliteratura”, 
característica que permaneceria na literatura brasileira 
mesmo após o fim do Romantismo e, principalmente, com 
suas raízes ainda fincadas no Modernismo.

Para Merquior, já há um traço muito forte de oralidade 
nos textos românticos: “o predomínio da experiência da 
palavra falada sobre o hábito sistemático da leitura reflexiva” 
(MERQUIOR, 1977, p.55). Esta oralidade permanece na 
literatura brasileira, nitidamente ainda presente nos textos 
modernistas.

Como podemos perceber, o Modernismo deve muito ao 
Romantismo não só a permanência da oralidade, mas também 
a constante ânsia pelo novo e pela superação de uma arte que 
se mostrava - há muito – falida, envelhecida e cristalizada. 
Contra o academicismo hegemônico nas artes, os modernistas 
reivindicam “o direito à pesquisa estética permanente, a 
atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização 
de uma consciência criadora nacional” (ANDRADE, 1978, 
p.242). A professora Lúcia Helena chega a afirmar esse tipo 
de herança recebida pelo movimento modernista:

Os do século XX vão intensificar, até 
os limites extremos, um processo que 
já estava em curso desde o século 
XIX, fosse nas correntes subterrâneas 
e revolucionárias do Romantismo, 
fosse nos experimentos do Simbolismo 
ou, até, no amálgama de estilos que 
c a r a c t e r i z o u  a  b e l l e  é p o q u e . 

(HELENA, 1986, p.6)

O projeto de inovação da literatura no Brasil engendrado 
e proposto pelos modernistas brasileiros se deu por meio da 
ruptura com os rígidos padrões parnasianos, com o objetivo 
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de criar uma literatura genuinamente nacional e atual que 
correspondesse às exigências de seu tempo.

O acelerado processo de industrialização e urbanização 
da capital do estado de São Paulo no início do século 
XX, promovido pelas fortunas de uma oligarquia cafeeira 
subsidiada pelo Estado, teve na Semana de Arte Moderna seu 
correspondente artístico e intelectual mais significativo. Uma 
inusitada profusão de experimentos estéticos em diálogo 
com as transformações repentinas na vida provinciana da 
capital paulista compunham o polêmico repertório (para a 
época) da mostra.

Em sua crônica da chamada “fase heroica” do Movimento 
Modernista, Raul Bopp atribui a realização da Semana a um 
anseio por renovação estética expresso pelos membros de 
uma elite culta, crescida à sombra tranquila dos latifúndios, e 
acostumada a ir e vir da Europa todos os anos (BOPP, p.33, 1966).

De forma muito semelhante, a maioria dos autores 
brasileiros românticos do século XIX também eram 
pertencentes às elites brasileiras e também, ao viajarem 
para a Europa, traziam de lá as novidades artísticas em suas 
bagagens. Ambos os movimentos buscaram adaptar os 
conceitos vindos de realidades que lhes eram estrangeiras 
para a nossa vivência cultural e social.

 Dando prosseguimento aos paralelismos feitos entre 
os dois poemas, é interessante percebermos que enquanto 
a sobriedade e o racionalismo ficam expressos, no poema 
oswaldiano, em sua forma e também em seu conteúdo, no 
texto do romântico Varela, o mesmo racionalismo aparece no 
interior do poema, como tema trabalhado, de forma irônica, 
como se o amor, na verdade, fosse uma equação sem sentido, 
cantado numa canção (poema) que se revela, ao contrário 
do que o título diz, ilógica. Daí, podemos concluir, até com 
bastante clareza, que o próprio título do poema de Fagundes 
Varela se revela irônico: este poema, na realidade, é um 
canto à total falta de lógica do amor: “teus lábios são dois 
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vocábulos/que não posso,/que não posso interpretar. (...) 
teus seios são alvos símbolos/que vejo sem traduzir (...) o teu 
caprichoso espírito,/ inimigo do dever,/ é um terrível enigma/
Ai!que nunca,/ que nunca posso entender.” Varela debocha da 
lógica, se o assunto em pauta for o mundo dos sentimentos 
e, dentre estes, a sua expressão máxima: o amor.

Para ele, nada faz sentido nem sequer possui qualquer 
exatidão cartesiana quando é o lado afetivo do ser humano 
que fala mais alto. Embora se utilize da ironia, Varela abre 
um debate consciente sobre as dificuldades geradas pelo 
amor. Oswald não quer instaurar uma discussão alongada, 
seu poema-minuto quer fazer refletir, sim, mas deixando bem 
abertas as interpretações. Nada é tão somente aquilo que 
aparenta ser, tudo pode vir a representar muitas coisas em 
si mesmo. Em tudo, hamleticamente, há contidos o ser e o 
não ser. Tudo vai depender do ângulo de visão, depender do 
olhar de quem vê.
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um nível amplo de envolvimento por parte do leitor. Wolfgang 
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Introdução

Falar sobre o ato da leitura é sempre uma tarefa 
repleta de aspectos diversos. Como explana Iser 
(1999), logo no início de seu ensaio O ato da lei-

tura v.2, “o repertório e as estratégias textuais se limitam 
a esboçar e pré-estruturar o potencial do texto; caberá ao 
leitor atualizá-lo para construir o objeto estético” (p. 09), as-
sim, a atividade de leitura só se estabelece a partir do mo-
mento em que o texto consegue alcançar e realizar-se na 
consciência do leitor. As relações criadas pelo leitor - que 
serão determinantes na formulação da experiência com o 
texto – é que indicam o “vivenciar” da interpretação, pois 
o ato de ler vai muito além do retirar significados por meio 
dos signos linguísticos presentes em uma obra. 

É preciso ressaltar, como também explica Iser, que o 
texto é uma pressuposição estruturada para o leitor e não o 
resultado de um encontro unilateral. Iser diz:

A apreensão do texto vai depender do
 contato ativo entre ele e o leitor
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(...) é preciso descrever o processo 
da leitura como interação dinâmica 
entre texto e leitor. Pois os signos 
linguísticos do texto, suas estruturas, 
ganham sua finalidade em razão de 
sua capacidade de estimular atos, no 
decorrer dos quais o texto se traduz para 
a consciência do leitor. Isso equivale a 
dizer que os atos estimulados pelo texto 
se furtam ao controle total por parte 
do texto. No entanto, é antes de tudo 
esse hiato que origina a criatividade 
na recepção. ( ISER, 1999, p. 10)

Assim, chega-se ao acordo, para este estudo, de que 
o texto é uma das peças nesse processo, isto é, sua apre-
ensão vai depender desse contato ativo entre ele e o leitor. 
Para a verdadeira estimulação dos significados, e formula-
ção das relações na mente, o leitor precisa aceitar o “jogo” 
e comunicar-se agilmente com o texto. 

Iser (1999, p. 19) também menciona a questão do “hi-
ato que origina a criatividade na recepção”, pode-se en-
tender, portanto, que ele considera existir um “vazio” que 
corresponde aos espaços ou lacunas que necessitam ser 
ocupadas e esse seria o “lugar de presença” do leitor. E 
como explica Micheletti (2006), “o grau lacunar é bastante 
variável” (p. 19), pois, enquanto em textos referenciais os 
significados são restritos, no texto literário isso se estende 
e, conforme Iser (1999, p. 11), é onde se inicia a engenhosi-
dade do contato entre o texto e o leitor.

Para Micheletti (2006, p.19), o preenchimento desses 
vazios acontece a partir do texto, mas precisa do apoio dos 
conhecimentos (de diversas ordens) do leitor. Assim, “o 
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leitor atribui um sentido valendo-se dos elementos textuais” 
(p. 19) e sua interpretação reside na concessão de sentido que 
se cria na assimilação dos significados, principalmente lexic-
ais, mas, como será explicado mais adiante, também, na espa-
cialidade ou materialidade do texto, ou seja, nas “posições” 
que assume o leitor ao longo de todo o processo, tanto no 
momento das sínteses e correlações como na totalidade. 

No ápice desse entendimento, Iser postula sobre o pon-
to de vista em movimento, isto é, como o leitor está pre-
sente no texto, que será devidamente esmiuçado adiante, 
ou seja, estágio em que se encadeiam passado, presente e 
futuro, o que é fundamental para esta análise na intenção de 
demonstrar como o leitor contempla e estimula as relações 
diante do objeto.

Como corpus para esse estudo foi escolhido o poema Do 
Desejo de Hilda Hilst, que traz uma descrição e uma demonst-
ração das faces do próprio desejo, ilustrando, assim, a teoria 
postulada por Iser sobre a interação dinâmica e o movimen-
to do leitor no encontro com o texto, lembrando que nesse 
poema especificamente o ambiente construído pelos signos 
traduz um erotismo, pois os elementos textuais emanam uma 
sedução no e pelo texto.

Hilda Hilst (1930 – 2004) foi uma escritora brasileira 
reconhecida pela diversidade na construção composicional 
de seus textos e pela “coragem” de utilizar temas polêmicos, 
além de um estilo todo particular na escolha lexical, como 
disse Anatol Rosenfeld (apud DINIZ, 2013) no prefácio de 
Fluxo-floema: “Hilda, como poucos, escreveu notavelmente 
em três gêneros literários – poesia, teatro e prosa de ficção” 
(p. 05). Hilst nasceu em Jaú, em 1930, e estudou na faculdade 
de direito do Largo São Francisco e viveu seus últimos anos, 
mais de 20, na “Casa do Sol”, chácara próxima à Campinas, 
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em que dedicou plenamente o seu tempo à criação literária. 
Ganhadora de sete prêmios literários, inclusive com alguns 
de seus textos traduzidos para o francês, inglês, italiano 
e alemão. Hilda faleceu em 2004 deixando a imagem de 
uma mulher de intensa oferta ao mundo do conhecimento - 
despreocupada com regras e convenções morais - e alternava 
o seu empenho entre a leitura e a escrita.

Enfim, este artigo tem como propósito analisar, segundo 
os estudos de Wolfgang Iser (1999), como o leitor se 
movimenta ao longo do poema Do Desejo de Hilda Hilst e a 
construção da interpretação por meio das relações entre os 
signos e suas correlações no contexto. 

O Ponto de Vista em Movimento 
Segundo Wolfgang Iser

É preciso ressaltar, primeiramente, que Wolfgang Iser 
discorreu intensamente sobre o contato entre texto e leitor em 
seu livro O ato da leitura (vol.1:1996 e vol.2; 1999). Em diversos 
momentos de sua obra, ele se utiliza das observações de 
Roman Ingarden e, consequentemente, a partir de uma 
interpelação com a fenomenologia, percebendo a leitura como 
um fenômeno que se manifesta no mundo. Nesse estudo, 
são privilegiados os momentos em que as suas digressões 
se ocupam dos atos de apreensão do texto, especialmente 
sobre o ponto de vista em movimento. É necessário lembrar 
que o ensaio de Iser não trabalha isoladamente com cada 
instante de questionamento1, mas o faz de maneira circular 
e buscando uma discussão cheia de conexões.

Ao dialogar com a fenomenologia, vale lembrar que, 
conforme Husserl (2006, p. 35), o universo não passa de um 
“fenômeno” para a consciência, experiência essa que se dá 
1O instante de questionamento é um momento único em que se esclarece algo ou se coloca 
uma teoria ou conceito.
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pelas percepções e pela intencionalidade. Portanto, para 
Husserl, a “consciência” se estabelece no encontro entre 
o objeto e o ser, assim, no caso: texto e receptor. Como 
coloca Iser, o ato da leitura só se efetiva conforme o texto 
se manifesta na consciência do receptor, isto é, quando ele 
percebe a estrutura, faz correlações, o apreende e o processa.

Como já supracitado, o processamento da leitura, para 
Iser, parte de uma “interação dinâmica entre texto e leitor” 
(p. 10), 

Pois os signos linguísticos do texto, suas 
estruturas, ganham sua finalidade em 
razão de sua capacidade de estimular 
atos, no decorrer dos quais o texto se 
traduz para a consciência do leitor. Isso 
equivale a dizer que os atos estimulados 
pelo texto se furtam ao controle total por 
parte do texto. No entanto, é antes de 
tudo esse hiato que origina a criatividade 
da recepção. ( ISER, 1999, p. 10)

Em concordância com Husserl (2006), Iser discute 
conforme excerto anterior o que a fenomenologia entende 
como o resultado da experiência, ou seja, que o encontro com 
o texto se mede por aquilo que dá sentido a uma sentença 
linguística; entretanto, o ato de concessão de sentido e o 
sentido em si não são oferecidos pelo objeto, mas por uma 
reflexão sobre ele. 

Também como já mencionado, Iser entende o texto 
como uma regra do jogo e toda a relação entre o texto e o 
seu receptor como o jogo em si (1999, p. 10), assim, alguns 
pontos, como em qualquer jogo, devem ser observados, pois 
existem particularidades que permitem essa reciprocidade 
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entre os “participantes” levando ao exercício das capacidades 
da consciência na formulação de sentido. 

Um desses aspectos, passível de exposição, como 
explica Iser (1999, p. 11), é o ponto de vista em movimento. 
Para o autor (p.12), como o texto não é captado em sua 
totalidade, mas é percebido primeiramente como um todo 
diante da percepção, o envolvimento não é feito diante do 
objeto, mas dentro dele, isto é, o leitor “se move por meio do 
campo de seu objeto” (p. 12). O que Iser pretende postular é 
que a assimilação dada pela ficção se dá na espacialidade, ou 
seja, nós, enquanto seres, nos movimentamos por dentro do 
texto, somos “pontos de vista”, a cada instante estamos em 
um determinado momento: estamos, voltamos, avançamos 
ao longo e incluídos no processo ativo da leitura. 

Iser (1999) diz que “tal processo é ainda mais complexo 
pelo fato de que textos ficcionais não se esgotam na 
denotação de objetos empiricamente dados” (p. 12), o que 
explica a não regularidade de interpretações, mas evidencia 
a “transfiguração” do leitor dentro do próprio texto e:

Daí resulta uma relação entre texto e 
leitor, mas, no lugar da relação habitual 
de sujeito e objeto subjacente ao ato de 
apreensão da percepção, temos um texto 
hostil à referencialização que permanece 
peculiarmente transcendente quanto ao 
ponto vista em movimento do leitor. A relação 
entre texto e leitor se caracteriza pelo fato de 
estarmos diretamente envolvidos e, ao mesmo 
tempo, de sermos transcendidos por aquilo em 
que nos envolvemos. (ISER, 1999, p. 12 – 13)
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Assim, o autor deixa explícita a particularidade do 
“evento” da leitura, isto é, quando nos oferecemos ao ato, 
somos “apanhados” e acabamos por “passear” junto e 
através do texto. Uma vez dentro de seu ambiente, o leitor 
não escolhe um parâmetro, mas “transcende” e perpassa 
diversas direções. Enfim, o leitor move-se constantemente 
dentro do seu objeto. 

Antes de iniciarmos a nossa análise, é necessário 
também ressaltar que Iser, ao explicar que o leitor se move 
constantemente dentro do texto, diz que ele o presencia 
somente em fases (1999, p. 13) e que, por isso, são 
necessárias “sínteses” para poder se realizar (o que será 
devidamente ressaltado no poema Do Desejo). E é por conta 
desses “resumos” que o leitor consegue apreender o texto 
na sua totalidade, ao reunir esses dados em sua consciência 
e criar relações entre eles, o receptor formula pequenas 
“conclusões” e isso se estende “em cada fase em que se 
move o ponto de vista do leitor” (ISER, 1999, p. 13). 

