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APRESENTAÇÃO
Os organizadores

Com esta edição, chega ao sétimo volume a série A escrita literária: 
teorias, histórias e poéticas, que teve início em 2007, sempre organizada 
pelos docentes do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários 
(PPLET) dos cursos de mestrado e doutorado da Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU). A presente edição reúne a produção de pesquisadores da 
Linha 3 (Literatura, Outras Artes e Mídias) e de pesquisadores convidados 
de diferentes instituições de ensino do país e do exterior.

Produto de discussões inquietantes na contemporaneidade, os 
estudos sobre as interfaces entre literatura e outras artes/mídias têm 
encontrado grande aceitação na academia nas últimas décadas. Desde 
as discussões sobre o Ut pictura poesis, o que se tem percebido é que a 
literatura não se apresenta mais “como pintura”, nas palavras de Horácio, 
mas tem se ampliado numa relação com um leque de outras artes/
disciplinas, enriquecendo o âmbito verbal em confluência com o visual, 
o sonoro, o virtual, entre outros. Assim sendo, na contemporaneidade, 
a expressão horaciana assume as feições de literatura “como cinema, 
música, escultura, dança, arquitetura, quadrinhos”, entre outras 
manifestações estéticas da atualidade, como o teatro, performances 
e instalações artísticas. Este Interfaces: literatura, artes e mídias, 
portanto, propõe um diálogo transdisciplinar enfocando temas e 
recortes variados, sendo uma contribuição relevante para esse campo 
de pesquisas, ao reunir trabalhos expressivos que traduzem algumas das 
relações intermidiáticas sensíveis ao presente.
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Os estudos incluídos neste volume abordam, nunca isoladamente, a 
pintura, a música, o canto, as imagens poéticas, as imagens-movimento 
e as imagens-tempo do cinema, a tradução, o mito, a fotografia, o 
documentário... enfim, a literatura em diferentes faces e interfaces. 
Como se poderá comprovar, o conjunto revela-se matizado, diversificado. 
Estudiosos advindos de instituições e de áreas de atuação diferentes, 
atentos aos diálogos entre os saberes e as disciplinas, aceitaram o convite 
para o debate proposto com intervenções instigantes e provocadoras, 
que tratam do tema sob ângulos e perspectivas teóricas múltiplas.

Como Roland Barthes em Fragmentos de um discurso amoroso 
(2000)1, diante de dis-cursos2 que correm para todos os lados, cheios de 
idas e vindas, chegamos à conclusão de que estes textos aqui reunidos 
não encontram uma “arrumação”, uma “ordenação”, um “caminho” 
que concorra para um fim – “não há primeiras nem últimas” (BARTHES, 
2000, p. 18). Assim também submetemos este conjunto variegado ao 
arbitrário da ordem do nosso alfabeto.

A coletânea, então, tem sua abertura com o texto de Aline Carrijo de 
Oliveira e Ivan Marcos Ribeiro, sob o título de “Écfrase e vividez no poema 
‘Paisagem’, de Guimarães Rosa”. Apresenta-se, nele, uma reflexão sobre 
o trabalho característico com/sobre a linguagem empreendido pelo 
escritor mineiro – já tão explorado nos estudos de sua prosa – no âmbito 
de sua poesia. Do volume Magma – premiado pela Academia Brasileira 
de Letras em 1936, mas que só veio a lume em 1997 –, os pesquisadores 
pinçam o poema “Paisagem”, sobre o qual se debruçam para explorar 
as imagens produzidas pelas relações metafóricas e ecfrásticas “na 
tão singular linguagem do sertanejo Guimarães Rosa”, bordejando as 
margens entre a literatura e a pintura. Nessa paisagem, as imagens “[p]

1  BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. 15 ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 2000.
2  (BARTHES, 2000, p. 13).
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airam suspensas, em voo de caça” (ROSA, 1997, p. 62)3, nunca estáticas, 
registros do/em movimento poético.

Em “As relações entre imagem técnica e privacidade em Retratos de 
uma obsessão e Oryx e Crake”, Anderson Soares Gomes investiga o modo 
como questões relativas à relação entre imagem técnica e o conceito de 
privacidade são tematizadas em diferentes produções artísticas, usando 
como corpus de análise o filme Retratos de uma obsessão (2002), 
de Mark Romanek, e o romance Oryx and Crake (2003), de Margaret 
Atwood. Com base na leitura das duas obras, o pesquisador discute 
como as imagens técnicas cumprem o papel de embaçar as fronteiras 
entre o espaço público e o privado. Chega-se à conclusão de que a 
profusão de imagens técnicas, ou melhor, de “tecno-imagens”, como 
grafa Gomes, em especial na contemporaneidade, problematiza noções 
de intimidade, acentuando uma perspectiva de espetacularização do 
real em que um universo lúdico e ficcional toma o lugar do que antes 
era particular e palpável.

Na sequência, o texto intitulado “Adão, Lilith e... Eva: da narrativa 
bíblica à arte e à literatura”, da professora Lyslei Nascimento e do 
professor André Melo Mendes, destaca a interface bíblica com a 
literatura e outras artes, ao se voltar para a narrativa milenar de Adão 
e Eva, bem como para a de Lilith, a possível primeira esposa de Adão. 
Narrativas essas que são recontadas ao longo dos tempos. Reinventadas 
e desconstruídas desde Dürer e Rembrandt, passam pelo século XIX, com 
os contos de Machado de Assis e Eça de Queiroz, e pelo século XX, com 
a Pop Art de Richard Hamilton, até o século XXI, com o artista Giancarlo 
Mecareli, quando a figura angelical e mítica de Eva se esvai, para dar 
lugar a uma imagem erótica e dessacralizada de uma Eva-Lilith negra. 
Os pesquisadores apontam ainda, na conclusão de seu estudo, que esse 

3  ROSA, João Guimarães. Magma. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
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percurso literário e artístico em torno do polêmico trio Adão, Eva e Lilith 
é uma forma de “ampliar o olhar do leitor e do espectador, promovendo, 
em cada novo texto, um desvio, um estar no mundo em que a força 
criadora e criativa seja sempre um fiar e desfiar de memórias, de textos, 
de iluminações sagradas e profanas”.

Mito, poesia e cinema de poesia se encontram no capítulo de autoria 
de Ava Silva e Leonardo Francisco Soares. “‘Da morte’: imagens de Orfeu 
no cinema de Jean Cocteau” tem por objetivo percorrer a Trilogia Órfica de 
Jean Cocteau – composta por O sangue de um poeta (1929), Orfeu (1950) 
e Testamento de Orfeu (1959) –, destacando o modo como o processo de 
criação artística surge como uma experiência inextricavelmente ligada 
à morte. Ao assinalar, como elemento-chave dos filmes que compõem a 
trilogia de Cocteau, a figura da morte, os pesquisadores evidenciam o fato 
de o cineasta produzir um cinema da imagem onírica próximo do que Pier 
Paolo Pasolini convencionou chamar de “cinema de poesia”.

Em seguida, Cynthia Beatrice Costa volta-se para o tema da 
adaptação fílmica, tomando como ponto de partida o conto “Uns 
braços”, de Machado de Assis, publicado pela primeira vez em 1885 
na Gazeta de Notícias, e, mais tarde, incluído na coletânea Várias 
histórias (1896). A pesquisadora destaca o papel do foco narrativo para 
o desenvolvimento da trama machadiana, para em seguida tratar do 
ponto de vista em duas adaptações do conto: o telefilme Uns braços 
(2009), dirigido e roteirizado por Adolfo Rosenthal e exibido pela Rede 
Record, e depois lançado em DVD; e o curta-metragem Uns braços 
(2012), dirigido por Luciano Araújo. De forma instigante, a pesquisadora 
demonstra as diferentes possibilidades que as técnicas fílmicas 
oferecem para a “tradução” do texto literário para o audiovisual.

Gilson José dos Santos e Paulo Eduardo Pereira partilham suas 
leituras de imagens distintas e opostas da Arcádia na literatura augustana 
em confronto com a concepção de natureza que se encontra pressuposta 
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na poesia de Cláudio Manuel da Costa e na de Gonçalves Dias dentro 
do contexto brasileiro. Os pesquisadores começam o percurso pela 
concepção de Arcádia na Antiguidade, opondo uma Arcádia ideal a uma 
Arcádia histórica. Em seguida, o estudo se detém no universo poético de 
Cláudio Manuel da Costa, para, em sua última parte, contrapor a imagem 
do exílio no poeta árcade e na poesia de Gonçalves Dias, o que reflete “a 
própria oposição entre poetas setecentistas e oitocentistas”. Esboça-se, 
portanto, ao final, uma reflexão sobre o percurso da noção de exílio no 
Arcadismo e no Romantismo brasileiros.

O ensaio “Sobre trovas e tempestades: atravessar uma canção que 
me atravessa”, de Gustavo Silveira Ribeiro, propõe uma interessante 
travessia pelos meandros da canção “Trovoa”, de Maurício Pereira, em 
gravação do trio Metá Metá (2011). O encontro com a canção/poema 
se faz “em meio a uma reflexão pessoal sobre o rito da paixão, seus 
devaneios e desgraças”. Ao mesmo tempo, no exercício de escuta da 
canção, ecoam as vozes de Roland Barthes, Jacques Derrida, Oswald de 
Andrade e Ricardo Domeneck.

A professora Kenia Maria de Almeida Pereira apresenta o estudo 
“A Inquisição portuguesa: imagens da barbárie em O Judeu, de Jom Tob 
Azulay”, no qual ela analisa o filme O Judeu, do diretor Jom Tob Azulay 
(1995). A pesquisadora realça tanto as temáticas relacionadas à trágica 
vida de Antônio José da Silva, perseguido e morto pela Inquisição, como 
também o diálogo que a película de Azulay estabelece com a dramaturgia 
desse autor luso-brasileiro. Para a pesquisadora, Tob Azulay elabora “uma 
significativa interface artística com as comédias do Judeu, enfocando 
alguns trechos mais polêmicos de suas comédias”. Uma outra questão 
subliminar do trabalho é a difícil trajetória do cinema brasileiro, da qual 
a acidentada produção do filme é um exemplo singular. Coprodução 
com Portugal, a película começou a ser rodada em 1988. A produção 
teve várias interrupções, dentre elas algumas originadas por dois dos 
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seus principais atores – Felipe Pinheiro e Dina Sfat –, que faleceram sem 
concluir a gravação. Além disso, a Embrafilme, que financiaria parte do 
filme, foi extinta em 16 de março de 1990, deixando todos à deriva. Diante 
de tantos percalços, o filme configura-se, à revelia, como uma metáfora 
possível das condições de se fazer cinema no Brasil (REZENDE, 1996)4.

A dicção ensaística e a canção voltam à cena em “Elza Soares 
canta Oswald de Andrade: poesia, canção e outras quebras do silêncio 
instituído”, de Leonardo Davino de Oliveira e Pablo Miranda de Paula. A 
ênfase é no canto, na performance vocal de Elza Soares cruzando a poesia 
modernista de Oswald de Andrade. Para os pesquisadores, interessa “a 
Elza Soares que passa em revista a tradição representacional da mulher 
negra – seja na literatura, seja na canção – e que se insurge, rasura e 
cantando geme e ri”. Ao final de sua leitura, tal como o título anuncia, 
o ensaio se constitui como lugar de quebra do silêncio instituído, 
trazendo para o debate no ambiente acadêmico a importante questão 
da representatividade da mulher negra na literatura e na música.

As pesquisadoras Louise E. Stoehr e Aparecida de Fátima Cordeiro 
Dutra contribuem com o estudo “Social Injustice in Arundhati Roy’s The 
God of Small Things as a Reflection of Social Injustice in the Twenty-
First Century”, baseando-se nas ideias de Paulo Freire, ventiladas no 
livro Pedagogia do oprimido (2000, primeira edição, 1968), que sugerem 
que os que estão no poder sempre tentarão se reafirmar para se 
manter no poder e que, apesar disso, os oprimidos possuem meios para 
desenvolver uma consciência crítica em meio a uma luta contínua pela 
libertação. As pesquisadoras examinam questões de injustiça social que 
são contextualizadas em O Deus das pequenas coisas, de Arundhati Roy 
(1997), e as comparam à sociedade contemporânea, como representada 

4  REZENDE, Marcelo. “O Judeu” luta contra os enganos do mundo. Folha de São 
Paulo: Ilustrada, 13 setembro de 1996. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/
fsp/1996/9/13/ilustrada/44.html. Acesso em: 06 nov. 2018.
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no documentário Hunting Season: Immigration and Murder in na All-
American Town, de Mirta Ojito (2013). A narrativa literária e aquela 
produzida pelo documentário, a partir de um fato real, são lidas à luz 
do pensamento de Paulo Freire. A ideia de uma consciência crítica e 
de libertação trazida por Freire ajuda a examinar as injustiças contra o 
personagem Velutha no livro de Arundhati Roy. Essas injustiças contra 
a personagem são, então, comparadas com as injustiças vividas por 
Marcelo Lucero, um imigrante equatoriano em Nova York, violentamente 
assassinado por um grupo de adolescentes de classe média.

O texto da historiadora Regma Maria dos Santos, por sua vez, traz 
para o centro do debate a questão da censura e da ditadura na América 
latina. Para esse fim, “Cinema, cultura e política na América Latina: 
leituras e possibilidades de ensino” analisa tanto o filme cubano Alicia 
en el pueblo de Maravillas, de Daniel Dias Torres, como o chileno No, de 
Pablo Larraín. A proposta coaduna aspecto social, político e cultural ao 
mesmo tempo em que se volta para a interação entre literatura e cinema. 
Essas duas obras, nas palavras da historiadora, são de fundamental 
importância para uma abordagem mais ampla do arcabouço político 
do final do século XX na América Latina, uma vez que tais películas 
“dialogam com a história contemporânea”.

Fechando a coletânea, o texto “1, 2, 3 testando... literatura digital 
no Brasil hoje”, de Rejane C. Rocha, convida-nos a refletir sobre a 
literatura digital. A pesquisadora toma como ponto de partida a noção 
de “estética da iminência”, de Néstor García Canclini, para investigar a 
produção literária digital no Brasil contemporâneo. O estudo de Rejane 
Rocha deixa evidente o quanto se faz importante uma reflexão, dentro 
da área dos estudos literários, que se volte para “uma literatura que 
não circula pelos mesmos espaços e meios consolidados pela cultura 
impressa, que não compartilha com o campo literário muitos dos seus 
pressupostos”, com vistas a constituir uma abordagem metodológica 
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específica. Em confluência com o trabalho de Arlindo Machado, a 
perspectiva na qual se estabelece a relação entre arte e mídia aponta 
para um duplo movimento, marcado, de um lado, pelo deslocamento 
que o uso artístico das mídias promoveria no projeto tecnológico 
original, e, de outro, pela mudança que esse mesmo uso equaciona na 
nossa compreensão da arte.

Por fim, desejamos que o significativo e produtivo diálogo que 
o volume orquestra também encontre eco entre os futuros leitores 
transdisciplinares deste livro. O caráter instigante e variegado das 
investigações que o compõem reafirma o compromisso do Programa 
de Pós-Graduação em Estudos Literários com a prática e a circulação de 
diferentes saberes e discursos, contribuindo para estimular reflexões e 
interlocuções no âmbito acadêmico e fora dele.
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ÉCFRASE E VIVIDEZ NO POEMA “PAISAGEM”, 
DE GUIMARÃES ROSA

Aline Carrijo de Oliveira (UFU) 
Ivan Marcos Ribeiro (UFU)

Afirmar que Guimarães Rosa elabora uma articulação peculiar da 
linguagem é demonstrar assentimento com toda a fortuna crítica do 
escritor mineiro. O destaque que faremos neste trabalho é pensar um 
produto dinâmico, reflexo dessa articulação no poema “Paisagem”, 
integrante de Magma (1997), que se coloca antagônico ao caráter estático 
da substância que dá título ao livro. A fim de desenvolver tal proposta, 
objetivamos analisar as imagens produzidas pelas relações metafóricas 
e ecfrásticas na tão singular linguagem do sertanejo Guimarães Rosa, 
descortinando a paisagem em movimento.

Em uma entrevista concedida a Lorenz, Guimarães Rosa é conduzido 
a confidenciar acerca de seu universo literário, linguístico e profissional, 
que revela a também incomum biografia de sua existência. Observemos o 
excerto abaixo, retirado dessa entrevista:

[...] devo dizer-lhe que nasci em Cordisburgo, uma 
cidadezinha não muito interessante, mas para mim, 
sim, de muita importância. Além disso, em Minas 
Gerais; sou mineiro. E isto sim é o importante, pois 
quando escrevo sempre me sinto transportado para 
esse mundo: Cordisburgo. Não acha que soa como algo 
muito distante? Sabe também que uma parte de minha 
família é, pelo sobrenome, de origem portuguesa, mas 
na realidade é um sobrenome suevo que na época 
das migrações era Guimaranes, nome que também 
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designava a capital de um estado suevo na Lusitânia? 
Portanto, pela minha origem, estou voltado para 
o remoto, o estranho. Você certamente conhece a 
história dos suevos. Foi um povo que, como os celtas, 
emigrou para todos os lugares sem poder lançar raízes 
em nenhum. Este destino, que foi tão intensamente 
transmitido a Portugal, talvez tenha sido o culpado por 
meus antepassados se apegarem com tanto desespero 
àquele pedaço de terra que se chama o sertão. E eu 
também estou apegado a ele...
[...]
Que nasci no ano de 1908, você já sabe. Você não 
deveria me pedir mais dados numéricos. Minha 
biografia, sobretudo minha biografia literária, não 
deveria ser crucificada em anos. As aventuras não 
têm tempo, não têm princípio nem fim. E meus livros 
são aventuras; para mim, são minha maior aventura. 
Escrevendo, descubro sempre um novo pedaço de 
infinito. Vivo no infinito; o momento não conta. Vou 
lhe revelar um segredo: creio já ter vivido uma vez. 
Nesta vida, também fui brasileiro e me chamava João 
Guimarães Rosa. Quando escrevo, repito o que vivi 
antes. E para estas duas vidas um léxico apenas não 
me é suficiente. Em outras palavras: gostaria de ser 
um crocodilo vivendo no rio São Francisco. O crocodilo 
vem ao mundo como um magister da metafísica, pois 
para ele cada rio é um oceano, um mar da sabedoria, 
mesmo que chegue a ter cem anos de idade. Gostaria 
de ser um crocodilo, porque amo os grandes rios, pois 
são profundos como a alma do homem. Na superfície 
são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são 
tranquilos e escuros como os sofrimentos dos homens. 
Amo ainda mais uma coisa de nossos grandes rios: sua 
eternidade. Sim, rio é uma palavra mágica para conjugar 
eternidade. [...] (LORENZ, 1991, s.p.)5

5  Disponível em: http://www.elfikurten.com.br/2011/01/dialogo-com-guimaraes-rosa-
entrevista.html. Acesso em: 19 set. 2020.
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Ampliada por suas respostas, a biografia de Guimarães Rosa distancia-
se das datas apregoadas em eventos, mas aproxima sua vida à linguagem, 
assumindo que a transformou em aventuras em suas estórias. A respeito 
de seus livros e de suas produções literárias, Guimarães Rosa evidencia o 
distanciamento às regras filológicas e às gramaticais, por acreditar que a 
poesia é linguagem viva e em ação, pois é fruto de sua origem nômade, 
mas escolhe o sertão para criar raízes.