Faz-se importante enfatizar a questão da “perspectiva de 
frase da leitura”, ou seja, do que Iser denomina “unidades 
mínimas de apreensão” (1999, p. 13). Para ele, esse momento 
é o instante em que podemos designar o espaço de tempo 
de cada fase e, então, precipitar a que virá. É quando Iser 
fala de “correlatos intencionais da enunciação” (1999, p. 14), 
das diversas combinações que formam uma estrutura na 
construção de uma totalidade, surgindo, portanto, “um mundo 
particular” ou “mundo que é apresentado na obra” (p.14). 

Para passarmos à análise, as partes fundamentais sobre 
o ponto de vista em movimento precisam ser esclarecidos, 
porém alguns só serão revelados durante a própria 
observação do texto. Assim, é interessante “vivenciar” a 
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questão da expectativa, que, para Iser, está na “protensão”, 
isto é, momentos “que captam no vazio o que virá” (1999, p. 
15), na interação com texto, então, surgem as sínteses que 
levam às possibilidades e, ao mesmo tempo, as modificam, 
por isso o “movimento” do leitor dentro do texto. A retenção, 
em que o leitor se delonga, “guarda o trecho” ou permanece 
em determinada marcação, também é outro aspecto que 
se conecta ao ponto de vista em movimento, ela seria uma 
espécie de “reserva”, lembrando que o leitor é o “criador” 
desse fluxo entre a protensão (estado prévio de tensão, 
imaginação futura) e a retenção. 

Nesse estágio, no qual Iser traz à tona a palavra 
“horizontes”, pois busca denunciar que, no ato de apreensão 
do texto, à medida em que o leitor se movimenta dentro da 
obra, captando unidades significativas e formulando sínteses, 
ele se depara com limites interiores que se modificam ao 
longo do processo. 

De pronto, alguns textos, como é o caso do poema 
Do Desejo, que procuram descrever “coisas”, tendem a 
especificar e distinguir, tornando-o individual, podendo, 
assim, frustrar expectativas. Mas o movimento do leitor não é 
interrompido, pelo contrário, como já colocado anteriormente, 
Iser postula que um texto não é absorvido na sua totalidade 
e precisa dos correlatos de consciência2 para formular 
horizontes internos e levar a uma “compreensão produtiva” 
(ISER, 1999, p. 17). 

Cabe agora, analisar esse movimento do leitor e a criação 
de “pequenos horizontes” na apreensão e interpretação de 
um texto no ato da leitura, verificando  alguns elementos e 
particularidades do poema Do Desejo de Hilda Hilst.
2Os correlatos de consciência são, segundo Iser, os preenchimentos produzidos pelo leitor 
através da interação com o texto. À medida em que o leitor “passeia” pelo texto, ele encon-
tra relações entre o que já foi apreendido, o que acontece no momento da leitura e o que 
ele antevê pelos “sinais” dados pelo texto, formando um raciocínio, uma interpretação.
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Certas Concepções Sobre o 
‘Ponto de Vista em Movimento’ no
 Momento da Leitura em Do Desejo

Do Desejo possui dez cantos, numerados, com estrofes 
irregulares que variam entre nove e treze versos cada uma, 
versos livres e brancos. Há, ainda, uma estrofe inicial de dois 
versos, à guisa de introdução e uma final de três versos que 
se apresenta como uma conclusão, após um longo divagar 
sobre o desejo. Visualmente, em um primeiro momento, os 
cantos se parecem uniformes no tamanho e no formato. 
Assim, logo ao encontrar-se com texto, o leitor, acerca de 
seus conhecimentos prévios (aqui consideramos um receptor 
com certo conhecimento de mundo), já “entende” que se 
trata de um texto do gênero poema - por conta de sua forma. 

Logo, um texto poético, cria a expectativa de uma experiência 
rica em sentimentos, emoções, ritmo. Dessa maneira, o leitor, 
ao deparar-se com o título, encontra uma estrutura “incomum” 
já revelando um aspecto dedutivo e criando um horizonte em 
que o desejo é o principal elemento a ser “dissecado”. O título 
evoca uma série de interpretações, mas não deixa de passar pela 
indicação que denota o próprio dicionário. Segundo Houaiss 
(2009, p. 640), o desejo seria uma aspiração diante de algo que 
corresponde ao esperado, ou, ainda, um instinto físico que 
impulsiona o ser humano ao prazer sexual. O desejo vai além, 
portanto da simples “vontade”. Nesse momento o leitor já cria 
uma síntese e, na interação ágil, traz consigo uma possível 
experiência passada ou presente, ou ainda uma expectativa de 
futuro. É correto ressaltar que se espera no poema que se fale 
a respeito desse impulso comum a todos os homens.

No primeiro verso aparecem duas frases, a primeira 
interrogativa “Quem és?” com a seguinte explicação 
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“Perguntei ao desejo”. Nesse instante, o leitor já se 
movimenta, seu ponto de vista se encontra no presente, na 
expectativa por uma resposta, abrindo um horizonte para 
uma definição pelo “próprio desejo”. Logo em seguida, no 
verso 2, a construção revela uma espécie de micronarrativa: 
“Respondeu: lava. Depois pó. Depois nada”. Outra síntese 
é criada, para não dizer a mais importante, que introduz um 
diálogo em que o leitor, em seu envolvimento, se vê obrigado 
a participar, visualizar e vivenciar. 

Quando pensamos no desejo como impulso sexual ou 
atração, temos a sensação de se tratar de algo “transbordante”, 
que “toma” e “queima”, por isso podemos experimentar, no 
presente, quando da leitura da frase “Respondeu: lava”, mas 
lembrando que as seguintes já nos projetam para o futuro, 
pois utilizam a palavra “depois”. Desta maneira, temos 
uma “introdução” ao assunto, com aspectos dedutivos, 
demonstrativos e interrogativos. Nesse ponto, o leitor se 
movimenta para os versos subsequentes com aquela síntese 
do desejo como algo “fervoroso”, mas na esperança de que 
se contemple a “dissolução” do desejo em pó e em nada. 

Logo depois, nos versos de 3 ao 14, as frases descrevem 
um eu lírico possuído pelo desejo, remetendo o leitor a 
um passado em que - não existindo o desejo – buscava-se 
“Aquele Outro”. Essa formação é colocada em destaque, o 
que leva o leitor a estar em um ponto de atenção, deixando 
clara a necessidade de se entender essa relação entre 
o desejo e “Aquele Outro”, isto é, também, criando uma 
expectativa futura para entender o que seria esse “Outro”. No 
verso 13, aparece uma frase com ordem invertida “Extasiada, 
fodo contigo”, ou seja, o eu lírico escolhe esse desejo à 
Aquele Outro que o fazia “ganir diante do Nada” (verso 14). 
Nesse movimento entre um desejo e outro, o leitor começa 
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a estabelecer a expectativa de que exista mais de um tipo de 
desejo e que, ao ser “descrito”, parece, nesse instante, no 
presente, que um é superior ou melhor do que o outro.

Como Ingarden apud Iser explica:

Quando nos vemos [...] confrontados com 
o fluxo do pensamento da frase, ficamos 
dispostos, após recorrer uma frase, 
a pensar também sua “continuação” na 
forma de uma frase, a saber, como frase, 
ligada àquela que acabamos de pensar. 
Assim, o processo da leitura de um texto 
prossegue sem esforços. (1999, p. 18)

É o que acontece até esse instante nos versos já 
mencionados, a leitura esbarra em alguns “vazios”, mas 
segue um fluxo na descrição do desejo, mas já explicitando 
que existam “faces” para o desejo, o que destaca o que Iser 
chama de “fases”, ou seja, em determinado ponto o leitor 
precisa contrapor outros pontos já percorridos, assim, 
movendo-se na espacialidade e materialidade da obra.

Dos versos 15 ao 26, o texto se ocupa de mostrar como é 
sentido e vivenciado esse “desejo”, principalmente por meio 
de comparações e metáforas, como: “fulgor de máscaras, 
como os frisos veementes dos tapetes antigos, sinuoso 
caminho, fome, faca, tempestade”. Todo esse “delírio” 
causa, no leitor, um ponto de retorno ao desejo como “lava”, 
transbordante e ardente, inclusive pelos dois últimos versos 
que são formados apenas pelas frases justapostas “Cordura” 
e “Crueldade”. Nesse misturar de instantes, o leitor percebe 
a ambiguidade desse desejo, assim, como dialoga Ingarden 
apud Iser (1999, p. 18):
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(...) se por acaso a frase seguinte não tem uma 
ligação perceptível com a frase que acabamos 
de pensar, detém-se o curso do pensamento. 
Uma surpresa mais ou menos viva ou 
simplesmente indignação acompanha tal hiato. 
Este é um obstáculo que deve ser superado, 
se o leitor quiser prosseguir com a sua leitura.

É onde Iser discorda de Ingarden, pois, para ele, enquanto 
fenômeno, as mudanças inesperadas são esperadas e podem 
revelar a necessidade do preenchimento dessa lacuna 
pelo leitor. Esse “hiato”, para Iser, tem função decisiva nas 
perspectivas textuais. Portanto, ao quebrar com o ponto em 
que o “desejo” parece ter aspectos “bons”, também o associa 
a outras significações como crueldade, sinuosidade, agonia. 
O que parece não comprometer a relação com o desejo, mas, 
sim, a construir uma experiência erótica através da inquietude 
entre as contradições. 

Ao se deparar com os versos de 27 a 36, a experiência do 
leitor se encontra com um intenso processo de apresentação 
de contradições que se estabelecem no mesmo objeto. Como 
já mencionado, segundo Iser, os horizontes internos vão 
sendo confrontados e ativando “gatilhos” na consciência do 
leitor. Por ser o poema uma “descrição” do objeto, ou seja, do 
desejo ou de suas facetas, o texto cria uma intimidade com 
o termo, individualizando-o como o centro das digressões.  
Assim, o leitor se movimenta dentro da obra nos diferentes 
elementos e significados que os horizontes e sínteses 
vão formulando, não em sua totalidade ainda, mas nas 
contradições, nos paradoxos, nos contrastes. Esse começa 
a ser o desenho do “desejo”, mas, para tanto, o leitor precisa 
transitar na espacialidade do texto e “acarear” os horizontes 
criados em cada ponto de vista.
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É interessante ressaltar que, nesse processo de 
movimento do leitor ao longo do poema, alguns termos são 
dêiticos por excelência, o desejo e os termos que se referem 
a ele, principalmente.

Na estrofe IV, temos um eu lírico ‘questionador’, nesse 
ponto o leitor é totalmente absorvido por digressões além 
do mundo particular já criado até esse instante. Parece 
existir uma dúvida quanto à natureza do desejo e até na 
“utilidade” desse “diálogo” que o texto estabelece com o 
próprio “desejo”. Tanto que no último verso o eu lírico usa 
o termo “nós”, esse é um ponto crucial em que a interação 
do leitor, a conexão interna, se faz fundamental. Além do 
contínuo uso de metáforas, o diálogo aproxima: linguagem e 
leitor na absorção no universo instituído na obra, pois insiste 
-  através do “nós” – que é preciso “estar” dentro do texto. 
O diálogo é com as faces do desejo, mas, também, com o 
leitor. Esses vazios só serão preenchidos pelos correlatos 
de consciência e, consequentemente, conhecimentos, 
experiências e formulações feitas pelo leitor.

A poesia é particular nesse sentido, pois oferece a 
possibilidade de inúmeros pontos “desabitados” ou ainda 
“desocupados”. A justaposição, o paralelismo, as inversões 
sintáticas, a estrutura nem sempre linear, entre outros, 
possibilitam a realização desse constante passeio pelos 
“pontos de insaciabilidade”, que devem ser sanados pelos 
correlatos de consciência. 

Já nos versos seguintes, até o 60, o poema traz novos 
horizontes ao incluir palavras como noite, Deus, pudor, 
breu, fidelidade, conjura. Transcende nas possibilidades de 
associações com o desejo entre o sagrado e o profano. Por 
exemplo, nos versos 56 e 57, ao colocar “O desejo/ Este da 
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carne, a mim não me faz medo”, o texto diferencia uma face 
do desejo da outra, o movimento do leitor nessa estrofe 
é intenso. O ponto de vista se desloca de forma ágil nas 
correlações. Logo em seguida, no verso 59, ele expõe “Sabes 
por quê? Lutei com Aquele”. Grafado em letra maiúscula, o 
‘Aquele’ evidencia o outro ou os outros tipos de desejos. 

Voltando sempre às frases interrogativas, o poema 
explora o movimento do leitor ao nem sempre satisfazer 
expectativas, mas, no diálogo constante, interromper o fluxo 
com questionamentos. Para Iser, esse elemento do ponto de 
vista em movimento é um dos principais formadores dessa 
uma interação dinâmica e efetiva, entre texto e leitor, no 
“jogo” da criação de sentido e “beleza” estética3.  

Ao se encontrar com a estrofe VI, o leitor logo se depara, 
novamente, com a expressão “Aquele Outro”, fazendo, 
automaticamente, com que o leitor se movimente e relacione 
passado e presente, quiçá futuro. Este “desejo” chamado 
de “Aquele Outro”, não é o desejo apresentado como 
simplesmente o desejo da carne, mas mais adiante, no verso 
66, é ilustrado como possuidor de luz e de palpitação, assim 
relacionado também à palavra “santidade” que aparece no 
verso anterior. Deste modo, esse outro desejo é de sentido 
amplificado, pois não retém apenas os impulsos físicos, 
mas também os da alma, como o “desejo” de alcançar uma 
transcendência, vontade essa evidenciada pelas palavras 
vasta e inflexível do verso 67. A estrofe se encerra com mais 
uma interrogação “De uma Fome irada e obsessiva? ”. 

Assim, novamente as expectativas são lançadas, 
nitidamente e concretamente, no ponto de vista do leitor 
que deve avançar com todos os horizontes já ofertados 
e com os vazios a serem preenchidos. Essa velocidade 
3Nesse trabalho não será discutida a questão do “belo” ou da estética em sua amplitude. Tal 
citação apenas evidencia o que será apresentado na conclusão.
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de deslocamento do ponto de vista do leitor traz à tona, 
também, a questão do erotismo, pois o ritmo frenético 
trabalha a “energia” sexual da palavra “desejo”. Os sentidos 
são exacerbados durante a leitura nessa atração e sedução 
entre os termos e os ritmos, levando realmente o leitor a 
se transferir no texto e a experimentar, dentro do texto, a 
“pulsação” do diálogo.

Nos versos que surgem em seguida, do 70 ao 79, percebe-
se que existe uma contraposição entre as faces do desejo. As 
palavras “querer” e “doloroso” criam um mundo particular 
em que o prazer e a dor compartilham o mesmo ambiente, 
não sem diversidade, como o poema coloca em “arrastar-se” 
(verso 74), retornando ao ponto em que, no início do poema, 
caminhos são colocados, como “sinuosos”. Assim, o leitor 
precisa voltar-se constantemente às sínteses já formuladas.

Na estrofe VIII, o eu lírico dialoga com um dos desejos, isto 
é, com uma das “faces” instituídas pelo diálogo instaurado 
no texto. Nesse ponto, o leitor “transita” por quase todo o 
texto no reconhecimento indiscutível de que “os desejos” 
são muitos e “é uma palavra com a vivez do sangue” (verso 
88), ou seja, materializado, concreto, sentido fisicamente. No 
verso 90, quando a frase “DESEJO é Outro” se apresenta, a 
“trama” se desenvolve e ao leitor é atribuída uma posição de 
“organizador das perspectivas”.

Conforme Iser (1999, p. 19), alguns autores usam marcas 
no intuito de realçar distinções que vão se instalando 
no fluxo da leitura através dos pontos observados pelo 
leitor. Assim, nesse espaço da leitura de Do Desejo, essas 
repetições e marcas, como a grafia em letras maiúsculas, 
são “distinguidas e assim comunicadas” (ISER, 1999, p. 19), 
sem que isso seja tão explícito, mas faça parte das regras 
do jogo com o receptor.
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Nos versos de 91 a 100, o poema avança na colocação 
do desejo da carne que se diferencia, mas também completa, 
o desejo da alma. Deste modo, continuam as interrogações, 
porém, vale ressaltar que no verso 96 o texto coloca a alma 
numa posição “além”, buscando... “Aquele Outro” (verso 
97), portanto, um desejo que não é físico, mas sagrado, que 
alimenta a alma. Nesse instante, o leitor tem a perspectiva 
de criar um horizonte em que “coisas” tão antagônicas 
possam estar intimamente ligadas e colocadas na mesma 
espacialidade, dentro do texto, formando sínteses que levam 
ao entendimento dessa relação tão “obscena”, que causa 
uma perturbação, um não entendimento.

E, enfim, na última estrofe, o leitor é colocado em uma 
posição de espectador e participante do diálogo entre o ser e 
seu desejo (ou desejos). Frases interrogativas ainda instigam 
o leitor a preencher “vazios” (verso 102), como se próprio ato 
de escrever transfigurasse esse desejo. Termos totalmente 
novos são colocados, o que remonta a teoria de Ingarden 
apresentada por Iser de que esses “desafios” devem ser 
superados pelo leitor para a eficácia da leitura, para poder 
seguir adiante e “visualizar” outros pontos. Porém, nada 
é colocado por acaso, existe uma intencionalidade, uma 
possibilidade de associação, de correlato. Nos versos 106 e 
107, por exemplo, o poema apresenta lugares que remetem 
a experiências passadas com o desejo, talvez “obrigando” o 
leitor a buscar novas perspectivas e diálogos. Assim o jogo 
acontece, no texto como regra a ser aceita pelo “desejo” de 
entendimento por parte do participante. 

Nos três últimos versos (111, 112 e 113), o texto se fecha 
hermeneuticamente numa espécie de “conclusão, não 
fechada, mas “aceita”:
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Pois pode ser.
Para pensar o Outro eu deliro ou versejo.
Pensá-LO é gozo. Então não sabes? 
INCORPÓREO É O DESEJO. 

(HILST, 2004, p. 26)

Assim, nas frases finais do texto, o diálogo termina e o 
que aparece é a síntese de sua totalidade, isto é, o eu lírico, 
junto com o leitor, nesse ponto de vista, fecha os horizontes 
interiores do texto, pois revela, ainda em dúvida - pelo “pois 
pode ser”: “Para pensar o Outro eu deliro ou versejo”, ou 
seja, nada é definitivo, mas passa ou pela loucura ou pela 
linguagem materializada em estrutura poética. E mais: 
“Pensá-LO é gozo. Então não sabes? INCORPÓREO É O 
DESEJO”, assim, voltamos ao ponto de vista inicial em que 
desejo é: lava – gozo, saber – pó, nada – incorpóreo. Nessa 
conclusão, o leitor traz à tona todos os pontos de vista pelos 
quais se movimentou na criação de uma “quase totalidade”. 

Portanto, “a estrutura se torna a condição para que o 
texto se transfira para a consciência do leitor” (ISER, 1999, 
p. 21). Lembrando que o poema Do Desejo traz nítidas essas 
marcas estruturais para o envolvimento do leitor emergindo, 
assim, as possibilidades de sentido.  O ponto de vista em 
movimento, portanto, dentro da interação entre o leitor e as 
faces do desejo apresentadas pelo texto, criam essa rede 
de relações nas inúmeras observações recíprocas e na 
apreensão do texto.

Conclusão

Como Wolfgang Iser coloca no início do volume 2 da sua 
obra O ato da leitura, “a arte existe unicamente para o outro e 
através do outro” (1999, p. 11), assim, sem a cooperação do 
leitor, o sentido não se realiza efetivamente. O objeto estético 
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isolado não passa de materialidade descartável, mas ao 
encontrar-se com um leitor disposto a “jogar”, a linguagem 
se transfigura nas diversas possibilidades de apreensão. 

Para Iser (1999, p. 27), o ponto de vista em movimento 
“possibilita ao leitor desenvolver a diversidade relacional 
das perspectivas textuais, as quais (...) se realçam cada vez 
que o ponto de vista salta de uma para outra”. Tal aspecto, 
resumido por Iser, pôde ser observado na análise do texto 
Do Desejo, pois no movimento do leitor através da descrição 
das faces do desejo, foi surgindo essa rede de possibilidades 
de relacionamentos, não somente pela combinação de 
informações, mas, pelas perspectivas estimuladas dentro 
do texto. 

Os momentos articulados na leitura de Do Desejo oferecem 
a capacidade de observar a rede de relações oferecidas 
pelo ponto de vista em movimento, claro que se mantendo, 
também, aberto a outras possibilidades de apreensão. 
Contudo, o texto de Hilst trabalha com “decisões seletivas a 
serem tomadas durante o processo da leitura” (ISER, 1999, 
p. 27), pois marca unidades menores, cria horizontes, monta 
um mundo particular e otimiza o movimento do leitor dentro 
e com o texto.

Enfim, o poema Do Desejo de Hilda Hilst, construído em 
o que podemos considerar dez cantos, traz em seu discurso 
uma temática “subversiva”, pois, mesmo na época em que 
foi publicado (1992), desafiava e parece continuar desafiando 
padrões de comportamento, buscando estabelecer novas 
atitudes diante do desejo e ampliar as possibilidades de lidar 
com ele. Inclusive, ao valer-se de palavras estigmatizadas 
como “calão”, o texto rompe com um lirismo “bem-
comportado”, cria novas expectativas e abre caminhos para 
outros efeitos de sentido. Há um erotismo que se constrói 
através da condução e recondução dos elementos presentes 
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no texto, isto é, pela presença de termos e repetição de 
palavras que estabelecem uma “sedução”.

Portanto, é nítido o movimento do leitor, as sínteses e 
as construções estabelecidas na consciência do leitor nessa 
interação dinâmica com o texto, o que pode ser apreciado 
nas discussões acerca do ponto de vista em movimento e 
do ato da leitura postuladas por Wolfgang Iser.
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Anexo
Do Desejo

(1) Quem és? Perguntei ao desejo.
(2) Respondeu: lava. Depois pó. Depois nada.

I

(3) Porque há desejo em mim, é tudo cintilância.
(4) Antes, o cotidiano era um pensar alturas
(5) Buscando Aquele Outro decantado
(6) Surdo à minha humana ladradura.
(7) Visgo e suor, pois nunca se faziam.
(8) Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo
(9) Tomas-me o corpo. E que descanso me dás
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(10) Depois das lidas. Sonhei penhascos
(11) Quando havia o jardim aqui ao lado.
(12) Pensei subidas onde não havia rastros.
(13) Extasiada, fodo contigo
(14) Ao invés de ganir diante do Nada.

II

(15) Ver-te. Tocar-te. Que fulgor de máscaras.
(16) Que desenhos e rictus na tua cara
(17) Como os frisos veementes dos tapetes antigos.
(18) Que sombrio te tornas se repito
(19) O sinuoso caminho que persigo: um desejo
(20) Sem dono, um adorar-te vívido mas livre.
(21) E que escura me faço se abocanhas de mim
(22) Palavras e resíduos. Me vêm fomes
(23) Agonias de grandes espessuras, embaçadas luas
(24) Facas, tempestade. Ver-te. Tocar-te.
(25) Cordura.
(26) Crueldade.

III

(27) Colada à tua boca a minha desordem.
(28) O meu vasto querer.
(29) O incompossível se fazendo ordem.
(30) Colada à tua boca, mas descomedida
(31) Árdua
(32) Construtor de ilusões examino-te sôfrega
(33) Como se fosses morrer colado à minha boca.
(34) Como se fosse nascer
(35) E tu fosses o dia magnânimo
(36) Eu te sorvo extremada à luz do amanhecer.
IV

(37) Se eu disser que vi um pássaro
(38) Sobre o teu sexo, deverias crer?
(39) E se não for verdade, em nada mudará o Universo.
(40) Se eu disser que o desejo é Eternidade
(41) Porque o instante arde interminável
(42) Deverias crer? E se não for verdade
(43) Tantos o disseram que talvez possa ser.
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(44) No desejo nos vêm sofomanias, adornos
(45) Impudência, pejo. E agora digo que há um pássaro
(46) Voando sobre o Tejo. Por que não posso
(47) Pontilhar de inocência e poesia
(48) Ossos, sangue, carne, o agora
(49) E tudo isso em nós que se fará disforme?

V

(50) Existe a noite, e existe o breu.
(51) Noite é o velado coração de Deus
(52) Esse que por pudor não mais procuro.
(53) Breu é quando tu te afastas ou dizes
(54) Que viajas, e um sol de gelo
(55) Petrifica-me a cara e desobriga-me
(56) De fidelidade e de conjura. O desejo
(57) Esse da carne, a mim não me faz medo.
(58) Assim como me veio, também não me avassala.
(59) Sabes por quê? Lutei com Aquele.
(60) E dele também não fui lacaia.

VI

(61) Aquele Outro não via minha muita amplidão.
(62) Nada LHE bastava. Nem ígneas cantigas.
(63) E agora vã, te pareço soberba, magnífica
(64) E fodes como quem morre a última conquista
(65) E ardes como desejei arder de santidade.
(66) (E há luz na tua carne e tu palpitas.)
(67) Ah, porque me vejo vasta e inflexível
(68) Desejando um desejo vizinhante
(69) De uma Fome irada e obsessiva?

VII

(70) Lembra-te que há um querer doloroso
(71) E de fastio a que chamam de amor.
(72) E outro de tulipas e de espelhos
(73) Licencioso, indigno, a que chamam desejo.
(74) Há o caminhar um descaminho, um arrastar-se
(75) Em direção aos ventos, aos açoites
(76) E um único extraordinário turbilhão.



        TEMA       70

(77) Porque me queres sempre nos espelhos
(78) Naquele descaminhar, no pó dos impossíveis
(79) Se só me quero viva nas tuas veias?

VIII

(80) Se te ausentas há paredes em mim.
(81) Friez de ruas duras
(82) E um desvanecimento trêmulo de avencas.
(83) Então me amas? te pões a perguntar.
(84) E eu repito que há paredes, friez
(85) Há ,olimentos, e nem por isso há chama.
(86) DESEJO é um Todo lustroso de carícias
(87) Uma boca sem forma, em Caracol de Fogo.
(88) DESEJO é uma palavra com a vivez do sangue
(89) E outra com a ferocidade de Um só Amante.
(90) DESEJO é Outro. Voragem que me habita.

IX

(91) E por que haverias de querer minha alma
(92) Na tua cama?
(93) Disse palavras líquidas, deleitosas, ásperas
(94) Obscenas, porque era assim que gostávamos.
(95) Mas não menti gozo prazer lascívia
(96) Nem omiti que a alma está além, buscando
(97) Aquele Outro. E te repito: por que haverias
(98) De querer minha alma na tua cama?
(99) Jubila-te da memória de coitos e acertos.
(100) Ou tenta-me de novo. Obriga-me.

X

(101) Pulsas como se fossem de carne as borboletas.
(102) E o que vem a ser isso? perguntas.
(103) Digo que assim há de começar o meu poema.
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(104) Então te queixas que nunca estou contigo
(105) Que de improviso lanço versos ao ar
(106) Ou falo de pinheiros escoceses, aqueles
(107) Que apetecia a Talleyrand cuidar.
(108) Ou ainda quando grito ou desfaleço
(109) Advinhas sorrisos, códigos, conluios
(110) Dizes que os devo ter nos meus avessos.
(111) Pois pode ser.
(112) Para pensar o Outro eu deliro ou versejo.
(113) Pensá-LO é gozo. Então não sabes? INCORPÓREO É O DESEJO.
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Márcio J. S. Lima* 

A LITERATURA COMO EXPRESSÃO DA 
FILOSOFIA

THE LITERATURE AS EXPRESSION OF PHILOSOPHY

Introdução

Ao longo da história da filosofia, vários foram os 
casos em que os filósofos, a fim de apresentar seus 
conceitos filosóficos, fizeram uso dos diversos 

gêneros literários para transmitir seus conhecimentos. É o 
caso, por exemplo, do filósofo grego Parmênides que para 
descrever a realidade do ser e do não-ser, escreveu um 
longo poema intitulado Da Natureza. 

Outro exemplo pode ser constatado no romance de 
Jean Paul Sartre A Náusea, no qual o filósofo realiza uma 
minuciosa explanação daquilo que, no século XX, ficou 
conhecido como “o existencialismo”. É com base no 
exposto que pretendemos desenvolver uma reflexão acerca 
da possibilidade de se abordar os usos e a presença da 
literatura na filosofia. Para tanto, pretendemos abordar 
algumas obras filosóficas onde exista a presença da 
literatura, seja em forma de romance, seja em forma de poema.  
* Doutorando pelo Programa Integrado de Doutorado em Filosofia UFPB-UFPE-UFRN
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Sobre Literatura e Filosofia
No exercício da leitura ou da escrita é comum nos 

depararmos com a profundidade do pensamento, com a 
reflexão e com a meditação acerca das coisas do Mundo e 
da Vida. A escrita tem a capacidade de expressar a leitura 
que alguém se propôs a realizar sobre a realidade. Nesse 
caso, a análise e o aprofundamento da relação entre filosofia 
e literatura, são de fundamental importância para aguçar o 
pensamento, a criatividade e a imaginação tanto de leitores 
quanto de escritores. 

Acreditamos que uma abordagem dessa natureza possa 
trazer um suporte significativo, capaz de facilitar o processo 
daqueles que lêem e daqueles que escrevem. Mas o que 
seria filosofia? Qual seria sua proposta? De acordo com 
Hilton Japiassú (2008, p. 108):

É difícil dar-se uma definição genérica 
de filosofia, já que esta varia não só 
quanto a cada filósofo ou corrente 
filosófica, mas também em relação 
a cada período histórico. [...] No 
entanto,  no desenvolvimento da 
tradição filosófica, o termo filosofia foi 
frequentemente usado para designar 
a totalidade do saber, a ciência em 
geral, sendo a metafísica a ciência dos 
primeiros princípios, estabelecendo 
os fundamentos dos demais saberes.