Ao se afirmar em duas vidas, sendo a segunda, escrita, João 
Guimarães Rosa revela que suas aventuras são narradas a partir de um 
distanciamento reflexivo que lhe permite escrever a respeito daquilo 
que viveu, abordando uma consciência universal sobre o fato e a relação 
dele com os outros, tal qual suas consequências. Essa observância é 
comprovada na metáfora do crocodilo – animal cuja existência no Brasil 
não é relatada no último milênio; porém, os crocodilos seriam animais de 
transição e muito antigos, tais como as aves em relação aos dinossauros 
–, pois vivem no rio, metáfora constante para o devir do homem e meio 
para a transformação, a vivência, a terceira margem de Guimarães Rosa.

Com relação à sua produção poética, o sertanejo também elabora 
uma tese. O trecho selecionado destaca sua produção como metafísica:

Não, não sou romancista; sou um contista de contos 
críticos. Meus romances e ciclos de romances são na 
realidade contos nos quais se unem a ficção poética 
e a realidade. Sei que daí pode facilmente nascer um 
filho ilegítimo, mas justamente o autor deve ter um 
aparelho de controle: sua cabeça. Escrevo, e creio 
que este é o meu aparelho de controle: o idioma 
português, tal como o usamos no Brasil; entretanto, 
no fundo, enquanto vou escrevendo, eu traduzo, 
extraio de muitos outros idiomas. Disso resultam meus 
livros, escritos em um idioma próprio, meu, e pode-se 
deduzir daí que não me submeto à tirania da gramática 
e dos dicionários dos outros. A gramática e a chamada 
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filologia ciência linguística, foram inventadas pelos 
inimigos da poesia (LORENZ, 1991, s.p.)

Nesse sentido, depreende-se que o processo criativo do contista 
mineiro, cuja arte de contar é autodeclarada inata à sua condição 
regional de nascimento e de vida, advém da observação, da reflexão, 
do diálogo e do constante trabalho sobre o cotidiano de um homem 
sertanejo. A figura do sertão apresenta-se, nesse sentido, não somente 
como um universo exterior a Guimarães Rosa, mas também como seu 
cosmos interior, tal como ele se confessa personagem em sua segunda 
vida na entrevista a Lorenz.

Como já se nota, o poder metafísico de sua obra tem o extrato advindo 
do poder de observação e análise de um sertanejo. Segundo o próprio 
poeta, a sabedoria está no chocar uma ideia, em observá-la à distância, em 
trabalhá-la minuciosamente até conseguir satisfazer-se em uma força de 
exposição que contemple a complexidade e a simplicidade da vida, em um 
antagonismo inerente à realidade e distante da academia. Nas palavras de 
Guimarães Rosa, seu método poético é descrito a partir do seu misticismo 
até o trabalho incansável com a palavra antes de publicá-la:

Sou místico, pelo menos acho que sou. Que seja também 
um pensador, noto-o constantemente durante meu 
trabalho, e não sei se devo lamentar ou me alegrar com 
o fato. Posso permanecer imóvel durante longo tempo, 
pensando em algum problema e esperar. Nós sertanejos 
somos muito diferentes da gente temperamental do Rio 
ou Bahia, que não pode ficar quieta nem um minuto. 
Somos tipos especulativos, a quem o simples fato de 
meditar causa prazer. Gostaríamos de tornar a explicar 
diariamente todos os segredos do mundo. Chocamos 
tudo o que falamos ou fazemos antes de falar ou fazer. 
É por isso que normalmente não costumo conversar 
se antes não posso pensar tranquilamente e até o 
final. Você conseguiu, pela primeira vez, me induzir a 
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fazer o contrário. E também choco meus livros. Uma 
palavra, uma única palavra ou frase podem me manter 
ocupado durante horas ou dias. Para isso, não preciso 
forçosamente de um escritório. Gosto de pensar 
cavalgando, na fazenda, no sertão; e quando algo não 
me fica claro, não vou conversar com algum doutor 
professor, e sim com algum dos velhos vaqueiros de 
Minas Gerais, que são todos homens atilados. Quando 
volto para junto deles, sinto-me vaqueiro novamente, se 
é que alguém pode deixar de sê-lo. Temos de aprender 
outra vez a dedicar muito tempo a um pensamento; 
daí seriam escritos livros melhores. Os livros nascem, 
quando a pessoa pensa; o ato de escrever já é a técnica 
e a alegria do jogo com as palavras.
[...]
Naturalmente são muitos. Primeiro, há meu método 
que implica na utilização de cada palavra como se ela 
tivesse acabado de nascer, para limpá-la das impurezas 
da linguagem cotidiana e reduzi-la a seu sentido original. 
Por isso, e este é o segundo elemento» eu incluo em 
minha dicção certas particularidades dialéticas de 
minha região, que são linguagem literária e ainda têm 
sua marca original, não estão desgastadas e quase 
sempre são de uma grande sabedoria linguística. Além 
disso, como autor do século XX, devo me ocupar do 
idioma formado sob a influência das ciências modernas 
e que representa uma espécie de dialeto. E também 
está à minha disposição esse magnífico idioma já quase 
esquecido: o antigo português dos sábios e poetas 
daquela época dos escolásticos da Idade Média, tal 
como se falava, por exemplo, em Coimbra. E ainda 
poderia citar muitos outros, mas isso nos levaria muito 
longe. Seja como for, tenho do compor tudo isto, eu 
diria “compensar”, e assim nasce então meu idioma que, 
quero deixar bem claro, está fundido com elementos 
que não são de minha propriedade particular, que são 
acessíveis igualmente para todos os outros.
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[...]
Pode ser, mas não creio que isso seja decisivo. Repito 
minha opinião: o trabalho é importantíssimo! Mas 
ainda mais importante para mim é o outro aspecto, o 
aspecto metafísico da língua, que faz com que minha 
linguagem antes de tudo seja minha. Também aqui 
pode-se determinar meu ponto de partida, que é 
muito simples. Meu lema é: a linguagem e a vida são 
uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho 
de sua personalidade não vive; e como a vida é uma 
corrente contínua, a linguagem também deve evoluir 
constantemente. Isto significa que, como escritor, 
devo me prestar contas de cada palavra e considerar 
cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente 
vida. O idioma é a única porta para o infinito, mas 
infelizmente está oculto sob montanhas de cinzas. Daí 
resulta que tenha de limpá-lo, e como é a expressão 
da vida, sou eu o responsável por ele, pelo que devo 
constantemente umsorgen. Soa a Heidegger, não? Ele 
construiu toda uma filosofia muito estranha, baseado 
em sua sensibilidade para com a língua, mas teria feito 
melhor contentando-se com a língua. Sim, com isto 
eu já disse todo o fundamental sobre minha relação 
com a língua. É um relacionamento familiar, amoroso. 
A língua e eu somos um casal de amantes que juntos 
procriam apaixonadamente, mas a quem até hoje foi 
negada a bênção eclesiástica e científica. Entretanto, 
como sertanejo, a falta de tais formalidades não me 
preocupa. Minha amante é mais importante para mim.
[...]
Esta reputação não me desagradaria; e mesmo, já disse 
antes, gostaria de ser considerado um reacionário da 
língua. Sou precisamente um escritor que cultiva a 
ideia antiga, porém sempre moderna, de que o som 
e o sentido de uma palavra pertencem um ao outro. 
Vão juntos. A música da língua deve expressar o que 
a lógica da língua obriga a crer. Nesta Babel espiritual 
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de valores em que hoje vivemos, cada autor deve 
criar seu próprio léxico, e não lhe sobra nenhuma 
alternativa; do contrário, simplesmente não pode 
cumprir sua missão. Estes jovens tolos que declaram 
abertamente que não se trata mais da língua, que 
apenas o conteúdo tem valor, são pobres coitados 
dignos de pena. O melhor conteúdo de nada vale, se 
a língua não lhe faz justiça. O caso Zola prova isso. 
E o conteúdo mais perigoso chega a ter uma função 
humana, se estiver expresso em uma linguagem 
poética, isto é, humana; Astúrias é a prova. Esta língua, 
assim como o provam Astúrias, Thomas Mann e Musil, 
esta língua atualmente deve ser pessoal, produto do 
próprio autor; porque o material linguístico existente 
e comum ainda basta para folhetos de propaganda e 
discursos políticos, mas não para a poesia, nem para 
pronunciar verdades humanas. Hoje, um dicionário 
é ao mesmo tempo a melhor antologia lírica. Cada 
palavra é, segundo sua essência, um poema, só em 
sua gênese. No dia em que completar cem anos, 
publicarei um livro, meu romance mais importante: 
um dicionário. Talvez um pouco antes. E este fará as 
vezes de minha autobiografia (LORENZ, 1991, s.p.)

Depois das confissões do prosador Guimarães Rosa, apresentamos o 
poema “Paisagem”, cujo título apresenta a disposição de uma cena captada 
pelos olhos, que pelos versos é descrita tão detalhadamente que revela, 
por meio de uma poesia metafísica, o tempo de observância do eu-lírico, 
a reflexão dele acerca dos elementos em destaque e a possibilidade de 
discussão em torno dos problemas humanos a partir das inflexões diárias 
de um sertanejo, conforme se observa a seguir:

No quadrilátero do arrozal,
verde-aquarela,
cortam-se em ângulos retos
canais azuis de água polida.



INTERFACES LITERATURA, ARTES E MÍDIAS

22

No ar de alumínio,
as libélulas verdes vão espetando
joias faiscantes, broches de jade,
duplas cruzetas, lindos brinquedos,
nos alfinetes de sol.