A filosofia seria então a base do conhecimento humano. 
É um modo de reflexão acerca de determinadas questões. 
Sua função é pensar através de argumentos lógicos e criar 
conceitos sobre o mundo, sobre a vida, sobre o homem. Mas, 
e a literatura? O que seria? Poderia ela ter alguma relação 
com a filosofia? Segundo o dicionário Houaiss de língua 
portuguesa (2009), a primeira definição para literatura seria 
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“uso estético da linguagem escrita; arte literária”, ou seja, 
a utilização das palavras em forma de arte. 

Desse modo, a filosofia apresenta como característica a 
linguagem conceitual enquanto que a literatura se desvela a 
partir de uma linguagem artística, poética, por assim dizer. 
Isso, no entanto, não quer dizer que uma prevaleça sobre 
a outra. Não há aqui um grau de importância superior da 
filosofia em relação à literatura, nem uma sobreposição da 
literatura em relação à filosofia. 

Ao nos debruçarmos sobre um livro, seja ele de filosofia 
ou de literatura, encontramos o mesmo ente, o mesmo ser, 
o mesmo homem, constituído de desejos, de existência, 
de essência, de busca por um sentido, de vontade e de 
afirmação ou negação da vida. O que muda na sua análise 
descritiva é justamente o modo como a linguagem aparece: 
conceitual ou artística.

Tanto a filosofia quanto a literatura estão em consonância 
quando tratam da questão existencial da natureza humana. 
Cada qual utiliza seu estilo próprio para expressar as 
inquietações, as inconformidades, as angústias e as 
experiências vividas pelo homem nesse percurso pelo qual 
ele atravessa e que poeticamente chamamos Vida.

É fato que o pensamento reflexivo e o questionamento 
acerca do mundo e da Vida sempre existiram e sempre 
continuarão a existir nos livros de literatura. Ninguém 
duvida, por exemplo, que haja filosofia nas palavras de 
Dostoievski (2008, p. 27), em Memórias do Subsolo, quando 
diz que “O homem se vinga porque acha que está fazendo 
justiça. Isso significa que ele encontrou o motivo original, 
o fundamento, ou seja: a justiça”. 

Há, em suas palavras, toda uma discussão acerca do 
que se é justiça, se temos liberdade pra fazer justiça, se 
há diferença entre justiça e vingança... Discussões essas 
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que são próprias da filosofia do direito, da ética e da moral. 
Em outra passagem da mesma obra, o autor filosofa e 
questiona nossa realidade ao afirmar que “o ser humano é 
tão apaixonado pelo sistema e pela conclusão abstrata, que 
é capaz de fazer-se de cego e surdo somente para justificar 
sua lógica” (DOSTOIEVSKI, 2008, p. 33).

Em O Médico e o Mostro, R. L. Stevenson (2014, p. 81) 
lida de forma profundamente filosófica com a condição 
humana ao expor a dualidade existente no homem enquanto 
ser dotado de instabilidade. Numa passagem memorável da 
obra, o autor explora a natureza dual do indivíduo na sua 
essência mais pura quando diz que: 

Na verdade, o pior dos meus defeitos 
consistia numa cer ta jovialidade 
impaciente no temperamento, do tipo 
que fazia a felicidade de muitas pessoas, 
mas a qual eu achava difícil de conciliar 
com meu desejo imperioso de manter 
minha cabeça erguida e de exibir em 
público mais do que uma corriqueira 
fisionomia sóbria. Em decorrência disso 
acabei por sufocar meus prazeres e, 
depois de anos de reflexão, ao olhar 
ao redor e avaliar meu progresso e 
minha posição no mundo, percebi-me 
já comprometido com uma profunda 
duplicidade de vida [...] Foi antes a 
natureza exata das minhas aspirações, 
do que qualquer degradação nas minhas 
culpas, o que me levou a ser quem eu 
era e a ter uma vala mais profunda que a 
maioria dos homens separando, em mim, 
as regiões do bem e do mal, que dividem 
e compõem a natureza dual do homem.
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Encontramos filosofia facilmente na obra de Franz Kafka. 
Nele descobrimos o espanto e o desespero do homem em 
relação à existência. Seus personagens buscam, mas não 
encontram soluções frente ao grande mistério da Vida. Assim 
inicia Kafka A Metamorfose, sua obra mais famosa:

Certa manhã, ao despertar de sonhos 
intranquilos, Gregor Sansa encontrou-
se em sua cama metamorfoseado num 
inseto monstruoso. Estava deitado sobre 
suas costas duras como couraças e, 
quando levantou um pouco a cabeça, viu 
seu ventre abaulado, marrom, dividido 
em segmentos arqueados, sobre o qual a 
coberta, prestes a deslizar de vez, apenas 
se mantinha com dificuldade. Suas 
muitas pernas, lamentavelmente finas 
em comparação com o volume do resto 
de seu corpo, vibravam desamparadas 
ante seus olhos. (KAFKA, 2001, p. 13).

Temos então, o início da saga de um personagem – 
Gregor Sansa – que assim como o homem se lança no enigma 
insolúvel da Vida. Gregor representa a própria condição 
humana que repentinamente se percebe lançado no mundo 
sem saber de onde veio, como veio, para que veio, para onde 
vai e como vai.  

 A literatura brasileira também nos presenteia com 
profundas reflexões filosóficas. Temos como exemplo, 
Machado de Assis (1997) que, em Memórias Póstumas de 
Brás Cubas, traça uma estreita relação com a filosofia de 
Schopenhauer ao declarar que não teve filhos e que não 
transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. 
É desse modo que Machado de Assis termina sua obra, ou 
seja, fazendo referência ao filósofo Schopenhauer quando 
aponta a Vida como dor e sofrimento.  
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Reflexões filosóficas podem ser encontradas ainda em 
obras como: Grande Sertão: Veredas de Guimarães Rosas 
e Vidas Secas de Graciliano Ramos. Também na poética de 
João Cabral de Melo Neto, de Fernando Pessoa, de Carlos 
Drummond de Andrade, entre outros. Entretanto, por mais 
que apresentem uma profundidade de pensamento, tais obras 
nao lidam com conceitos específicos da filosofia, não traçam 
um diálogo com a tradição filósofica e não demonstram 
nenhum sistema traçado por um determinado filósofo. E nem 
deveria! Pois não era este o objetivo dos seus escritores. 

 Não é objetivo da literatura apresentar conceitos 
próprios da tradição filosófica. Por mais que uma obra literária 
traga em si uma quantidade enorme de pensamento reflexivo, 
ainda assim, ela não estar fazendo filosofia no sentido estrito 
da palavra. Primeiro porque quem a escreveu não foi um 
filósofo. Segundo porque se não foi escrita por um filósofo, 
se não estar comprometida com nenhuma escola filosófica 
ou com o pensamento de um determinado filósofo, ou seja, 
se não estar dialogando com a tradição, então não é uma 
obra de filosofia.

 E quando acontece diferente? Quando um filósofo ao 
invés de escrever um tratado, um ensaio ou uma tese, a fim 
de expor um conceito filosófico específico, resolve escrever 
uma narrativa literária? São casos como estes, que nos 
propomos analisar daqui pra frente. Procuraremos mostrar 
como alguns filósofos utilizaram a linguagem artística da 
literatura para expressar conceitos próprios da filosofia. É 
por isso que falamos de uma literatura como expressão da 
filosofia, pois, nesses casos, a filosofia se revela por meio 
da literatura.     

Diante do exposto, escolhemos como objeto de análise, 
três obras escritas por filósofos, apresentando conceitos 
precisamente filosóficos, mas que, por sua vez, estão escritos 
de maneira puramente literária. As obras em questão são: 
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Candido ou o otimista de Voltaire, A Náusea de Jean-Paul 
Sartre e Assim falou Zaratustra de Friedrich Nietzsche. São 
obras em que os autores, utilizando a narrativa literária, 
abordam temas essenciais de seus pensamentos e expõem 
conceitos próprios da linguagem filosófica.

Cândido Ou O Otimismo
Certa vez o filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz 

declarou que vivemos “no melhor dos mundos possíveis”. 
Para Liebniz, o universo era constituídos por mônadas. 
As ações das mônadas foram previamente reguladas por 
Deus para estarem sempre de acordo umas com as outras. 
Isso garantiria a harmonia preestabelecida e faria com que 
os diferentes pontos de vistas de cada mônada acerca do 
universo concordassem entre si. Desse modo, entre os 
possíveis mundos do universo, estaríamos no melhor, pois 
a harmonia entre as mônadas garantiria a máxima perfeição 
do mundo. 

 Contrapondo-se a Leibniz, em 1759, o pensador 
iluminista François-Marie Arouet, conhecido como Voltaire, 
publica Candido ou o Otimismo. Trata-se de uma aventura 
literária onde o filósofo narra as andanças do jovem Cândido 
e seus amigos que vagam neste “melhor dos mundos 
possíveis”. As questões levantadas por Cândido, personagem 
principal, sobre: por que o homem existe? Como encontrar 
a verdadeira felicidade? Existe tal felicidade? Expressam o 
pensamento Voltaireano acerca de sua opinião sobre estética, 
política e filosofia. 

A narrativa se inicia quando, após dar um beijo na 
bela Cunegundes, na Vestfália, o jovem Cândido é expulso 
do castelo do Barão Thunder-tem-tronckh. Ele havia sido 
educado pelo brilhante filósofo Dr. Pangloss que dizia ser este 
o melhor dos mundos possíveis. Daí em diante, Cândido se 
defronta com um paradoxo existencial. De um lado escuta os 
conselhos do mestre alegando que não há efeito sem causa 
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e de que tudo tende a ficar bem e perfeito; e de outro ver a 
vida na sua realidade mais concreta, com suas adversidades, 
seus conflitos e suas tribulações. 

Temos, portanto, um choque entre o otimismo pregado 
por Pangloss – para quem tudo é justificável, tudo tem um 
sentido, pois para cada efeito há uma causa e vivemos no 
melhor dos mundos – e a realidade do mundo com sua 
violência, injustiça, terror e medo. A fim de provocar o debate 
intelectual em seu tempo, Voltaire deflagra em Cândido seu 
ataque satírico à ideia leibniziana tão preconizada pelo mestre 
do jovem Cândido. 

Sistematizada em seus Ensaios de Teodiceia sobre a 
bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do 
mal de 1710 e vastamente difundida durante o século XVIII, 
a sentença de Leibniz encontrou em Voltaire uma crítica 
irônica e sarcástica cuja arma principal parece ter sido a 
literatura. Em Cândido ou o Otimismo, Voltaire faz uso da 
arte literária, em forma de romance, para expressar, além de 
sua crítica a Leibniz, questões próprias da tradição filosófica 
do Iluminismo como: crítica à política e à religião, noções de 
causa e efeito, racionalidade, entre outros.

A Náusea

Como foi dito anteriormente, a novela A Náusea, de 
Jean-Paul Sartre, também prefigura um exemplo de como 
a literatura pode ser utilizada como expressão da filosofia. 
A obra é narrada, em forma de diário, pelo seu personagem 
principal: o historiador Antoine Roquentin. Após várias 
viagens por diversos países, Roquentin decide se acomodar 
na pequena Bouville para escrever uma biografia sobre um 
certo Marques de Rollebon. Seu dia-a-dia oscila entre a 
biblioteca, o café Rendez-vous des Cheminots e a pensão 
onde vive. 
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É possível encontrar na narrativa os principais conceitos 
daquele que filosoficamente ficou conhecido como 
existencialismo. Segundo o próprio Sartre, o existencialismo 
seria “a doutrina que torna a vida humana possível”, pois 
de acordo com tal pensamento “a existência precede a 
essência”. Em outras palavras, o filósofo quer dizer que o 
homem possui uma existência, mas apenas quando encontra 
a si mesmo é que ele surge no mundo e se define. De início 
ele não é nada, apenas um aberto. Sua essência não é definida 
e somente depois é que ele se torna algo. Este algo será 
produto daquilo que ele fizer de si mesmo. 

O romance começa mostrando Roquentin como esse 
homem que ainda não está definido, que ainda se encontra 
em construção. Ele se lança na vida quando decide escrever o 
livro sobre o Marques de Rollebon. Contudo, encontra outros 
homens que, como ele, também estão lançados na vida, mas 
que não vivem a própria vida, pois vivem a vida dos outros. 
Neste caso, Roquentin vive a vida do Marques de Rollebon e 
viver a vida do outro causa náusea. Por isso, ele precisa se 
constituir como homem, como ser livre.

  Ser livre significa dizer que o homem é também 
responsável por aquilo que ele vem a ser, pois ele só pode 
existir escolhendo existir e a escolha sempre traz consigo a 
ideia de liberdade. O homem é então liberdade. É estar aberto 
para ser aquilo que ele escolher. É o homem quem constrói 
sua existência e, por isso, estar condenado a ser livre. Suas 
escolhas são frutos de sua responsabilidade. 

A experiência de Roquentin com a realidade começa 
quando passa a perceber que, por algum motivo, as coisas 
não estão em sua normalidade. 

Alguma coisa me aconteceu, já não 
posso mais duvidar. Isso veio como uma 
doença, não como uma certeza comum, 
não como uma evidência. Estalou-se 
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pouco a pouco, sorrateiramente: senti-
me um pouco estranho, um pouco 
acomodado, e foi tudo. Uma vez no 
lugar, não mais se mexeu, ficou quieto e 
consegui me persuadir de que não tinha 
nada, de que era um alarme falso. E eis 
que agora a coisa se expande. (SARTRE, 
2006, p.15).

No decorrer da narrativa, a existência mundana de 
Roquentin vai se transformando quase numa experiência 
alucinógena. O real vai se distorcendo pouco a pouco. Ao 
cumprimentar um dos seus poucos amigos, Roquentin 
tem uma sensação estranha e não consegue reconhecê-lo. 
Assim descreve o personagem: “Via um rosto desconhecido, 
apenas um rosto. E depois havia sua mão como um grande 
verme branco, em minha mão. Soltei-a logo e o braço descaiu 
frouxamente”. (SARTRE, 2006, p. 16)

São essas experiências que levam o protagonista da trama 
a perder a confiança no real. Por muitas vezes, a narrativa 
leva o leitor a pensar que Roquentin está enlouquecendo ou 
doente. Para ele, a vida se tornou convulsiva e incoerente e 
as náuseas se tornam constantes.

E a seguir, depois disso, houve outras 
Náuseas; de quando em quando os 
objetos se põem a existir em nossa 
mão. Houve a Náusea no Rendez-
vous des Cheminots e depois uma 
outra, antes, uma noite em que eu 
olhava pela janela; e depois mais outra 
no jardim público, um domingo, e 
depois outras. (SARTRE, 2006, p.155).   

Roquentin sente náuseas por escrever a história dos 
outros e não conceder um destino a sua. Ele não consegue 
viver a história do personagem e a sua ao mesmo tempo e 
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percebe que não é livre. “Já não sou livre, já não posso fazer 
o que quero” (SARTRE, 2006, p. 23). As coisas passam a 
não fazer sentido. O real passa a se apresentar na sua forma 
caótica, desordenada, sem lógica. A busca por um sentido 
lógico na realidade causa náusea. Roquentin sente nojo e 
tem vertigens. 

A náusea só é curada quando Roquentin reconhece a 
própria existência e toma consciência de sua verdadeira 
natureza. A proposta de Sartre é mostrar que a realidade 
das coisas é apenas uma aparência, uma imagem que 
buscamos criar para escamotear o estado caótico do real. A 
náusea serve para levar Roquentin a perceber que o mundo 
racional das explicações, tal como buscamos compreender, 
não é o mundo real. A ordem e os valores matematicamente 
calculados que atribuímos à realidade é apenas uma projeção 
daquilo que construímos para dar significado ao real.

Desse modo, Roquentin declara que sem formular nada 
claramente, compreendeu que havia encontrado a chave da 
Existência, a chave de suas Náuseas e de sua própria vida. 
Mostrando, nesse caso, que “o mundo das explicações e das 
razões não é o dá existência”. (SARTRE, 2006, p. 162). Tal fato já 
havia sido constatado anteriormente, quando ele percebeu que 
as “palavras se haviam dissipado e com elas o significado das 
coisas, seus modos de emprego, os frágeis pontos de referência 
que os homens traçaram em sua superfície”. (SARTRE, 2006, p. 159).

A náusea é parte desse processo que faz Roquentin tomar 
consciência sobre a verdadeira natureza da existência. Nauseado 
pela visão verdadeira do real, ele percebe que esta realidade não 
tem a ordem e o propósito lógico que outrora achou que deveria 
ter. Percebe também que tudo não passa de uma construção 
que a consciência cria sobre as coisas e resolve ser ele próprio. 

Em seguida abandona a escrita do livro sobre o Marques 
de Rollebon, decide deixar a cidade e pensa em se lançar em 
um novo projeto. “Teria que ser um livro: não sei fazer outra 
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coisa. Mas não um livro de história, isso fala do que existiu – 
jamais um ente pode justificar a existência de um outro ente. 
Meu erro foi querer ressuscitar o Sr. De Rollebon”. (SARTRE, 
2006, p. 220). 

E assim Roquentin se reencontra com a vida. Não a vida 
dos outros, a vida que lhe disseram como deveria ser, mas a 
vida como um aberto composto de múltiplas possibilidades 
e que ele próprio faz a escolha. Ele nos mostra que alcançar 
a autenticidade com a vida, implica não somente em aceitar 
o mundo como algo desordenado ou sem propósito; 
mas também, em aceitar nossas limitações enquanto 
criaturas frágeis e finitas que, dotados de liberdade, somos 
responsáveis por nós e pelo mundo que criamos. 

Assim Falou Zaratustra

Assim Falou Zaratustra é a obra mais emblemática de 
Friedrich Nietzsche. Nela podemos encontrar os principais 
conceitos filosóficos desenvolvido pelo pensador ao longo de 
sua trajetória, tais como: a morte de Deus, Niilismo, Vontade 
de Poder, e Eterno Retorno. A grande surpresa para o leitor 
talvez seja o fato da obra em questão não constituir um 
tratado ou um ensaio filosófico, mas, uma narrativa literária 
repleta de discursos.

“Aos trinta anos de idade, deixou Zaratustra sua terra 
natal e o lago da sua terra natal e foi para a montanha. Gozou 
ali, durante dez anos, de seu próprio espírito e da solidão, sem 
deles se cansar” (NIETZSCHE, 2010, p. 33). Assim começa 
a saga de Zaratustra que vive a perambular nessa imensa 
odisséia chamada Vida. Zaratustra representa a própria 
busca do homem por superação. É o homem que frente às 
condições trágicas da Vida, não sucumbe, pois a ver como 
infinita possibilidade para o criar. 
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 Um dos conceitos cruciais no pensamento de 
Nietzsche é o de Vontade de Poder que, na obra aqui analisada, 
encontramos poeticamente apresentado da seguinte forma:

Onde encontrei vida, encontrei vontade 
de poder; e ainda na vontade do servo 
encontrei a vontade de ser senhor. [...] 
Muitas coisas o ser vivo avalia mais alto 
do que a própria vida; mas, através mesmo 
da avaliação, o que fala é – a vontade de 
poder. (NIETZSCHE, 2010, p. 145-146).

Visto de outro modo, a Vontade de Poder seria a própria 
manifestação da Vida, pois, enquanto possibilidade de vir-
a-ser, ela pulsa, vibra e se agita querendo sempre se tornar 
algo. A Vontade de Poder não é nada mais que a força, 
ou correlação de forças, responsáveis pela ação de todo 
vivente. Nietzsche a aponta como a “inesgotável e geradora 
da vontade de viver”, ou seja, a Vontade de Poder é a própria 
Vida eternamente se fazendo presente naquele que vive.

Chegamos então, a noção de Eterno Retorno, outro 
conceito chave no pensamento de Nietzsche, sobretudo 
quando se fala em Vontade de Poder. Na obra Assim Falou 
Zaratustra, o Eterno Retorno é apresentado nos termos a 
seguir:

Mas o encadeamento de causas em que 
sou tragado retornará – e tornará a criar-
me! Eu mesmo pertenço às causas do 
eterno retorno.
Retornarei com este sol, com esta terra, 
com esta águia, com esta serpente – não 
para uma nova vida ou uma vida melhor 
ou semelhante;
– eternamente retornarei para esta 
mesma e idêntica vida, nas coisas 
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maiores como nas menores, para que eu 
volte a ensinar o eterno retorno de todas 
as coisas – (NIETZSCHE, 2010, p. 263). 

Percebemos aqui a Vida como essa dinâmica que 
eternamente retorna enquanto Vontade de Poder. O que 
sempre retorna não são as coisas, mas a própria vontade de 
viver, de se superar, de agir, de criar. A expressão é chamada 
também de Eterno Retorno do mesmo, pois o que há de 
sempre retornar é a afirmação incondicional do aqui e do 
agora. É a afirmação da Vida como essa ininterrupta afecção 
que esta sempre nos levando para um possível modo de ser. 

O Eterno Retorno, enquanto afirmação incondicional do 
aqui e do agora, o instante em que passado, presente e futuro 
se encontram em unidade, é também a fonte para superação 
do niilismo. Na obra há uma passagem em que Zaratustra se 
depara com a seguinte situação: 

[...] Vi um jovem pastor contorcer-
se, sufocado, convulso, com o rosto 
transtornado, pois uma negra e 
pesada cobra pendia da sua boca.
Terei visto, algum dia, tamanho asco 
e lívido horror num rosto? Talvez ele 
estivesse dormindo e a cobra lhe 
coleasse pela garganta adentro – e 
ali se agarrasse com firme mordida.
Minha mão puxou a cobra e tornou a 
puxá-la – em vão! Não arrancou a cobra 
da garganta. Então de dentro de mim, 
alguma coisa gritou: “Morde, morde!
Decepa-lhe a cabeça! Morde!” – Assim 
gritou alguma coisa de dentro de mim, 
assim o meu horror, o meu ódio, o 
meu asco, a minha compaixão, todo 
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o meu bem e o meu mal gritaram de 
dentro de mim, num único grito. – [...]
– O pastor, porém, mordeu, como o 
grito lhe aconselhava; mordeu com rija 
dentada! Cuspiu bem longe a cabeça 
da cobra – e levantou-se de um pulo. – 
Não mais pastor, não mais homem – um 
ser transformado, translumbrado que 
ria! Nunca até aqui, na terra, riu alguém 
como ele ria! (NIETZSCHE, 2010, p. 195).

A figura do pastor representa o homem moderno, o 
homem que, em nome da “razão”, matou Deus. O mesmo 
que outrora renegou o mundo e a Vida em detrimento do 
além-mundo agora substituído pela Ciência. A negra serpente 
engasgada na garganta do jovem pastor representa aquilo 
que Nietzsche denominou niilismo. Mas o que seria o 
niilismo? Seria o acontecimento histórico iniciado ainda na 
antiguidade com Sócrates e Platão quando conceberam a 
realidade a partir de duas instâncias: sensível e inteligível. 

Para eles, o mundo inteligível seria o mundo verdadeiro, o 
mundo das ideias, o lugar de onde provém a razão. Por outro 
lado, o mundo sensível seria visto como a realidade aparente, 
um lugar onde nada é real e tudo é aparência. Para o niilista, 
o mundo sensível é visto como um vale de lágrimas, um lugar 
sem sentido algum; a não ser renegá-lo e voltar-se para um 
outro mundo que está além e que estar por vir. 

Superar tal pensamento é morder a cabeça da cobra e 
cuspi-la para bem longe. Só então é possível rir de alegria 
como riu o pastor. Livrar-se da cobra é aceitar a Vida na sua 
plenitude como este algo caótico, sem forma e ainda por 
constituir. É aceitar a Vida mesmo na sua condição trágica 
e querer tê-la e vivê-la sempre mais uma vez. Quando isso 
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se dá, dá-se também Eterno Retorno, não do mesmo, mas 
do igual. 

Superar o niilismo é agir de modo que a vida se 
transforme numa completa obra de arte. Não se trata da arte 
no sentido das belas artes: pintura, escultura, música. Mas 
arte no sentido de criação, pois ao aceitar a Vida como ela 
é, o homem se torna um artista e diz sim a si mesmo. Daí 
ele passa, através da criação artística, a construir e destruir, 
inaugurar e encerrar, iniciar e terminar. Para ele, a vida se 
apresenta como um universo infinito de possibilidades. 

Considerações Finais
Nossa proposta foi evidenciar como a filosofia pode fazer 

uso da literatura para apresentar e descrever seus próprios 
conceitos. Acreditamos que a literatura, enquanto prosa ou 
poesia, trabalha com um conjunto de imagens que desperta 
mundos. Já a filosofia, a partir de todo seu rigor conceitual, 
lida com a precisão de argumentos, com a colocação rigorosa 
das palavras e com a profundidade reflexiva voltada para um 
determinado problema imposto pela tradição.

Quando o filósofo faz uso dessas duas produções 
humanas, o resultado pode ser extraordinário, pra não 
dizer perfeito. O uso da literatura pelo filósofo é uma forma 
dele expressar, de maneira cotidiana, um pensamento que, 
de maneira filosófica, só poderia ser expresso mediante o 
uso dos conceitos. A apropriação da literatura pelo filósofo 
também é um modo de mostrar como um determinado 
conceito pode fazer parte da nossa vida e do mundo em que 
vivemos.

Não se trata, portanto, da supremacia de uma em 
detrimento da outra. A filosofia não é superior à literatura, 
nem a literatura é mais importante que a filosofia. São 
abordagens diferentes que se complementam quando 
buscamos explicações acerca daquilo que só nos é possível 
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por meio da reflexão. Assim sendo, ao fazer uso da literatura 
para provocar reflexão a respeito de algo; o filósofo está 
didaticamente levando o leitor a perceber que o mundo da 
vida pode ser facilmente desvelado por meio do pensamento 
filosófico.
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Neste trabalho, pretende-se estabelecer relações entre os 
velhos contadores de história, das tribos primitivas, e o 
jovem contador de histórias, o cinema. Considera-se, ainda, 
que os jovens narradores de história - os filmes - já formaram 
velhos contadores que, ao recordarem passageís de suas 
vidas, transmitindo suas experiências, revelam traços que 
se assemelham às vivências dos grupos arcaicos, expondo 
elementos comuns a todos os homens, desvendando 
aspectos essenciais da natureza humana.

The present work intends to establish relations between 
the ancient story-tellers of the primitive tribes, and the 
young story-teller: the cinema. lt is also considered here 
that the young story-tellers - the films - have already 
formed ancient tellers that, on remembering passages 
of their Iives, transmiting their experience, reved features 
similar to arcaic group experience, exposing common, 
elements to all men, reveling aspects of human-being.
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O PODER DO IMAGINÁRIO E A MAGIA DOS 
CONTADORES DE HISTÓRIA**

THE POWER OF IMAGINARY AND THE MAGIC OF STORY-TELLERS

Imaginativos, detentores do poder de sedução da 
palavra, da gestualidade ritualística, dos silêncios 
fecundos, administrados em pausas reveladoras, os 

feiticeiros tornaram-se depositários dos grandes segredos 
da vida e da morte, perante seu grupo. Criadores de êxtases 
pela força da palavra, do gesto, das ervas misteriosas, 
conseguiam o milagre da reintegração do homem arcaico ao 
estado paradisíaco do “tempo muito antigo”, aquele tempo 
fabuloso das origens, que antecede a tudo, inclusive antecede 
à irrupção da morte que chegou ao homem como castigo.

Os feiticeiros passaram a ter seu lugar no grupo no 
momento em que ocorreu o aumento da produtividade do 

O homem, criador de mitos, 
passa por eles a ser governado.
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trabalho pelo incremento das forças produtivas e se criaram 
as condições para a ampliação da divisão do trabalho. 
O aumento da produtividade viabilizou um excedente 
socialmente produzido, que assegurou aos feiticeiros a 
possibilidade de se dedicarem exclusivamente à prática 
ritual, ao culto do passado, às técnicas de harmonização nas 
relações entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Isto, 
por sua vez, marcou a emergência, na divisão do trabalho, 
de atividades predominantemente intelectuais, ligadas ao 
universo simbólico.

A fala era o grande agente ativo da magia, quê tinha o poder 
de preservar a identidade do grupo, de ligá-lo ao passado e 
ao futuro. E porque o homem primitivo não distinguia entre 
o real e o ideal, à maneira do homem de hoje, a arte não se 
constituía num elemento estranho e complementar à vida, 
mas se configurava como uma intensificação da vida, um 
modo necessário e exigente de expressão.

Essa concepção de unidade estava presente em todos 
os aspectos da vida social, e alicerçava-se no sentido da 
unidade existente entre homem e natureza. O clã totêmico 
representava uma totalidade - e o totem simbolizava a eterna 
comunidade de onde os indivíduos emergiam e para a qual 
retornavam, porque o coletivo se constituía numa união dos 
vivos com os mortos.

A terra, indivisa, pertencia à tribo inteira, incluindo-se os 
vivos e os mortos. A tribo e a terra em que ela vivia formavam 
uma indissolúvel unidade, e todo o caráter sagrado que 
descrevia essa unidade avançava no tempo, de geração a 
geração, através das narrativas mitológicas.

Através do mito ocorria o retorno às origens - porque, 
conforme registra Mircea Eliade, ele é mais que uma narrativa 
fantasiosa, narra histórias verdadeiras, que tratam das coisas 
essenciais, como a cosmogonia, a criação das estrelas, 
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a origem da morte, as origens da tribo, e de tudo o que é 
primordial para a existência do grupo ou para explicar o 
mundo e a vida.

Por tratar de histórias verdadeiras, e registrar costumes 
e normas estabelecidos no tempo distante dos entes 
sobrenaturais, o mito tem caráter sagrado e exige, para ser 
contado, uma ritualística especial e solene. A arte de narrar, 
então, exige certas posturas, inflexões de voz e gestual que 
repetem a fala e o gesto dos entes que transmitiram esses 
conhecimentos aos homens: exigem determinadas datas e 
horários para serem contados, ou determinadas situações, 
como o momento da iniciação, nos ritos de passagem como 
da puberdade ou do casamento. Ou, ainda, o momento do 
primeiro aleitamento; das cerimônias relacionadas com o 
plantio ou com a colheita; os ritos mortuários.