Pairam suspensas, em voo de caça,
horizontal,
e jogam, a golpes de tela metálica
das asas nervadas, reflexos de raios,
que hipnotizam as muriçocas tontas…

A libelinha pousa na ponta
do estilete de uma haste verde,
que faz arco (pronto!…)
e a leva direta à boca,
aberta e visguenta, de um sapo cinzento…

— Glu!… Muitas bolhas na escuma…
E as outras aeroplanam, assestando
para o submersível,
os grandes olhos redondos,
com quarenta mil lentes facetadas…
(ROSA, 1997, p. 62-63)

O poema em questão desvela o contexto da cena descrita ao longo 
de seus versos: a área quadrada de plantação de arroz por meio do cultivo 
de inundação. Tais primeiros quatro versos pintam a primeira imagem 
da cena destacando a forma, as cores e a textura dos elementos: “No 
quadrilátero do arrozal, / verde-aquarela, / cortam-se em ângulos retos / 
canais azuis de água polida”.

Em termos teóricos, a partir da observância imagética proposta nessa 
introdução poética, o recurso de revelar aos olhos do leitor uma imagem a 
partir de uma palavra faz parte de um processo de picturalização, e dentre 
as técnicas mais recorrentes e executada com maestria por Guimarães 
Rosa nesse texto está a écfrase, sobre a qual discorreremos a seguir.
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Segundo Nascimento, “[a] ecfrase prescreve como a maior qualidade 
do discurso a enargeia, [ou clareza] que consiste em demonstrar ou 
tornar evidente aquilo que se diz, dotando-o também de variedade” 
(2008, p. 8). Hansen complementa a definição do termo em seus estudos 
ao definir a écfrase como “‘exposição’ ou ‘descrição’, associando-se às 
técnicas de amplificação de tópicas narrativas, composição de etopéias 
e exercícios de qualificação de causas deliberativas, judiciais e epidíticas. 
[...] presentando (sic) a coisa quase como se o ouvido a visse em detalhe” 
(HANSEN, 2006, p. 85). Complementando o conceito, Webb traz a figura 
do espectador e do papel da performance para dentro de sua definição 
ecfrástica, culminando no que chama de “espetáculos visuais”:

As conexões entre écfrase como espetáculo visual que 
transforma o ouvinte em “espectador” pertencem 
à performance como espetáculo. O sentido de 
“performance” ativo na segunda definição é o meio 
para obter algo. Mas, ao final, esses dois sentidos são 
profundamente imbricados, uma vez que os efeitos 
da linguagem são espetáculos visuais (performances) 
que provocam um efeito no leitor, e a consequência 
disso é que estamos muito longe de um conceito de 
literatura como um fenômeno puramente estético. 
(WEBB, 2014, p. 8-9)

Assim, a autora traz a ideia de efeito provocado no leitor através 
da performance literalmente desenhada ao longo do texto, aliando a 
esse efeito não apenas o de poeticidade, mas também o de movimento, 
sinestesia, narratividade, entre outros.

Em outras palavras, a écfrase é a ferramenta do autor para produzir 
o efeito verossímil à observação de algo irreal para o e no leitor; ela o faz 
compartilhar da mesma visão do demiurgo que, por meio de um foco na 
descrição condensada de pontos principais, ativa a memória do leitor, o 
qual por sua vez constrói a imagem.
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Nesse sentido, pensar no arroz produzido em cultivo inundado, cuja 
forma é geométrica, situa o leitor em uma plantação tradicional. Contudo, 
o aposto “verde-aquarela” revela o estágio da cultura observada, um misto 
entre o ramo verde e a panícula amarela, indicando o tempo próximo 
à colheita. Por outro lado, “verde-aquarela” também é uma referência 
à bandeira nacional brasileira, o que pode representar, sutilmente, um 
projeto de crítica política e social para o período de sua produção.

O espaço do arroz, delimitado em ângulo reto, é inundado por “canais 
azuis de água polida”. Vale-nos o destaque de que não são os canais que 
são azuis, mas sim uma característica refletida pela água que é atribuída a 
eles. O reflexo, provavelmente da coloração do céu revelado na cor da água, 
expande a visão longitudinal para uma latitudinal e permite a apreciação 
de um cenário macro da cena. O azul atribuído aos canais completam, por 
sua vez, as cores de referência nacional e, em uma linha crítica afinada ao 
contexto de diplomacia do poeta, contextualiza a regionalização sertaneja 
de forma ampliada para o nacional, que em noção perspectivística 
contempla o universal, projeto da obra metafísica de Guimarães Rosa.

No quarto verso ainda há a presença do adjetivo “polida” em 
relação ao substantivo “água”, cuja definição, segundo o dicionário, 
varia entre uma personificação (de receber educação) e uma violação 
da característica da superfície da matéria (ser brunido, ser lustrado por 
meio de fricção). Dentre os sinônimos de polido, o adjetivo brunido nos 
chamou mais atenção, porque além de seu sentido figurado representar 
aprimorado, ele também pode expressar afetação ou pedanteria, ao 
passo que também pode significar algo passado a ferro. Nesse momento 
do poema, percebemos uma metáfora muito forte que desnuda a palavra 
“polida” de seus sentidos e a expande, apresentando a contaminação 
causada pelo homem ao modificar e trabalhar a natureza.

Os próximos cinco versos corroboram a análise mencionada: “No ar 
de alumínio, / as libélulas verdes vão espetando / joias faiscantes, broches 
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de jade, / duplas cruzetas, lindos brinquedos, / nos alfinetes de sol”. Há 
uma antítese elaborada pela adjetivação “de alumínio” para o substantivo 
“ar”, que por sua vez é posto como lugar, pois é onde se encontram 
as libélulas verdes. O ar representa, em tese, um fluído gasoso (misto 
de nitrogênio e oxigênio) leve em relação ao metal pesado a que ele é 
comparado; contudo, o ar, enquanto espaço, é a massa que circunda a 
superfície terrestre, que a maioria dos pássaros e insetos fazem de via 
para deslocamento, e nesse sentido encontra-se preenchido por uma 
substância decorrente da ação humana na natureza.

É nesse espaço contaminado pela interferência humana que se 
encontra a libélula verde. Inseto ornamental cujo habitat se faz em 
lugares de água estagnada e cuja alimentação consiste na caça de moscas 
e mosquitos. A partir desse elemento, a imagem do arrozal desfoca-
se do macro para o microuniverso, como se o eu-lírico fizesse o leitor 
aproximar a lente e captar um detalhe ínfimo do quadrilátero inundado; 
além de expandir a imagem da tela pintada anteriormente, agora há uma 
sequência de quadros que garante outro movimento à cena.

A pintura produzida pelo enquadramento na dança das libélulas tem 
uma digressão metafísica, pois a ação das libélulas descrita como espetar 
nos alfinetes de sol pode ser uma referência à caça desses animais por 
colecionadores, cientistas ou curiosos, sendo o sol uma referência à razão e 
até mesmo ao ouro, forma de alta valorização de câmbio. A questão mercantil 
continua nos exemplos apresentados no verso intercorrente no destaque, 
pois a partir do desenho e da admiração de libélulas surgiram também joias, 
ornamentos e brinquedos. Nessa reflexão, propomos uma inferência de que 
a mimesis da arte natural e perfeita se tornou kitsch, objeto de reprodução 
para atender aos desejos de uma população economicamente ativa em 
oposição à figura natural, equilibrada e livre que se tem da libélula.

A imagem da poluição pode ser lida também nesses versos, pois 
“nos alfinetes de sol” também permite uma descrição vívida de como 
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os feixes de luz solar atingem o solo, após conseguirem penetrar o ar 
pesado e contaminado de alumínio.

Na sequência da leitura, o movimento das libélulas é novamente 
foco da observação nos seguintes cinco versos: “Pairam suspensas, em 
voo de caça, / horizontal, / e jogam, a golpes de tela metálica / das asas 
nervadas, reflexos de raios, / que hipnotizam as muriçocas tontas…”. As 
asas da libélula são descritas como uma tela metálica, pois refletem o 
sol e atraem a atenção das presas, deixando-as incapazes de reagirem 
ao ataque do predador, no caso, as libélulas. O movimento do apêndice 
membranoso é metaforicamente apresentado como um golpe de tela 
metálica, que, por extensão figurada, pode ser lida como o movimento 
aplicado com uma arma branca, tal como uma faca, facão, foice.

Em decorrência dos elementos de comparação dessa metáfora, 
mais uma vez aproxima-se um elemento humano usado na caça, porém 
também usado para a guerra e a manutenção do poder. A “tela metálica” 
no verso mencionado é o objeto de fascínio das muriçocas, contudo 
também responsável pelo golpe fatal de seu predador. Nessa relação, 
propomos uma metáfora maior à leitura do poema: a cadeia alimentar 
como relações entre as classes em um mundo capitalista.

Tal proposta pode ser confirmada nos últimos versos – “A libelinha pousa 
na ponta / do estilete de uma haste verde, / que faz arco (pronto!…) / e a leva 
direta à boca, / aberta e visguenta, de um sapo cinzento… / — Glu!… Muitas 
bolhas na escuma… / E as outras aeroplanam, assestando / para o submersível, 
/ os grandes olhos redondos, / com quarenta mil lentes facetadas…” –, pois há 
outra sequência de quadros pintados. Pela análise desses versos destacamos 
que, após a conquista de sua alimentação e sobrevivência, a libélula, agora dita 
como um ser menor (“libelinha”), descansa sobre uma haste do arrozal. Nesse 
instante, o peso de seu corpo propõe movimento à cena e continuidade na 
cadeia alimentar, pois é ela entregue ao sapo, que sem o esforço nem mesmo 
de estirar sua língua é alimentado.
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Nesse trecho, o substantivo flexionado no diminutivo (“libelinha”) 
distancia o foco da câmera do observado em um movimento de remontar 
o universo maior ao qual o inseto pertence e as relações que seu mundo 
estabelece com o de outros animais. Esse é o momento em que o caçador 
se torna presa. O movimento da haste na plantação, estimulado pelo peso 
do inseto pousado sobre ela, poderia representar o meio, as condições 
estabelecidas pelo sistema, que, por sua vez, é o mesmo sistema que 
possibilitou a cegueira produzida pela libélula para encantar sua presa, 
ironicamente uma espécie tão menor que nem mereceu espaço de 
descrição e valoração no processo da construção do poema.