“Não basta conhecer o mito da origem, é preciso recitá-
lo; em certo sentido é proclamação e uma demonstração 
do próprio conhecimento.” - ressalta Mircea Eliade, que 
continua:

“E não é só: recitando ou celebrando 
o mito da origem, o individuo deixa-se 
impregnar pela atmosfera sagrada na 
qual se desenrolaram esses eventos 
miraculosos. O tempo mítico das origens é 
um tempo ‘forte’, porque foi transfigurado 
pela presença ativa e criadora dos Entes 
Sobrenaturais. Ao recitar os mitos, 
reintegra-se àquele tempo fabuloso e 
a pessoa torna-se, consequentemente, 
‘contemporânea’, de certo modo, 
dos entes evocados, compartilha da 
presença dos Deuses ou Heróis”.
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No mito se esconde, então, o patrimônio comum do grupo, 
a sua concepção de existência. No feiticeiro, quê guardava os 
segredos do grupo, escondia-se um artista, que detinha, no 
seu talento, o poder de unificar, através do encantamento de 
sua palavra e de seu gestual, uma sociedade que aos poucos 
se transfigurava, através da crescente divisão do trabalho. 
Ao feiticeiro, individuo possuído por deuses e dotado de 
inspiração, cabia recuperar a unidade perdida, tal como 
ocorreu em outros tipos de sociedade com profetas e sibilas.

Nas sociedades primitivas o mito se constituía no modelo 
exemplar de todas as atividades humanas significativas. Ele 
conseguia “explicar” todos os acontecimentos essenciais 
que levaram o homem e o mundo a ser como são. Por que o 
homem é mortal? A profunda dor de ter consciência de sua 
própria morte leva o homem a buscar explicações em todas 
as sociedades primitivas, como por exemplo, em inúmeros 
grupos indígenas do Brasil.

Índios brasileiros - os Maués da Amazônia ensinavam 
aos jovens de sua tribo como surgira o mundo e a morte:

“Quem fez a terra foram os encantados: 
a sucuri e a jiboia. Fizeram a terra com o 
corpo de sua irmã, a cunhã-magaru. Se 
ela tivesse ficado com a face para cima, 
voltada para o céu, ninguém morreria. 
Mas ela ficou com a cara virada para 
baixo, para o chão, por isso ninguém 
escapa ao seu chamado. Ela disse: vocês 
me fizeram terra, está bem. Mas eu vos 
chamarei sempre para junto de mim”.

A morte pesa sobre todos os seres vivos como uma 
imposição inevitável, não apenas sobre os Maués. Em todas 
as culturas, é sabido, os homens tratam desta questão, 
inclusive nos tempos recuados, nas sociedades arcaicas. 
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As sepulturas dos neandertalenses já revelavam muito mais 
que um cuidado para se proteger os vivos da putrefação 
dos cadáveres. Vestígios de pólen, postura fetal do morto, 
ossos pintados com ocre são achados arqueológicos que 
revelam crença numa outra vida, sob outra forma, fora da 
percepção empírica. “A irrupção da morte no sapiens é, ao 
mesmo tempo, a irrupção de uma verdade e de uma ilusão”, 
afirma Morin:

“O Homo Sapiens é atingido pela morte 
como por uma catástrofe irremediável, 
que traz consigo uma ansiedade 
específica, a angústia ou horror da morte 
(...). Tudo nos indica que esse homem não 
só recusa essa morte, mas que a rejeita, 
transpõe e resolve no mito e na magia”.

A negação da morte, hoje, pode ocorrer de forma 
eufemizada, quando se diz “vida eterna”, “outro lado”, 
“descanso”, “descanso eteno”. Nos tempos recuados, a crise 
gerada no sapiens pela tomada de consciência da morte teria 
levado à busca de soluções imaginárias, mitológicas, mágicas 
- e mais tarde, religiosas - para tornar suportável a ideia de 
morrer. Isto acabaria gerando, para o homem, a concepção 
de um destino distinto de todos os outros animais, ou seja, 
a de um ser dotado do poder da imortalidade, a partir de um 
“duplo” do corpo de caráter insubstancial, fluido, intangível, 
algo assemelhado a uma sombra, um brilho, um sopro. Ou 
através da ressurreição do morto, quê ressurge do chão.

A noção de “duplo”, criação induzida a partir dos 
sonhos, da sombra, da imagem refletida na água, dotado da 
capacidade de ultrapassar a morte, preservando a identidade 
do morto, transformava a morte em apenas uma “passagem” 
de um estado físico para outro, imaterial.
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Em função do “duplo” que permanece vivo, sendo e não 
sendo o ser real, serão criadas cerimônias mágicas. Nelas, 
o homem arcaico poderá se dirigir não mais aos seres ou 
objetos concretos, mas a seus “duplos”, seres intermediários 
entre o ambiente e o sujeito, ou seja, criações imagéticas e 
simbólicas.

A crença na ressurreição do morto, que podia renascer da 
terra, adulto, ou rejuvenescido, aparece, também na Amazônia, 
no mito do surgimento do primeiro índio Maué. Esse mito fala 
de Onhiamuaçabê, moça que vivia no Noçoquém, um lugar 
encantado, de onde foi expulsa por seus irmãos, porque 
engravidara. Ela foi viver sozinha, teve um filho que, por volta 
de seis anos de idade, foi assassinado pelos tios. O menino 
morto foi enterrado, mas, certo dia, renasceu bebê, da terra 
escavada pelos índios que procuravam raízes, abrindo o 
chão. Esse menino tornou-se o primeiro Maué, dando origem 
à sua tribo.

Bem longe da Amazônia, no tempo e no espaço, em 
Neandertal, o homem arcaico, de posse da certeza da 
inevitabilidade da morte, já havia elaborado um sistema 
de crenças que admitia a sobrevivência do morto, sob 
outra forma. Isto significa que ali já se tratava da morte 
fora de sua ocorrência imediata, o que indica, por sua vez, 
a presença da consciência de tempo, como diz Morin, “no 
seio da consciência” do sapiens. A partir dessas noções, 
fica evidenciada uma mudança qualitativa e de grau no 
conhecimento consciente do homem arcaico:

“A ligação de uma consciência de 
transformações, de uma consciência de 
imposições, de uma consciência de tempo, 
indicam, no sapiens, a emergência de um 
grau mais complexo e de uma qualidade 
nova no conhecimento consciente”.
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A irrupção da morte no sapiens é, segundo Morin, 
“a irrupção de um conhecimento objetivo e de uma nova 
subjetividade, e, sobretudo, a ligação ambígua entre ambos”.

O esforço de superar a morte, ultrapassá-la através da 
fantasia, é o esforço do homem imaginante que não suporta 
a ideia de morrer e ser reduzido a nada, como diz Morin:

“A consciência da morte que emerge no 
sapiens é constituída pela interação de 
uma consciência objetiva que reconhece 
a mortalidade e de uma consciência 
subjetiva que afirma se não imortalidade, 
pelo menos uma transmortalidade”.

A crença na existência de uma transformação do estado 
corpóreo para outro estado insubstancial, sem que o morto 
perca sua identidade, marcará, segundo Morin, a irrupção do 
imaginário na percepção do real, na visão de mundo do sapiens:

“e daí por diante, o imaginário e 
o mito passarão a ser produtos e 
coprodutores do destino humano”.

A força da criação imaginária como produto e coprodutora 
da realidade humana fica evidente no mito que relata como 
ocorreu a aliança entre os Maués, da Amazônia, e a adoção 
do casamento endogâmico, num tempo muito antigo, quando 
ainda não existiam armas, como o arco e a flecha:

‘No principio do mundo houve um 
homem Aiaiaê, que matou com uma 
pedra Nô-Aitêc,  um índio Maué.

Aiaiaê era o próprio mal. Os Maué, porém, tomando a 
pedra de Aiaiaê o mataram com ela própria, cantando:
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Arépêc Aiaiaê oen
Encoinçauapê

Nô-Aitec noaitec-o
Oipoitocai ireum-né”.
(Eu vingarei a morte
com a mesma pedra

com que Aiaiaê matou
outro homem, antes

de haver arma).

Depois disso, perdoando-se entre si, os Maué resolveram 
jogar a pedra fora, para que nunca mais nenhum deles 
brigasse. E foi essa pedra que Uaciri levou para o céu, pois 
se a deixasse na terra, os Maué estariam sempre brigando 
entre si.Desde então foram os Maué casando-se dentro da 
própria tribo.

Para os Maués, a pedra “assumia” o duplo de Aiaiaê. 
Ela se constituía no substrato material que possibilitava 
a operação maléfica do ausente (Aiaiaê morto) que havia 
transposto a morte e continuava presente. Foi preciso que 
a pedra nefasta fosse magicamente retirada do ambiente 
(levada para o céu) para que o mal fosse definitivamente 
exorcizado e desaparecesse. Só então se tornou possível a 
paz entre os Maués, e a endogamia, avaliada positivamente 
pelo grupo, também se tornou possível.

O mito da pedra de Aiaiaê transcende a si mesmo 
quando permite ao povo Maué vivenciar na fantasia uma 
aprendizagem para o real. Permite a reorientação da desordem 
para a superação da crise (a luta) e o estabelecimento dos 
dispositivos organizacionais do grupo (a paz, as regras, o 
casamento).

Darcy Ribeiro relembra a importância do mito para 
determinados grupos sociais, na explicação da origem do 
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mundo e da própria comunidade, bem como o caráter do 
vínculo que a unifica internamente e a contrapõe a outros 
grupos humanos e a toda natureza. É no mito que o grupo 
vai ainda encontrar “a justificação de certas formas de 
comportamento, por sua congruência com as normas míticas, 
e a garantia da eficácia dos ritos e cerimônias, bem como da 
legitimidade das instituições, graças à referência direta aos 
mesmos episódios narrados pelos mitos”.

Assim fica assegurada a sua eficácia, na vida social, mas 
transcende ao concreto, vai muito além.

O mito é digno de credibilidade porque não falseia a 
verdade, narra o que “realmente” aconteceu, como ocorreu a 
“irrupção do sagrado” e uma realidade total ou fragmento dela 
passou a existir por meio da ação de entes sobrenaturais. É 
enigma, portanto, que transforma a magia em fato corriqueiro, 
capaz de partilhar o cotidiano de cada um, observando a 
lógica do desejo através do registro do imaginário. Contado 
de forma sedutora, deslumbra e persuade. Transforma cada 
espectador em personagem do cenário mágico e ator da 
fascinante história, que, por identificação, transfigura a sua 
existência, incendiando a sua imaginação, permitindo que 
incorpore a si tudo aquilo que não é, mas sente que tem 
possibilidade de ser possibilidade essa que lhe é conferida 
pelo simples fato de pertencer à espécie humana.

O homem, criador de mitos, passa a ser também 
governado por eles e, através das relações com eles 
estabelecidas, transcende a si, incorporando-se ao todo. Na 
união cósmica, alcança a fusão do sonho com a substância 
da vida, como ocorreu na sociedade moderna, ao criar o 
cinema e transformá-lo no herdeiro do feiticeiro arcaico que, 
em dias, horas e lugares marcados, reconta velhas histórias.
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A Magia do Jovem Feiticeiro
Para contar suas histórias, o cinema-indústria não só 

remontou às origens mitológicas do homem arcaico, como 
recriou o ritual. Aqui, o próprio conceito de cinema se alarga, 
englobando a casa exibidora e a obra fílmica, que se constitui 
no seu segmento pulsante.

Os rituais envolviam o cinema, nos áureos tempos de 
Holywood, desde o preparo do corpo: o banho, a escolha 
cuidadosa da roupa, o penteado, os enfeites, o perfume, 
até o deslocamento do local de moradia na direção da casa 
exibidora da obra fílmica. Ali, a passagem pela bilheteria, a 
fila, o ingresso, a entrada, a escolha de um cantinho, a espera, 
o escurecimento da sala, o relaxamento, a comunhão com a 
narrativa, a incorporação do fantasma advindo da tela. Tudo, 
passo a passo, evoca as ritualísticas primitivas. As condições 
descritas não são as mesmas, é claro, nem o que se narra. 
Outro é o tipo de sociedade que conheceu o cinema, mas o 
que se pretende aqui dizer é que permanece vivo o “espírito” 
arcaico, entendido como essência da herança ancestral de 
um modo de ser, que sente e aspira. Herança sutil e imaterial 
de antiga comunhão com a magia, registros intangíveis que 
marcam as profundezas do inconsciente. O sentimento do 
arcaico flutua no interior do moderno, emerge nos esconjuros 
e fórmulas para apropriação mágica de bens e pessoas, 
objetiva-se nas cerimônias rituais.

O ritual, que cerca o cinema em todos os seus detalhes; 
a necessidade que tem o espectador de incorporar a si a 
identidade do artista através da imitação de suas roupas, 
maquiagem; a tentativa de apropriação mágica de sua 
identidade, através do consumo de conhecimentos sobre 
ele, imagens, fotografias, autógrafos, reportagens - tudo 
isso que está nos relatos de velhos que relembram a 
influência do cinema em suas vidas, revive a essência de 
práticas ancestrais.
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A respeito da mágica sintonia que se estabelece entre o 
público no cinema com a imagem, o antropólogo Massimo 
Canevacci admite:

“O público tende a se por em doce sintonia 
com a alienação de luz, vento, ar móvel 
que constitui o ‘fluxo pneumático’ das 
imagens. Assim como a auréola expressa 
a natureza interior divina, essas imagens 
elevam-se a uma potência psíquica 
que penetra docilmente na alma do 
espectador, até as zonas mais profundas”.

Essa possibilidade de que algo sutil penetre nas zonas 
mais profundas do cérebro do espectador leva a supor 
que, no cinema, a obra fílmica pode exprimir algo que não 
aparece na sua forma visível, imediata. Algo que está por 
trás ou subjacente ao que é exibido nesse recinto sagrado, 
e que entra em sintonia com aspirações e necessidades de 
quem vê a obra, favorecendo a emergência do processo de 
projeção-identificação.

Freud considera o fenômeno da identificação, a que 
conceitua como “forma primitiva de ligação afetiva a um 
objeto, que pode surgir em todos os casos em que o sujeito 
descobre em si um traço comum com outra pessoa que não 
é objeto de seus instintos sexuais”.

A identificação, no seu ponto máximo, é favorecida por 
diferentes fatores:

“O ótimo da identificação se estabelece 
num certo equilíbrio de realismo e de 
idealização; é preciso haver condições 
de verossimilhança e de veracidade 
que assegurem a comunicação com a 
realidade vivida, que os personagens 
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participem por algum lado da humanidade 
cotidiana, mas é preciso também que o 
imaginário se eleve alguns degraus 
acima da vida cotidiana, (...) que as 
situações imaginárias correspondam 
a interesses profundos, (...) que digam 
respeito intimamente à necessidade 
e aspirações dos (...) espectadores”.

O espectador intimamente anseia por aquilo que gostaria 
de ser, e imita, conscientemente ou não, os deuses da tela 
- e mais recentemente, da televisão -, querendo assimilar, 
incorporar suas características através não só de exercícios 
imaginários, mas também de mimetismos práticos em que 
se incluem seu modo de andar, de olhar, de maquiar-se, ou 
seus objetos pessoais como o “seu” sabonete, a “sua” pasta 
de dente, os “seus” óculos, a “sua” dieta, os “seus” móveis. 
E o que o ser humano gostaria de ser, ultrapassa os limites 
do cotidiano tedioso, para atingir uma vida plena de emoção, 
aventura e fantasia.

Os velhos que relembram1 , recorrem à sua experiência, 
que se relaciona com a memória individual e coletiva. Tratam 
com intensidade de sua vivência, que, como quer Benjamin, 
vincula-se à sua vida privada, à percepção consciente, à solidão.