O substantivo “escuma”, apresentado como lugar, pode significar 
tanto espuma repleta de bolhas por sua densidade, como também 
uma nomeação a pessoas de baixo padrão, ralé. Em continuidade à 
interpretação como metáfora para as classes sociais, o sapo, que aguarda 
sua alimentação sem executar movimento de caça, é descrito como um 
ser sem qualidades, parte de um lugar sem tradição, moral nem mesmo 
direito. Nesse momento, percebemos uma crítica social aos mantenedores 
do sistema capitalista, que se alimentam daqueles que exercem sua função 
na conquista de proventos para sua subsistência: o trabalho da libélula 
de se alimentar é apresentado como uma arte, um árduo e estratégico 
movimento para conquistar a sua alimentação. O ato de predar lhe é 
natural, sem glórias, nem mesmo lhe sendo atribuída a consciência de 
sua função. Contudo seu descanso seguro e a continuidade de sua vida 
não são garantidos pelo sistema, que, por sua vez, garante a entrega de 
sua vida ao estamento superior, que está na espreita aguardando que o 
serviço seja feito.

O sapo é um animal que possui poucos predadores, tanto devido ao 
veneno que algumas espécies produzem quanto pelo habitat em que se 
encontra. Entretanto algumas espécies de cobras e de aves grandes estão 
em um nível superior ao deles na cadeia alimentar e são seus predadores 
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naturais; analogamente, o mesmo acontece com os membros de classes 
econômica e socialmente assim vistas, pois seus proventos são retirados 
por menor número de indivíduos e em menor frequência, e sua vida e 
posses correm risco.

Uma possível crítica social se confirma nos últimos quatro versos, 
em que o eu-lírico apresenta o movimento das demais libélulas que se 
organizam para atacar o sapo tentando cegá-lo, tal qual fazem com suas 
presas, em busca de justiça pela morte de sua companheira. A vitória delas 
não é relatada no poema, nem mesmo sua derrota; todavia a população 
de libélulas, presente em uma quantidade de indivíduos muito maior que a 
unidade da presença do sapo, apresenta a força de uma espécie tida como 
frágil quando “se agarra” a um objetivo comum e, em prol dele, age em 
equipe para a conquista.

Nesse percurso de análise, corroboramos nossa leitura de o poema 
“Paisagem”, de Guimarães Rosa, ser uma metáfora para a luta de classes. 
Em outras palavras, o texto superficialmente desenha um cenário típico 
e natural de sobrevivência das espécies, contudo há a presença de 
elementos que marcam a interferência humana no meio ambiente e as 
consequências a partir da organização da sobrevivência humana proposta. 
Tais elementos articulados, ora como digressão ou aposto, picturalizam a 
arte literária e amplificam o conteúdo do poema, pois elaboram écfrase 
e criam imagens metafóricas que extrapolam até mesmo o sentido limpo 
da palavra, “chocando” uma ideia, dando vida a um extrato lexical. E, 
pelo estilo contista do autor, extrapolam até mesmo as características do 
gênero poema e se aproximam da fábula, apresentando um insight que 
possibilita o despertar das classes desse sistema que abusa das estratégias 
naturais de sobrevivência e as extrapolam em prol de uma população 
menor e privilegiada.
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AS RELAÇÕES ENTRE IMAGEM TÉCNICA E 
PRIVACIDADE EM RETRATOS DE UMA OBSESSÃO 

E ORYX E CRAKE
Anderson Soares Gomes (UFRRJ)

O quadro cultural da atualidade é marcado por uma profusão 
daquilo que Flusser nomeou imagens técnicas, isto é, produzidas a 
partir da mediação por algum aparelho técnico. Nosso cotidiano oferece 
uma série de exemplos que corroboram a afirmativa: a onipresença das 
telas, a criação de diversos suportes de armazenamento e visualização, 
a popularização de câmeras fotográficas e de filmagem, a constante 
manipulação e cópia das imagens, seu uso como arcabouço memorialístico 
ou o estímulo à divulgação daquelas consideradas privadas.

Notadamente, a fotografia, essa atividade artístico-jornalística 
surgida em meados do século XIX, inunda nosso campo de visão com 
imagens que presumem ser a reprodução do real. Com um discurso que 
reputa uma pretensa objetividade, a fotografia dispõe de um recorte do 
mundo palpável para retratá-lo de forma imagética em uma superfície 
plana. Porém, a própria etimologia da palavra “fotografia” denuncia um 
fenômeno que denota um processo mais complexo: “foto-” vem de photos, 
luz; e “-grafia” significa graphos, escrita. Uma fotografia, portanto, é um 
texto escrito não com tinta, mas com a própria luz que envolve e reflete 
os objetos retratados na imagem.

Vale a pena lembrar o fato de a luz que possibilita ver objetos 
fotografados não aparecer devido a um processo que ocorre dentro 
deles. A fotografia é processo que sempre ocorre “à luz de” uma força 
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subjetiva, decidida a lançar seu olhar para aquilo que lhe interessa. É essa 
visão “à luz de” a garantia de que a foto desempenhará um papel além 
do mero retrato do real (por mais que almeje a isso) – ela representará 
a subjetividade do realizador daquela imagem que se complementará ao 
encontrar a subjetividade de quem a observar.

Das rígidas poses nas fotos de família de dois séculos atrás até a 
edição de imagens no Photoshop na contemporaneidade, a fotografia 
apresentou um gigantesco aumento de popularidade. Ao se tornar 
menor, mais barata e mais resistente, a câmera fotográfica tornou-se 
instrumento fundamental para qualquer família construir seu álbum. 
Em seguida, tornou-se recurso básico para qualquer turista registrar 
suas lembranças de viagem. A partir da chegada da câmera fotográfica 
digital, a fotografia se populariza ainda mais, com a possibilidade de 
maior produção de imagens e o advento da manipulação de fotos de uma 
maneira mais acessível. Atualmente, com a popularização dos telefones 
celulares com câmera, praticamente qualquer indivíduo é um fotógrafo 
em potencial, podendo disponibilizar em tempo real as imagens que 
realizou na internet.

Cada fenômeno da tecno-imagem tem relevância histórica particular 
para a produção cultural e o desenvolvimento do gosto estético de uma 
sociedade específica: a fotografia para o final do século XIX e início do 
XX, a televisão para as décadas de 1950 e 1960 do século XX, o cinema 
para o século passado em quase sua totalidade e, na contemporaneidade, 
as tecnologias de realidade virtual. Cada um desses períodos tem suas 
características distintas, e os aparelhos produtores de imagem que os 
simbolizam são o reflexo de sua visão do real e de sua própria época. 
Como afirma André Parente:

Se cada sociedade tem seus tipos de máquinas, é 
porque elas são o correlato de expressões sociais 
capazes de lhes fazer nascer e delas se servir como 
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verdadeiros órgãos da realidade nascente. Cada 
tecnologia suscita questões relativas à sua consistência 
enunciativa específica que, em última instância, se 
articula com a produção discursiva de uma sociedade 
num determinado momento. (PARENTE, 1993, p. 15)

Qual seria, então, a produção discursiva do momento 
contemporâneo? As mídias digitais têm uma qualidade única: elas são 
capazes de reproduzir praticamente qualquer tipo de imagem técnica. 
Tanto a fotografia, quanto o cinema e a televisão, foram apropriadas 
pela tecnologia digital, tornando-se assim elementos participativos 
nas expressões sociais do início do século XXI. O que acontecia com 
instrumentos tecnológicos do século passado relativos à questão da 
imagem era que reinava uma ideia muito particular no senso comum: 
com a chegada de um novo, o antigo seria substituído. Daí o surgimento 
de ideias equivocadas, como a de que o cinema tomaria o lugar da 
fotografia, e a televisão substituiria o cinema, sem falar na ainda mais 
longínqua noção de que a fotografia marcaria o fim das artes plásticas. 
Nada disso ocorreu. Ainda temos a fotografia, a televisão e o cinema, 
todos mais fortes do que nunca – ironicamente, e especialmente, graças 
ao surgimento de um novo tipo de imagem: a imagem de síntese.

A imagem de síntese é a imagem produzida digitalmente no terreno 
da informática. Sua estrutura difere da imagem-técnica tradicional por ser 
composta de uma estrutura de códigos numéricos binários. Esses códigos 
são traduzidos pelo computador em diversos pontos conhecidos como 
pixels – corruptela de picture elements (elementos de imagem) –, que são 
os menores elementos de resolução de uma tela. A união de vários pixels 
é o que vai dar origem à imagem de síntese. Dessa forma,

cada pixel é um permutador minúsculo entre imagem 
e número, que permite passar da imagem ao número e 
vice-versa. Ao mesmo tempo, o pixel lançava as técnicas 
numéricas de figuração numa lógica em total ruptura 
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com a lógica figurativa subjacente à imagem gerada 
até então pelos procedimentos óticos (ótico-químicos e 
ótico-eletrônicos). (COUCHOT, 1993, p. 39)

Assim sendo, com o advento da imagem de síntese, surge a principal 
revolução no conceito de tecno-imagem desde a invenção da fotografia. 
A partir da utilização do computador e de outros aparelhos informáticos, 
torna-se possível criar imagens sem a necessidade de haver um referente 
físico no mundo real. As imagens de síntese possuem apenas na tela sua 
existência; são imagens superficiais no sentido estrito da palavra, já que 
sua figuração se restringe à superfície de uma tela.

Por outro lado, a imagem de síntese não precisa necessariamente 
estar vinculada apenas a uma realidade virtual própria e alheia a 
outros métodos de produção de imagem técnica. No atual contexto 
de reconfiguração da imagem técnica através dos meios informáticos, 
qualquer imagem capturada digitalmente (por meio de scanners e 
de outros aparelhos de digitalização) pode ser sintetizada ao ter sua 
codificação transmutada em bits e bytes. Daí a possibilidade de criar 
álbuns virtuais em redes sociais on-line, de carregar vídeos de programas 
de TV favoritos no YouTube ou de realizar o download de filmes.

Essa presença massiva das imagens técnicas em inúmeros campos 
(ciência, entretenimento, informação etc.) vem sendo instituída como rica 
fonte temática para o terreno das narrativas literárias e, numa espécie de 
exercício de metalinguagem, das narrativas cinematográficas. Diversos 
romances e filmes vêm se debruçando em seus enredos a respeito dos 
efeitos que a abundância das imagens técnicas no contemporâneo 
tem não apenas sobre a subjetividade de cada indivíduo, mas também 
sobre grupos sociais específicos. Essas obras instituem a ubiquidade 
da imagem técnica como um de seus assuntos centrais para servir de 
material para uma mais complexa investigação em torno dos elementos 
formadores do tempo presente.
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Mas por que filmes e romances contemporâneos têm cada vez mais 
dedicado seus enredos à discussão de diferentes tipos de imagem técnica 
(fotografia, vídeo, televisão, cinema, imagens de computador)? Além 
disso, o que essas narrativas teriam de tão interessante assim para se 
dizer que poderiam lançar nova luz sobre a profusão das tecno-imagens 
no mundo atual?

Uma resposta simples e relativamente óbvia é a de que narrativas 
cinematográficas e literárias partem de um local privilegiado para a 
representação de mudanças na maneira como o homem vê a sociedade 
e a si mesmo. A literatura e o cinema funcionam como medidores das 
tendências, dos questionamentos e dos anseios da vivência humana. 
Portanto, o fato de seus enredos terem um crescente interesse na 
tematização da imagem técnica apenas reflete uma preponderância desse 
assunto na contemporaneidade.

Contudo, existem motivos mais complexos por trás do interesse de 
escritores e diretores em questionar a propagação da tecno-imagem. Um 
deles é que esse tipo de produção visual acaba por tornar indefinidas 
as fronteiras que delimitam a esfera pública da esfera privada. Uma das 
prerrogativas básicas do cinema é transformar todos os seus espectadores 
em voyeurs, observadores de vidas alheias vislumbradas na tela. No entanto, 
quando essas imagens (assim como as da TV, de fitas VHS, de vídeos no 
YouTube etc.) passam a ser consideradas como janelas de realidade, onde 
a estética do reality show e da produção caseira acabam por tomar o lugar 
da ficção como principais formas de representação da realidade, a noção de 
invasão de privacidade é substituída pela de exibição de intimidade. Em textos 
literários, essa publicização do privado se torna um topos privilegiado para 
indagar o próprio papel da leitura, uma atividade essencialmente individual 
e voltada para si. Ao discutir como a tecno-imagem mescla o público e o 
privado, a literatura coloca em xeque sua própria tradição como produção 
artística que retrata o cotidiano. Como afirma Karl Erik Schollhammer:
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Assistimos atualmente a uma renovada evolução 
tecnológica dos meios de comunicação visual [...] Essa 
revolução, além de ter redefinido o papel do livro e da 
leitura, reflete-se dinamicamente nas novas possibilidades 
representativas da ficção. (SCHOLLHAMMER, 2007, p. 12)

A tecno-imagem, da mesma maneira que outras formas de expressão 
humana, tem como uma de suas principais funções dar sentido ao mundo 
por meio de técnicas específicas que traduzem a multiplicidade caótica do 
real em experiências inteligíveis. No caso das linhas escritas, que exigem 
do indivíduo estratégias particulares de compreensão (leitura da esquerda 
para a direita, de cima para baixo), o pensamento humano é submetido 
a uma construção sequencial da realidade, o que Flusser chama de um 
estar-no-mundo “histórico” (FLUSSER, 2007, p. 110).

Já no caso das imagens tradicionais, como a pintura, as estratégias de 
visão são bastante diferentes, pois basta lançar um olhar sobre a superfície 
para captar a informação desejada. Esse tipo de “leitura” é geralmente 
mais livre e rápida, prescindindo de uma ordem específica que o olhar 
deve seguir. Esse tipo de imagem, de acordo com Flusser, implica uma 
maneira “a-histórica” de estar no mundo (2007, p. 110).

Com o advento das imagens técnicas, surge uma maneira diferente 
de se perceber o mundo e de transformar as experiências em formas de 
expressão. Filmes, imagens de TV e de computador inauguram, portanto, 
um novo limiar para o pensamento humano:

Eles [novos meios como filmes e TV] impõem ao 
pensamento uma estrutura radicalmente nova, uma 
vez que representam o mundo por meio de imagens 
em movimento. Isso estabelece um estar-no-mundo 
pós-histórico para aqueles que produzem e usufruem 
desses novos meios. De certa forma pode-se dizer que 
esses novos canais incorporam as linhas escritas na tela, 
elevando o tempo histórico linear das linhas escritas ao 
nível da superfície. (FLUSSER, 2007, p. 110)
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A partir do ponto de vista de Flusser sobre as diferenças entre as 
formas de estar-no-mundo tomando como base a linha escrita, a imagem 
tradicional e a imagem técnica, notamos que nesse processo não só 
as formas de representação do real foram afetadas, mas também as 
estratégias utilizadas para expressar esse tipo de conteúdo.

No senso comum, em especial, há uma espécie de consenso de 
que obras que têm a palavra como matéria-prima possuem uma certa 
superioridade se comparadas a produções audiovisuais. Uma frase muito 
comum de pessoas que assistem a adaptações cinematográficas de algum 
romance é “o livro é melhor”. Segundo esse ponto de vista, existiria no 
processo de leitura uma espécie de coparticipação que estimularia a 
imaginação, tornando o texto único para cada leitor que tenha acesso a ele. 
Além disso, a obra literária parece estar sempre incompleta, necessitando 
de um leitor para que ela se realize – de forma geral, a escola da Estética 
da Recepção (especialmente Wolfgang Iser) baseia-se nesses conceitos.

Já a imagem (em especial a imagem técnica) exigiria menos do 
público. O estímulo à imaginação seria infinitamente reduzido porque as 
imagens seriam o produto da imaginação de outras pessoas (diretores, 
produtores etc.) O público se resumiria à posição passiva de ser apenas 
receptor daquilo que é apresentado a ele, sem ter a capacidade de alterar, 
nem na forma nem no conteúdo, a narrativa que se desenrola à sua 
frente. Umberto Eco resume essa distinção entre palavra e imagem muito 
bem: “Enquanto um livro requer uma leitura cúmplice e responsável, 
uma leitura interpretativa, o filme ou a televisão mostram-nos as coisas 
já prontas [...] O leitor de romance que não pensa perde essencialmente 
tudo” (ECO, 2005, p. 98).

Contudo, a aparente superioridade intelectual do produto 
literário sobre o produto audiovisual se deve mais a diferentes formas 
de produção e recepção, o que nos leva a questionar as bases dessa 
hierarquização cultural. Dentre as perspectivas surgidas com as imagens 
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técnicas e sintéticas, nenhuma é mais significativa do que as novas 
possibilidades de representações ficcionais. Esse novo terreno múltiplo 
de se criar narrativas não se configura como ameaça ao fazer literário, 
mas também não se apresenta como produção inferior se comparado à 
forma de expressão escrita. O que temos é o alvorecer de um panorama 
extremamente fértil para que o campo das palavras se junte ao das 
imagens para que, de maneira única, artistas tenham a seu alcance 
possibilidades de criação até então inéditas.

Para tal, é importante que se entenda a diferença entre os 
conceitos de visualidade e visibilidade, como apresentados por Karl Erik 
Schollhammer. A visibilidade é aquilo que é opticamente visível, i.e., 
aquilo que é captado pelo olho humano. Já a visualidade é a condição 
visual para que a imagem se torne imagem, i.e., o entendimento de 
algo como imagem (SCHOLLHAMMER, 2007, p. 28). A sociedade 
contemporânea hoje vive uma abundância de elementos visíveis, mas 
nem todos eles podem ser considerados visuais, porque necessitam 
de uma interpretação específica para que sejam compreendidos como 
tal. Daí decorre a oportunidade única de unir o discurso escrito ao 
imagético: para que a visibilidade das imagens técnicas seja melhor 
compreendida e possua maiores possibilidades de interpretação. Como 
resume o próprio Schollhammer:

A modernidade urbana, caracterizada como uma cultura 
de imagem, não pode ser compreendida adequadamente 
na relação entre o visível e o invisível, pois justamente 
inaugura uma nova condição representativa que se reflete 
na extrema proliferação de imagens até um grau de 
visibilidade excessiva e de onipresença que dificulta sua 
visualidade, ou seja, sua apreensão [...] É por esse motivo 
que a imagem publicitária, dos outdoors, da televisão, do 
vídeo e dos meios digitais mais recentes, não dispensa a 
inscrição do enunciável, do texto [...], condição necessária 
para ser vista e entendida. (2007, p. 29)
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Vimos, portanto, que a imagem técnica pode se unir ao texto escrito 
na produção de uma forma híbrida de expressão cultural. No entanto, no 
que se refere à sua recepção, a tecno-imagem cada vez mais mostra que 
possui formas bem específicas de ser apreendida pelo público em geral.

O texto escrito está fortemente ligado a noções como interioridade 
e intimidade, especialmente a partir da consolidação da burguesia 
europeia nos séculos XVIII e XIX. Os romances, os diários e as cartas, ao 
mesmo tempo em que expressavam a identidade individual, também 
moldavam a maneira como o homem posicionava sua subjetividade no 
meio social. Mesmo que na origem do romance a leitura fosse um evento 
tanto individual quanto coletivo, por vezes familiar ou até mesmo social 
(saraus), hoje o próprio ato de ler é feito de forma solitária, no ambiente 
doméstico, o que estimula um movimento de interiorização. O texto 
escrito, portanto, pode ser visto como uma forma de expressão voltada 
para o terreno do privado.