Muitos, ao se lembrarem, associando essas lembranças às 
histórias contadas pelo cinema, sentem-se sós ou relembram 
solidões passadas, onde o conforto vinha da criação de 
fantasmas. Fantasmas criados a partir do olhar vindo da tela, 
do olhar do simulacro transformado em real e que, agora, em 
casa, vira uma figura etérea, que preenche a solidão, como a 
de dona Deolinda, quê se sente acompanhada, quando pensa 
na atriz ou relembra a canção Over the Rainbow, cantada 
num filme por Judy Garland. Sem limitações de tempo e 
1Referência à pesquisa com idosos, amantes do cinema, realizada em São Paulo, no período 
de 1993-1994, Universidade Mackenzie. (A cidade e o cinema - Memória do star system norte-
americano e influência do cinema no comportamento da população de São Paulo).
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espaço, o fantasma passeia como algo indefinível, um olhar 
de “fora” que observa e faz coro à tristeza da anciã, por algo 
que poderia ter sido e não foi, que poderia ter acontecido 
e não aconteceu, pelo que poderia ter sido “vivido” e não 
foi, uma vez que os papéis sociais não foram cumpridos: 
de jovem não foi bela, nem amada, nem se casou. Mais que 
as expectativas sociais, o modelo fornecido pela indústria 
cinematográfica não se cumpriu, e a sensação de vazio 
persiste, apesar do tempo. Mas o modelo não se cumpriu, 
também, para dona Justina, aquela que quando moça queria 
um amor cinematográfico e teve um “casamento frouxo”, 
muito aquém das promessas advindas da tela. A vitória, a 
libertação, a plenitude sugeridas pelo “happy end” não se 
afirmaram na “vida vivida” e a projeção imaginária resvala 
na angústia difusa em sentimentos ambivalentes, diante do 
balanço da existência, no momento em que se avaliam saldos 
positivos e negativos.

A fantasia, concebida como uma atividade mental que 
retém elevado grau de liberdade em relação ao principio 
de realidade, liga-se ao sonho, expressa-se na divagação. 
Mantém-se livre do controle do principio de realidade pelo 
preço de tornar-se impotente, inconsequente e irrealista. Mas 
separar é criar o desejo de reunir: que a fantasia se torne real 
está no fundo de muitas aspirações, confirmando o mito, 
tantas vezes repetido, de Platão:

“A natureza humana era a principio 
muito diferente (...). Tudo nestes seres 
humanos era duplo, tinham quatro pés, 
quatro mãos, dois rostos (...). Zeus 
decidiu-se um dia a dividir cada um deles 
em duas Partes. Quando deste modo 
ficou dividida em dois toda a Natureza, 
apareceu em cada homem o desejo de 
reunir-se à sua outra metade própria...”.
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O desejo de reunir-se, de recuperar a totalidade perdida 
alimenta a fantasia de quem busca sua própria identidade 
no “outro”, o objeto imaginário perdido, retendo consigo o 
fantasma desse objeto, tão presente como a dor “latejada... 
fisgada no membro que já perdi”, como diz o compositor 
Chico Buarque de Holanda.

Esse fantasma, etéreo/real, abandona a tela impregnando-
se na íris do espectador, estabelecendo com ele uma 
identidade imaginária, que se reflete no espelho, acentuando 
obsessões.

Os “traços” concretos de realidade são elaborados 
mimeticamente, na construção da identificação imaginária. 
Através do vestuário, penteados, maquiagem, constrói-se 
o duplo realizado. E a indústria, sempre atenta ao lucro, 
padroniza e difunde no mercado os elementos necessários 
a essa construção: gêneros de roupas inspiradas em filmes 
de sucesso, padronagens de tecidos, cores, modelos de 
penteados, xampus, cremes, batons.

Os velhos que narram histórias de filmes, associando-
os à sua vida, recordam modelos que usavam: os tipos de 
roupa, penteado, os cuidados com o corpo. Lembram gestos 
e posturas; conduta durante as refeições; arranjos da casa: 
móveis, colchas, toalhas, pequenos utensílios domésticos. 
Elementos, todos, advindos de lições do cinema. O jeito de 
namorar, a expectativa diante do futuro, tudo está nos relatos 
de dona Luzia, de dona Letícia, de dona Maria José, até o 
personagem criado para si mesma e o namorado fictício.

A pobreza é continuamente negada através da imitação do 
luxo, que nem chega a imitar, fica no embrião, simples suporte 
para o imaginário. Na casa pobre, de móveis toscos, como 
ocorre com dona Deolinda ou com dona Telma, uma cortina de 
algodão, um forro de tecido sobre uma mesa velha, um sofá 
que lembra o de um filme, passam a ser símbolos de um novo 
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status, ilusório, que preenche de modo imaginário lacunas 
evidentes. Essa ilusão sustenta-se no esquema engendrado 
pelo star system, que, através de seus filmes, propunha e 
impunha não só uma nova ética da individualidade como 
uma nova elite social, que parece facilmente atingível através 
da alienação de si, da identificação onírica, da aquisição de 
símbolos e objetos simbólicos.

Ao falar da casa, da rua da infância, a saudade quase 
adquire consistência física: o entrevistado se emociona, 
descrevendo um estado de felicidade que ficou lá no passado. 
Está no nível do imaginário esta perfeição que permanece 
na lembrança como expressão de um desejo, insolúvel em 
nível de realidade, e negado, continuamente, por informações 
posteriores: os castigos, o medo, as dificuldades, a vontade 
de sair de casa, de não reproduzir o modelo materno. E, acima 
de tudo, pela confissão quase unânime de que o cinema 
preenchia uma lacuna na vida de cada um.

Que lacuna era essa? Estaria implícita nessa afirmação 
a confissão de uma existência insatisfatória?

Um elemento explicativo poderia ser o reconhecimento 
de que todo ser humano só pode atingir a plenitude se 
apoderar-se das experiências alheias, “que potencialmente 
lhe concernem, que poderiam ser ele”, como diz Ernst Fisher:

“E o que um homem sente como 
potencialmente seu inclui tudo aquilo 
de que a humanidade, como um todo 
é capaz. A arte é o meio indispensável 
para essa união do individuo como o 
todo; reflete a infinita capacidade, para 
a circulação de experiência e ideias”.

Mas, além do caráter mágico da arte, de seu poder de 
encantamento e transformação, as entrevistas com velhos 
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amantes do cinema deixam entrever pequenas aspirações, 
que revelam seu cotidiano pobre, o desconforto doméstico 
de sua juventude, como o sonho de possuir uma cama 
parecida com aquela do cinema. Os colchões altos e macios, 
comuns nos Estados Unidos, mostrados através do cinema, 
afrontavam os colchões de crina, capim ou palha de milho 
que eram usados no Brasil. E aqui, as entrevistas permitem 
relembrar a pobreza de Sinhá Vitória, a personagem de 
Graciliano Ramos em “Vidas Secas”, cujo maior sonho era 
possuir uma cama igual a que vira na casa de “seu” Tomás 
da Bolanderia. Ela nunca havia visto um filme, nem camas 
tão belas como as norte-americanas, mas também sonhava 
com o conforto de uma cama macia para repousar o corpo 
cansado de tanto trabalho penoso e tanta pobreza.

O cinema, porém, vai mais longe, oferece muito mais 
que isso: ele tem o poder de suspender o tempo e detém a 
capacidade de se tornar a razão de ser do desejo do outro.

A noção do próprio corpo e do prazer corporal é 
substituída no espectador por uma imagem externa, vinda 
do cinema e na qual o sujeito se aliena. Para se constituir, 
esse novo sujeito precisa daquele olhar que emerge da tela; 
dos fantasmas criados a partir da ausência daquele olhar 
do simulacro que parece real e que, agora, em casa, por 
intermédio do videocassete ou dvd, vira manso fantasma 
que preenche a solidão.

Ali estão, na sala, Charles Starrett, Victor Macture, James 
Dean, Clark Gable, Marlon Brando - namorados fantasmas, 
que passeiam, invisíveis, ao lado do gravador, onde as 
mulheres idosas evocam o passado, recontando histórias 
que eles contaram. Ao presentificar o passado, a memória 
instaura o tempo mítico, onde se nega o tempo histórico e 
se resgata o estado edênico, capaz de renovar e regenerar 
a existência. Por isso, ao relembrar, as mulheres idosas 
parecem rejuvenescidas pela poesia das lembranças que 
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libera do peso do tempo. Logo, porém, como num movimento 
cíclico, fecham-se no presente, sofridas, por algo que se 
perdeu. Mas não são apenas elas que sofrem. Os deuses 
também sofrem quando se lembram dos tempos áureos de 
sua juventude, época em que tinham seus templos nas telas 
do mundo todo. O desabafo de Joan Crawford é bastante 
eloquente:

“Eu fui uma grande mentira. Eu me 
chamo Lucille La Sueur e não tenho mais 
o rosto que a velhice consumiu. O cinema 
é capaz de todas as mágicas, menos 
uma: preservar a nossa juventude”.

Na amargura da grande estrela, a constatação reiterada 
da desvalorização da velhice. Nesta sociedade, ela não detém, 
como ocorria no grupo arcaico, nem a autoridade nem a 
sabedoria. Sua experiência é descartável: urge escorraçá-la 
para fora do curso real da vida.

A experiência do envelhecer é como uma pressão do 
passado que aumenta enquanto se tornam mais restritas as 
possibilidades de futuro. A presença do fim se delineia, de 
forma inexorável, e a angústia da iminência da morte confere 
certo fascínio ao presente, que se tenta prolongar a todo 
custo. Inutilmente, porque até os deuses morrem. Apesar 
disso, porém, novo tipo de duplo, tecnológico, desafia a morte 
e a ultrapassa, como ocorre com Joan Crawford, a velha 
contadora de histórias, que permanece na tela, movimentando-
se, etérea, eternamente jovem, repetindo histórias que 
preservam a magia do cinema. Sua outra verdade, seu duplo, 
permanece na tela, movimentando-se, etérea, eternamente 
jovem. Falando, sofrendo, amando, vivendo, recontando 
velhas histórias que preservam a magia do cinema na 
concretização do sonho da imortalidade, convertido, desde 
os tempos imemoriais, em transmortalidade.
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Essa magia, expressão da vontade de durar, não anula, 
porém, a dor da descoberta da ilusão, por isso a extensão da 
amargura da atriz é proporcional à crença por ela depositada 
na fantasia de uma juventude indestrutível. A velhice é 
inevitável, mas é sempre difícil perceber, de modo efetivo, 
a sua chegada. “Quando (...) me vi no espelho já tinha 
envelhecido”, confessa Fernando Pessoa, revelando o eterno 
espanto do encontro com “si mesmo”, quando o que se tem 
pela frente é apenas “a distância subitamente impossível de 
percorrer”.

Como, porém, de acordo com T.S. Eliot, o gênero humano 
não pode suportar muita realidade, novamente, em pleno 
século XXl, no conto e no canto esse homem se embala como 
um antigo Maué, sustentando a dialética de ser sujeito e objeto 
da história que lhe narram. Ouvindo, desfaz-se de si mesmo, 
liberando-se do tempo histórico para reintegrar-se ao tempo 
mítico, onde a fantasia areja o cotidiano. Reintegrado, como 
nos mitos da antiga Grécia, entra “entheos”, funde-se com 
deus, nesse breve instante mágico, de pleno encantamento.
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Embora o uso do jornal (e outras mídias) em sala de aula 
não seja recente, muitas instituições de ensino ainda utilizam 
apenas o livro didático como recurso pedagógico. Ademais 
em uma sociedade em que os jornais e internet influenciam 
opiniões, discutir e inserir as múltiplas linguagens no 
cotidiano escolar torna-se imprescindível. Diante desse 
contexto, este trabalho tem como objetivo debater as 
múltiplas linguagens na contemporaneidade, além das suas 
possibilidades e desafios para a prática docente

Although the usage of newspapers (and other media) is not 
new in the classroom, many educational institutes still use 
just the textbooks as pedagogical resources. Besides that, in 
a society where newspapers, TVs and the internet influence 
people’s opinions, the discussions about the multiple 
languages in the school routine have become extremely 
important nowadays. According to this context, this paper aims 
to debate the multiple languages (in terms of communicational 
languages) at school in the contemporaneity, in addition to 
their possibilities and challenges for the teaching practice.

Multiple languages.Teaching practice.Contemporaneity.

Autor e Texto
Author - Text



 111 TEMA

MÚLTIPLAS LINGUAGENS COMUNICACIONAIS NA ESCOLA:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES

MULTIPLE COMMUNICATION LANGUAGES AT SCHOOL: 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Introdução

Inquietações, incertezas e rápidas transformações. 
Esse é o mundo contemporâneo, norteado por visões 
distintas e pela alta velocidade de transmissão de 

fatos ocorridos, mesmo em locais distantes e de difícil 
acesso. Conforme o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, 
tal momento levanta uma série de desafios.

Bauman (2007, p.7) salienta a transição de uma fase 
“sólida” na modernidade, quando a sociedade se mantinha 
sem grandes movimentos por um longo período, para uma 
fase denominada pelo autor como “líquida”:

* Mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Doutoranda 
em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC-SP. Professora na FATEC Tatuí.

“O tempo passa; a vida dá a você os seus
ensinamentos e você fica imóvel e paralisado,

 como se a sua sorte estivesse fora dos 
destinos que você pretende preparar”.

 Célestin Freinet 

Gleice De Divitiis*
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[...] ou seja, para uma condição em que 
as organizações sociais (estruturas 
que limitam as escolhas individuais, 
instituições que asseguram a repetição 
de rotinas, padrões de comportamento 
aceitável) não podem mais manter sua 
forma por muito tempo (nem se espera 
que o façam), pois se decompõe e de 
dissolvem mais rápido que o tempo 
que leva para moldá-las e, uma vez 
reorganizadas, para que se estabeleçam. 

Esse mundo “líquido” ou “globalizado” faz com que 
nesse sentido, barreiras antes instransponíveis sejam 
ultrapassadas. E, é evidente que a comunicação contribuiu 
de maneira decisiva para o fenômeno da globalização. 
Wolton (2004) observa a comunicação como “brilhante” 
para o século XX, pois gerou a aproximação dos homens e 
o enriquecimento cultural, todavia, o que pode ser benéfico 
para uns, também traz desvantagens para outros.

Moita Lopes (2013, p. 93) utiliza-se da citação da socióloga 
argentina Beatriz Sarlo (2000, p. 112) para exemplificar que 
nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a questão de 
remediar os efeitos (negativos) dos meios de comunicação 
(de massa) é bastante problemática, principalmente, porque a 
escola não acompanha, mesmo neste século XXI, a sociedade 
globalizada e suas características. “Na maioria dos países da 
América Latina, a escola pública é hoje o lugar de pobreza 
simbólica, onde professores, currículos e meios materiais 
concorrem em condições de muito provável derrota com os 
meios de comunicação de massa”. Todavia, o descompasso 
não está presente apenas no ensino público. Há instituições 
privadas, inclusive, localizadas em capitais brasileiras em 
que não há conexão para internet, por exemplo.
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No texto intitulado “Educação não é Privilégio”, escrito em 
1953, por Anísio Teixeira, percebe-se que o desnivelamento 
entre o ritmo seguido pela escola brasileira e o da sociedade 
naquele período já era preocupante. Teixeira observou que 
em sua maioria, o ensino brasileiro continuava arcaico, onde 
imperava a exposição e a reprodução verbal de conteúdos.  
“Esta pedagogia podia perfeitamente funcionar numa escola 
da Idade Média. A sua ‘filosofia do conhecimento’ é de que 
o conhecimento é um corpo de informações sistematizadas 
sobre as coisas, que se aprende compreendendo-as e 
decorando-as para a reprodução nos exames”. (p. 50)

Um dos principais pontos que caracterizam essa educação 
defasada no século XXI, no Brasil, são as metodologias de 
ensino que priorizam, no caso da educação básica, a alta 
lucratividade com a venda de materiais apostilados que não 
refletem o cotidiano dos estudantes, “engessam” a prática 
docente e alguns possuem qualidade duvidosa. 

Não se pretende, aqui, condenar a utilização dos livros 
didáticos e/ou materiais apostilados no cotidiano escolar 
atual. No entanto, é preciso “abrir” espaço para que o 
professor desenvolva atividades próprias que enfatizem e 
respeitem a rotina dos alunos. Há no mercado, sistemas 
educacionais que, simplesmente, tornam o docente um 
mero repassador do que está grafado nas páginas das 
apostilas, o que, inevitavelmente, colabora para a ausência 
de criatividade, reflexão e criticidade dos profissionais de 
ensino. 

Educação, Mídia e Cidadania
O que se ofereceu e, ainda é oferecido nos estabelecimentos 

de ensino brasileiros, é o escasso espaço para a crítica 
e reflexão dos estudantes, em que conteúdos prontos 
“facilitam” o trabalho do professor e, tornam o processo de 
ensino-aprendizagem repetitivo e inconsistente. É o que, 
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de certa maneira, o educador Paulo Freire definiu como 
“educação bancária”, isto é:

Nela, o educador aparece como seu 
indiscutível agente, como seu real 
sujeito, cuja tarefa indeclinável é 
“encher” os educandos dos conteúdos 
de sua narração. Conteúdos que são 
retalhos da realidade desconectados 
da totalidade em que se engendram e 
em cuja visão ganhariam significação. 
[...] Desta maneira, a educação se 
torna um ato de depositar em que os 
depositários e o educador, o depositante. 
[...] Na visão ‘bancária” da educação, 
o “saber” é uma doação dos que se 
julgam sábios aos que julgam nada 
saber. Doação que se funda numa 
das manifestações instrumentais da 
ideologia da opressão – a absolutização 
da ignorância, que constitui o que 
chamamos de alienação da ignorância, 
segundo a qual esta se encontra sempre 
no outro. (FREIRE, 2011, p. 79-81)  

Segundo o artigo 22º, da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), os objetivos da educação básica 
são: “A educação básica tem por finalidades desenvolver o 
educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores”. (BRASIL, 
2015, p. 17)

Nesse sentido e, se a formação para a cidadania deve 
ser alcançada, é necessária a inclusão de uma metodologia 
de ensino, com tarefas em que o aluno seja observado na 
sua integralidade e, que possa ser um cidadão ativo na 
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sociedade em que vive. O estímulo ao pensamento crítico e, 
obviamente, à interpretação crítica e reflexiva da mídia deve 
ser incentivada já na educação infantil.

Todavia, vive-se em uma escola projetada (estruturalmente 
e metodologicamente) para o século XIX em que as aulas 
expositivas (não dialogadas) ainda predominam em todos os 
níveis de ensino. E, dentro dessa perspectiva, a mídia de forma 
geral (internet, TV, jornais, revistas, entre outras) compete de, 
maneira desigual, com os recursos escassos oferecidos pelas 
escolas. E, como não há pensamento crítico, tudo o que é 
veiculado é aceito sem quaisquer argumentações.

É preciso compreender que um mesmo acontecimento 
pode ser narrado pela mídia de diferentes maneiras, de acordo 
com o conhecimento de mundo de quem o apresenta. Dessa 
forma, é importante analisar que os veículos comunicacionais 
jamais apresentam o fato em si: são mostradas versões do fato. 
Com isso, o receptor/ouvinte/leitor/telespectador interpreta 
a versão do ocorrido de acordo com o seu conhecimento 
de mundo. Uma tarefa simples, para comprovar tal teoria, é 
solicitar para que os alunos observem o que pode ser visto 
por meio da janela da sala de aula. Certamente e, por conta 
dos históricos sociais e culturais diversos, cada criança e/
ou adolescente trará informações também diferentes: umas 
mais detalhadas, outras enfatizando determinados aspectos, 
algumas com a inserção de opiniões pessoais, etc.  

Essa inserção das Ciências da Comunicação como 
ferramenta para contribuir na efetividade do processo de 
ensino-aprendizagem é analisada por um campo recente: a 
Educomunicação, que tem como um de seus focos “integrar 
às práticas educativas o estudo sistemático dos sistemas 
de comunicação”. (SOARES, 2015). Hoje, inclusive, já há a 
Licenciatura em Educomunicação oferecida pela Escola de 
Comunicação e Artes - ECA da Universidade de São Paulo 
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- USP. Segundo a página disponível na internet relativa ao 
curso,

esse novo projeto de formação 
universitária parte da contribuição 
das ciências humanas, especialmente 
dos campos da comunicação e da 
educação, bem como das práticas sociais 
relacionadas aos âmbitos da produção 
midiática, dos estudos da recepção, do 
uso social e pedagógico das tecnologias 
nos processos de educação formal 
e não formal, no Brasil e na América 
Latina. Nesse contexto, o novo curso 
destina-se a preparar, simultaneamente, 
um professor de comunicação para a 
educação básica, especialmente o ensino 
médio, e um consultor tanto para o próprio 
sistema educacional, quanto para as 
organizações, veículos de comunicação 
e empresas envolvidas com o tema1.

Em algumas instituições de ensino superior (nos cursos 
de licenciatura em geral) e, aos poucos, alguns debates 
sobre o papel da mídia na educação já são percebidos e, 
até disciplinas relativas à temática já são observadas, o que 
pode sinalizar que em médio prazo essa integração será mais 
visível e realizada de forma eficaz.

A Leitura e a Mídia na Escola
O uso de veículos comunicacionais que estejam presentes 

no cotidiano dos alunos e, que possam ser utilizados 
adequadamente no processo de ensino-aprendizagem podem 
contribuir em uma melhor compreensão dos textos lidos, 
visto o uso de materiais artificiais de leitura (livros didáticos, 
1Disponível em 23 abr. 2016, no site: http://www.cca.eca.usp.br/educom
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apostilas, etc.) nem sempre reflete o contexto histórico, social 
e cultural vivido pelas crianças e/ou adolescentes.

Assim, a mídia pode ser utilizada como um recurso 
complementar ao material apostilado e/ou livro didático. 
Conforme Emília Ferrero e Ana Teberosky, na obra 
“Psicogênese da Língua Escrita”: “Um indivíduo plenamente 
alfabetizado é aquele capaz de atuar com êxito nas mais 
diversas situações de uso da língua escrita”.

Entretanto, essa leitura não deve se resumir apenas 
aos textos jornalísticos, por exemplo, a compreensão das 
mensagens publicitárias (por meio de observações críticas e 
reflexivas) pode colaborar na prevenção da obesidade infantil, 
da violência doméstica, de vícios, entre outras questões.

O Uso do Jornal Como
Ferramenta Pedagógica

Embora a internet e outras tecnologias estejam mais 
próximas ao cotidiano do aluno, o jornal impresso é o recurso 
mais barato e acessível para se trabalhar em sala de aula, 
principalmente, quando a escola não dispõe de aparatos 
tecnológicos.

Basicamente, com o jornal são realizados dois trabalhos: 
leitura dos jornais produzidos pelas empresas midiáticas e 
a elaboração de veículos na própria escola. Geralmente, a 
formulação do jornal em sala de aula fica restrita ao professor 
de Língua Portuguesa, no entanto, os periódicos devem ser 
produzidos por outras disciplinas, como a Filosofia, por 
exemplo.

 Utilizar-se do material impresso apenas para a leitura 
e a melhoria na escrita é uma prática bastante superficial 
pois, ademais de contribuir na interpretação de textos, por 
exemplo, das mais variadas temáticas, o jornal em sala de 
aula pode exercer múltiplas funções. Targino e Gomes (2008, 
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p. 5) ressaltam que desde o século XIX, a imprensa exerce um 
papel determinante na sociedade, isto é, “só acontece aquilo 
que é veiculado pela mídia, vez que atravessa a sociedade, 
de forma tão tênue e, ao mesmo tempo, tão intensa, que a 
vida social só se consolida graças a ela.

Nesse sentido, a mídia pode ser um importante 
instrumento de resgate histórico, contudo tal análise 
necessite de um grau significativo de criticidade por parte do 
pesquisador/historiador, visto que o conteúdo publicado nem 
sempre revela o acontecimento em todas as suas nuances, já 
que além do conhecimento de mundo do jornalista influenciar 
a produção dos textos há, ainda, questões relacionadas às 
linhas editoriais dos veículos comunicacionais.

Assim, o uso do jornal impresso no ambiente de educação 
escolar, indubitavelmente, colabora para a consolidação do 
pensamento crítico e reflexivo de alunos e docentes. Pontual 
(1999, p. 32) observa a necessidade de explorar todas as 
vertentes que o veículo possui e, principalmente, inseri-lo 
nos estabelecimentos de ensino de maneira interdisciplinar:

Em geral, o professor que procura o 
caminho da interdisciplinaridade faz 
com que suas aulas sejam dinâmicas 
e provocadoras. A discussão em sala 
de aula surge sempre para produzir 
uma nova concepção e visão das 
coisas que acontecem no mundo, 
por isso o professor provocador 
busca facilitar o conhecimento de 
maneira mais concreta possível.

Embora o jornal seja encontrado com maior frequência 
no ensino básico, na educação superior a presença das 
múltiplas linguagens comunicacionais (como a elaboração 
de um periódico) pode consolidar a formação cidadã do 
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indivíduo e ser um canal de interação entre estudantes e a 
administração da IES.

Os Precursores da Educomunicação: 
Korczak e Freinet

Já no início do século XX, dois estudantes perceberam 
que a escola não acompanhava o ritmo da sociedade atual e, 
o que se via era um processo de ensino-aprendizagem criado 
para atender as necessidades da Revolução Industrial.

Os pedagogos Célestin Freinet (1896-1966) e Janusz 
Korczak, pseudônimo de Henryk Goldszmit (1879-1942), de 
nacionalidades francesa e polonesa respectivamente, em 
suas trajetórias escolares enfrentaram muitos obstáculos, 
que ainda são verificados nos dias atuais: metodologias 
defasadas e materiais didáticos que não refletiam o cotidiano 
de quem os manuseava. 

Ambos viveram o contexto da 1ª Guerra Mundial, 
inclusive, foram recrutados para os combates. Uma época 
sem recursos, em que os jornais não tinham o alcance do 
século XXI e, muito menos os equipamentos de impressão 
sofisticados. Tudo ocorria de maneira demorada e artesanal. 

Freinet e Korczak acreditavam na inserção do jornal em 
sala de aula (visto que era a única mídia acessível naquele 
momento) como uma proposta para a modernização da 
escola tradicional e um movimento de reação ao processo de 
ensino-aprendizagem que não atendia mais as necessidades 
do cidadão do século XX.

Para os dois educomunicadores, o periódico fazia com 
que as crianças expressassem os seus sentimentos e, 
produzissem um material real ao contrário dos recursos 
artificiais. Dessa forma, o rendimento escolar aumentava, 
com resultados aparentes depois de certo tempo.
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A pedagogia Freinet, no século XXI, é implantada em 
vários estabelecimentos ao redor do mundo. No Brasil, 
mais especificamente, de acordo com o site da Associação 
Brasileira de Estudos e Pesquisas da Pedagogia Freinet 
(ABDEPP) , pelo menos, 20 escolas e/ou redes de ensino se 
utilizam do método Freinet.

Conclusões
É inquestionável o fato de que, embora, vários educadores 

ao longo do século XX e, neste início de século XXI, 
percebam, lutem e resistam para transformar o processo de 
ensino-aprendizagem atual que, na realidade, não é nada 
contemporâneo e ainda reflete os anseios da Revolução 
Industrial, que pretendia formar operários para as suas 
linhas de montagem, verifica-se um aumento preocupante de 
uma educação ainda mais mecanizada, em que alunos são 
conhecidos por números e, professor competente é aquele 
que consegue ministrar todo o conteúdo da apostila no tempo 
que lhe fora determinado.

Vive-se em uma época em que o processo de ensino-
aprendizagem se resumiu ao único objetivo de garantir o 
acesso, por meio de um exame vestibular ou do Exame 
Nacional do Ensino Médio, à uma universidade renomada, 
sem pensar na formação integral do estudante, da preparação 
para a cidadania.

Não se pretende fazer uma crítica negativa ao uso 
excessivo de apostilas que, não são nada mais nem nada 
menos do que livros didáticos com qualidade até inferior 
mas, apontar o risco que se corre ao implantar um sistema 
de ensino que não reflete o cotidiano dos alunos, que é 
utilizado no Brasil todo: um país de dimensões continentais, 
com culturas distintas que, deve ter, consequentemente, 
materiais didáticos diferentes que atendam aos mais diversos 
contextos culturais e sociais.
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A utilização das múltiplas comunicacionais na escola 
pode ser uma maneira simples e acessível de tornar a aula (de 
qualquer disciplina) mais atraente e, principalmente, próxima 
da realidade dos participantes ativos desse processo: 
professores e alunos. Incentivar que o professor produza 
recursos (mesmo que adicionais, paralelamente ao uso das 
apostilas ou outros materiais artificiais) contribui para a 
melhoria na qualidade do trabalho desse docente e, também, 
incentiva o pensamento crítico, criativo e reflexivo de todos 
os membros da comunidade escolar. Ademais, professores 
que observam resultados positivos por meio dos recursos 
e/ou projetos implantados por eles, são mais motivados e 
valorizados profissionalmente.

Infelizmente, nem todas as instituições de ensino, 
mesmo privadas, possuem recursos para o uso de múltiplas 
linguagens, por isso, o jornal pode ser a primeira alternativa 
para o começo dessa metodologia. Todavia, conforme já foi 
relatado neste artigo, o periódico pode assumir múltiplas 
funções na sala de aula e, não apenas a melhoria da 
compreensão de textos e da escrita, o que seria um papel 
extremamente reducionista.

Freinet, Korczak, Paulo Freire e tantos outros educadores 
acreditavam em uma escola que pudesse combater as 
desigualdades e fizesse refletir. Hoje em dia, há um retrocesso 
que alguns cursos de licenciatura buscam corrigir com a 
inserção de disciplinas voltadas aos estudo das tecnologias, 
das múltiplas linguagens, da cidadania.

Espera-se que, em médio prazo de tempo, as ferramentas 
de ensino artificiais, como os livros didáticos, continuem a 
ser usados mas, que as atividades extras (elaboradas pelo 
próprio professor) possam dividir espaço no processo de 
ensino-aprendizagem e, que o professor possa deixar de ser 
um mero “repassador” de conteúdos para ser um verdadeiro 
agente transformador da sociedade. 
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