Já a imagem técnica, desde as primeiras fotografias, parece se 
concentrar na afirmação da subjetividade através da exibição da 
intimidade. A fotografia, dos retratos de grandes eventos até os familiares, 
apresenta um número maior de pessoas, o que poderia ser visto por um 
público específico. Assim como o texto escrito, ela difunde a informação 
e o conhecimento, mas de maneira mais rápida e a um público maior. 
A chegada do cinema potencializa essas características, especialmente 
porque se elimina o ambiente privado ao forçar os indivíduos a se 
concentrarem em um local específico para a exibição do filme ao lado de 
desconhecidos. A TV e o computador parecem apresentar um retorno à 
domesticidade, mas na verdade realizam o oposto: diluem as fronteiras 
do ambiente privado, já que todo o mundo exterior se encontra agora 
dentro de casa. As imagens de síntese e a internet levam essa implosão 
da privacidade a outro patamar, com webcams e reality shows capazes 
de transmitir e tornar visível qualquer tipo de informação. A tecno-
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imagem, portanto, pode ser vista como uma forma de expressão voltada 
para o terreno do que é público.

Certamente, algumas das características básicas da exibição de 
imagens são as mesmas, sejam elas produzidas por aparelhos eletrônicos 
ou por um pincel. Uma forma de representação visual do mundo 
necessita de uma superfície onde seja exibida e apreciada por outros. 
Como define Flusser:

A imaginação por si só não é suficiente para criar imagens. 
Aquilo que é visto (o fato, a circunstância) deve ser fixado 
e se tornar acessível para outros. Deve ser codificado em 
símbolos, e esse código deve ser alimentado em uma 
memória (numa parede rupestre, por exemplo); o código 
existe para ser decifrado por outros. Dito de outra forma: 
aquilo que é visto de maneira privada tem de ser publicado, 
o que é visto subjetivamente tem de ser intersubjetivado. 
(2007, p. 164)

Diante dessa colocação, pode-se perguntar: a inscrição de uma figura 
em uma parede rupestre e a publicação de uma foto no Facebook seriam 
experiências tão diferentes? Contudo, a fotografia em uma rede social on-
line geralmente vem acompanhada de uma informação escrita, o que a 
torna não só visível, mas também visual; por outro lado, a figura rupestre 
tem de ser interpretada para que seu significado seja apreendido. 
Vemos, portanto, que as afirmações de Umberto Eco (2005) podem 
ser problematizadas: o texto escrito nem sempre é aberto a inúmeras 
interpretações, assim como nem sempre a imagem apresenta um produto 
pronto e mais fácil de ser classificado.

Se a imagem tem uma inerente necessidade de intersubjetivação, 
já que tem necessidade do olhar de outro para se definir como imagem, 
essa publicização do privado vorazmente ampliada com o advento da 
tecno-imagem vem apresentando riscos que eram inimagináveis em 
passado recente. Um caso famoso que acabou simbolizando o poder e 
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os riscos da tecno-imagem no mundo contemporâneo é o da professora 
norte-americana Stacy Snyder, de 29 anos, que, no ano de 2006, postou a 
seguinte foto em seu perfil no site MySpace:

Figura 1 – The Drunken Pirate

Fonte: College..., 2007.6

O reitor da universidade onde Snyder estudava disse que sua 
atitude não era profissional e que, com a foto, ela estaria estimulando 
o consumo de bebidas alcoólicas entre seus alunos menores de idade. 
Como resultado, dias antes de se formar em pedagogia, a universidade 
se negou a entregar o diploma a Snyder. Ela processou a universidade 
para poder se formar, mas, em 2008, a justiça norte-americana decidiu 
contra ela e em favor da instituição de ensino.

6  Disponível em: http://www.thesmokinggun.com/documents/crime/college-sued-over-
drunken-pirate-sanctions. Acesso em: 30 jan. 2020.
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O caso de Stacy Snyder é exemplar por ilustrar o poder da imagem 
técnica na contemporaneidade. A exibição de um momento da esfera 
privada, ao se tornar público, acabou criando problemas sérios na 
própria esfera privada. Nessa situação, não apenas está em discussão 
a preservação das imagens técnicas (e sua decorrente memória total 
e onipresente, podendo ser acessada por praticamente qualquer um 
a qualquer momento), mas também o sentido que elas adquirem. 
Snyder não recebeu o diploma porque um único aspecto de sua 
personalidade íntima que ela própria decidiu tornar público foi levado 
em consideração. Como afirma Paula Sibilia, “fatores como a visibilidade 
e as aparências – aquilo que antes costumava ser tematizado como a 
enganosa exterioridade do eu – balizam, com uma insistência crescente, 
a definição do que é cada sujeito” (SIBILIA, 2008, p. 90).

O cinema tem particular interesse pelo esmaecimento das fronteiras 
entre a esfera pública e a privada, potencializado pela imagem técnica. 
Existem diversos filmes em que experiências íntimas de diferentes tipos 
(familiares, sexuais etc.) saem do terreno pessoal para o interpessoal devido 
à presença de uma câmera. Uma das produções que melhor investiga essa 
temática é Retratos de uma obsessão, dirigido em 2002 por Mark Romanek.

O filme narra a história de Sy Parrish, funcionário de um laboratório 
de revelações fotográficas que se torna obcecado por uma jovem de 
uma família aparentemente perfeita. Contudo, a partir dos retratos que 
manipula, Parrish passa a descobrir segredos que mancham aquela imagem 
de virtude e a se envolver mais diretamente nos assuntos familiares, o 
que leva todos os envolvidos a uma espiral de dor e violência. Quando 
lançado, Retratos de uma obsessão chamou a atenção especialmente por 
dois motivos: ser o primeiro longa-metragem de Mark Romanek, diretor 
de videoclipes bastante premiado em sua primeira incursão no cinema, 
e ter Robin Williams, um ator reconhecido por personagens cômicos, 
interpretando um psicopata.
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Um dos maiores méritos de Retratos de uma obsessão consiste 
em abordar os diferentes papéis que a fotografia pode exercer como 
representação da realidade. Em um período em que as imagens-técnicas 
em movimento ou as imagens digitais parecem receber maior destaque, 
esse filme lança nova luz sobre uma técnica de mais de cem anos que 
ainda suscita ricas investigações. Romanek apresenta a fotografia não 
apenas como produto final (um pedaço de papel com uma imagem), mas 
também como atividade humana em que diversos anseios são retratados: 
a preservação do tempo presente, o senso de comunidade e o prazer 
estético, configurando-se como um elogio à domesticidade.

Contudo, para que esses momentos privados sejam preservados na 
forma de fotografia, é necessário que eles passem pelas mãos de um 
desconhecido – nesse caso, Sy Parrish, o funcionário de uma rede de 
varejo responsável por fazer revelações fotográficas rápidas (daí o One 
hour photo do título original do filme). Numa época de ubiquidade das 
câmeras digitais, Retratos de uma obsessão é quase nostálgico em sua 
tematização sobre a imagem técnica a partir de uma câmera analógica. 
Porém, é possível interpretar essa escolha pelo analógico com base no 
interesse que o filme possui em destacar o alargamento da fronteira do 
espaço privado – e isso ocorre especialmente no momento em que se 
tem acesso ao produto final da fotografia. No caso das fotos produzidas 
por uma câmera digital, o resultado é automático: imediatamente após o 
momento em que se tira a foto, pode-se ver o resultado no visor da câmera. 
O fotógrafo, sem a mediação de nenhuma outra pessoa, tem acesso ao 
produto de seu ato fotográfico. No caso da fotografia analógica (a não 
ser em casos de fotógrafos profissionais ou de alguém com conhecimento 
mais vasto sobre fotografia), se faz necessário o ato de entregar o rolo de 
filme a alguém especializado que revele as fotos. Assim sendo, a própria 
existência das fotografias configura um exercício de entregar momentos 
íntimos ao olhar de um desconhecido.
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O tipo de informação contido nas fotografias é aquele em que um 
evento é presentificado nostalgicamente em uma imagem que serve de 
representação de uma experiência única. O personagem Sy Parrish diz que 
“ninguém tira uma fotografia de algo que queira esquecer” (RETRATOS, 
2002). Ao revelar as fotos de inúmeros clientes, ele entra em contato com 
essas imagens, que são momentos de um recorte único do real. Susan 
Sontag parece partilhar dessa opinião:

A onipresença de câmeras sugere claramente que o 
tempo consiste de eventos interessantes, eventos 
que valem a pena ser fotografados. Isto, por sua vez, 
torna mais fácil sentir que qualquer evento, uma vez 
iniciado, e qualquer que seja o seu atributo moral, deva 
ser permitido completar-se – para que outra coisa seja 
trazida ao mundo, a fotografia. Depois de terminado 
o evento, a imagem vai ainda existir, conferindo ao 
evento um tipo de imortalidade (e importância) que 
de outra forma nunca teria desfrutado. (2008, p. 11)7

A singularidade desse momento, entretanto, é inegavelmente 
associada à totalidade da experiência subjetiva, i.e., o momento 
retratado pela fotografia significa não apenas o ocorrido naquela 
circunstância, mas também pode ser entendido como resumo da 
experiência individual. Se a situação apresentada na fotografia se repete 
apresentando o mesmo tipo de estética, a impressão de que aquelas 
fotos representam fielmente a realidade fotografada é ainda maior. No 
caso de Retratos de uma obsessão, isto é exemplificado por fotos típicas 

7  Todas as traduções das passagens citadas de estudos em língua estrangeira no texto 
principal deste capítulo são de minha autoria. No original: “The omnipresence of camera 
persuasively suggests that time consists of interesting events, events worth photographing. 
This, in turn, makes it easy to feel that any event, once underway, and whatever its moral 
character, should be allowed to complete itself – so that something else can be brought 
into the world, the photograph. After the event has ended, the picture will still exist, 
conferring on the event a kind of immortality (and importance) it would never otherwise 
have enjoyed”.
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de álbuns de família. Sy Parrish, logo no início do filme, apresenta essa 
questão da seguinte forma:

Fotos de família retratam rostos sorridentes. 
Nascimentos, casamentos, férias, festas de aniversário 
de crianças. As pessoas tiram fotos dos momentos 
felizes da vida. Alguém que visse o nosso álbum de 
fotos chegaria à conclusão de que nós tivemos uma 
existência feliz, livre de tragédias. (RETRATOS, 2002)

Uma das razões da obsessão de Sy pela família Yorkin é exatamente 
sua crença exacerbada de que as fotografias são a realidade, estabelecendo 
uma relação de analogia como se não houvesse mediação. Assim sendo, 
as fotos dos “momentos felizes da vida”, como descritas pelo personagem, 
acabam configurando toda a subjetividade de um grupo de pessoas. O 
erro de Sy está em levar ao extremo a noção de que, “por sua valência 
icônica, fotografias são capazes de transformar traços particulares em 
representações genéricas” (LISSOVSKY, 2009, p. 141).

Ao presumir que a vivência dos Yorkin é tão perfeita como ilustrada 
nos rostos sorridentes das fotografias, Sy serve como exemplo dos riscos 
que surgem da idolatria das imagens. O fascínio que o personagem 
desenvolve pela jovem família é análogo ao culto cego que ele realiza 
em relação à imagem. Sua obsessão é perfeitamente retratada por uma 
grande parede que possui em seu apartamento inteiramente coberta 
por fotos da família Yorkin (fotos essas que copiou ilegalmente para si). 
Esse santuário iconográfico é mais do que um símbolo do desejo de Sy de 
fazer parte daquela família: acaba sendo um templo de culto à imagem 
técnica, onde a reprodução dos momentos importantes da vida dos Yorkin 
(organizados por Sy em ordem cronológica) é uma maneira de tomá-los 
para si. Assim, o contato trivial que Sy tem com Nina Yorkin e seu filho no 
mundo real, quando se encontram no hipermercado para revelar as fotos, 
acaba se tornando muito mais íntimo no mundo das imagens, pois Sy os 
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possui colados na parede de sua sala de estar. Essa noção de fotografia 
como aquisição foi muito bem resumida por Susan Sontag:

Fotografia é aquisição de diversas formas. Em sua 
forma mais simples, nós temos em uma fotografia uma 
posse substituta de um objeto ou uma pessoa querida, 
uma posse que dá às fotografias o caráter de objetos 
únicos [...] A exploração e duplicação do mundo 
fragmenta continuidades e organiza esses pedaços em 
um dossiê interminável, desse modo proporcionando 
possibilidades de controle que não poderiam sequer 
ser sonhadas. (2008, p. 155-156)8

Por viver uma existência totalmente solitária e vazia, Sy também usa as 
fotografias como maneira de produzir uma sensação de presença em sua 
vida. Ele mostra a conhecidos, por exemplo, a foto do filho do casal Yorkin 
e diz que é seu sobrinho. Em outros momentos, compra fotos antigas em 
uma feira de rua e diz que é de um familiar seu. Dessa forma, o personagem 
problematiza a maioria das discussões contemporâneas sobre imagem 
técnica que afirmam que o privado cada vez mais se torna público. Quando 
Sy diz que aquele menino é seu sobrinho, ele materializa a privacidade 
alheia em sua própria, recontextualizando não só a subjetividade da pessoa 
da foto, mas também a sua própria. Por outro lado, quando o personagem 
afirma que uma figura desconhecida numa foto antiga comprada em uma 
feira é sua mãe, ele transfere o que é público (que poderia ser comprado 
por qualquer um) para sua esfera privada.

Os impulsos psicopatas de Sy vêm à tona exatamente no momento 
em que ele toma consciência da disparidade entre a felicidade doméstica 

8  No original: “Photography is acquisition in several forms. In its simplest form, we 
have in a photograph surrogate possession of a cherished person or thing, a possession 
which gives photographs some of the character of unique objects [...] The photographic 
exploration and duplication of the world fragments continuities and feed the pieces into 
an interminable dossier, thereby providing possibilities of control that could not even be 
dreamed of”.
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apresentada na fotografia e a realidade complexa que se vislumbra por 
trás da imagem técnica. De todas as formas de imagem produzidas por 
um aparelho, a fotografia parece ser aquela que mais confere sentido à 
noção básica da produção visual: algo que se assemelha à outra coisa 
(JOLY, 1996, p. 38). Porém, essa semelhança é fundada não só no referente 
real, mas também em modelos subjetivos que moldam sua estratégia de 
representação. Ao se deparar com o fator de interferência subjetiva na 
suposta objetividade das imagens, a insatisfação de Sy com a imperfeição 
dos Yorkin é expressa através de uma explosão de violência. Essa ilusória 
veracidade das fotografias é central à sua composição:

Enquanto uma pintura ou uma descrição em prosa 
nunca pode ser algo além de uma interpretação 
estritamente seletiva, uma fotografia pode ser tratada 
como uma transparência estritamente seletiva. 
Mas apesar da ideia de veracidade que dá a todas as 
fotografias autoridade, interesse e sedução, o trabalho 
realizado pelos fotógrafos não é uma exceção genérica 
no geralmente escuso comércio entre arte e verdade. 
Mesmo quando os fotógrafos estão mais preocupados 
em retratar a realidade, eles ainda são assombrados 
pelos imperativos tácitos do gosto e da consciência. 
(SONTAG, 2008, p. 6)9

Se a subjetividade se faz presente na produção de imagens feitas por 
fotógrafos profissionais, no caso de fotos de família produzidas por “leigos” 
isso é ainda mais acentuado. Em especial porque os álbuns familiares têm, 
em sua composição, um discurso de unidade (eventos em que a família se 

9  No original: “While a painting or a prose description can never be other than a 
narrowly selective interpretation, a photograph can be treated as a narrowly selective 
transparency. But despite the presumption of veracity that gives all photographs 
authority, interest, seductiveness, the work that photographers do is no generic 
exception to the usually shady commerce between art and truth. Even when 
photographers are most concerned with mirroring reality, they are still haunted by tacit 
imperatives of taste and conscience”.
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encontra reunida), harmonia (as pessoas mostram-se sempre felizes ou 
se divertindo) e de evolução (o amadurecimento dos filhos, a compra de 
bens materiais). Toda essa carga subjetiva que envolve seleção, adaptação 
e planejamento – seja de forma consciente ou inconsciente – escapa ao 
personagem Sy Parrish.

Acreditando na capacidade da fotografia de ser uma espécie de 
janela do real, Sy sabe do potencial existente na imagem técnica para 
exercer poder sobre os indivíduos. A própria parede que possui em sua 
casa de certa forma representa não apenas um templo aos Yorkin, mas 
também uma prisão, onde todos os momentos felizes retratados pela 
família estão à disposição. É interessante que o próprio nome da família 
indica essa ideia de posse: Yorkin pode ser lida como uma corruptela de 
your kin em inglês, i.e., “seu parente”. Nesse caso, essa família é “sua” 
no sentido de pertencimento (algo intensamente sonhado por Sy) ou 
“sua” como posse, pois o personagem se sente o dono dela.

A passagem no filme que melhor ilustra o papel da fotografia como 
instrumento de poder é quando Sy, tendo sido demitido, tira fotos da 
filha de seu ex-chefe e as envia para ele. As fotografias da criança são 
tiradas no jardim da casa de seu antigo patrão, o que realça a noção de 
que a fotografia, sem arrombar portas ou escalar muros, consegue invadir 
momentos de privacidade e torná-los públicos facilmente. Chama atenção 
o cuidado que Sy tem em tirar essa série de fotos, pois elas apresentam 
um close-up crescente: na primeira foto a menina está longe, depois nas 
outras imagens cada vez mais próxima, até que, na última foto, o efeito 
de zoom a deixa muito perto. Essa série de imagens tem um discurso 
quase que narrativo, enfatizando a vulnerabilidade da criança e deixando 
clara a mensagem de que, através da câmera fotográfica, é possível ter 
controle sobre alguém através de sua imagem. Sy explicita isso, logo antes 
de realizar essas fotos, ao teorizar sobre a etimologia da palavra snapshot, 
que pode ser traduzida como “instantâneo fotográfico”:
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De acordo com o dicionário de inglês Oxford, a palavra 
“instantâneo” foi usada pela primeira vez em 1808 
por um esportista inglês chamado Sir Andrew Hawker. 
Ele anotou em seu diário que naquele dia quase todos 
os pássaros foram abatidos de forma instantânea. 
Quer dizer, com um tiro rápido, sem fazer grande mira. 
Portanto, “instantâneo” é originalmente um termo de 
caça. (RETRATOS, 2002)

Tal aproximação do ato fotográfico com um termo de caça vai ao 
encontro da visão de Vilém Flusser sobre o próprio gesto de fotografar. Para 
o pensador, a fotografia exige do homem uma certa atitude de caçador:

Quem observar os movimentos de um fotógrafo 
munido de aparelho [...] estará observando um 
movimento de caça. O antiquíssimo gesto do caçador 
paleolítico que persegue a caça na tundra. Com a 
diferença de que o fotógrafo não se movimenta em 
pradaria aberta, mas na floresta densa da cultura. Seu 
gesto é, pois, estruturado por essa taiga artificial, e 
toda fenomenologia do gesto fotográfico deve levar 
em consideração os obstáculos contra os quais o gesto 
se choca. (FLUSSER, 2011, p. 49)

A junção da ideia de fotografia como instrumento de poder com a 
crença de Sy na objetividade da fotografia se dá quando o personagem 
descobre que Will Yorkin está tendo um relacionamento extraconjugal. 
Munido de uma faca em uma mão e uma câmera fotográfica na outra, 
Sy obriga Will a fazer poses sensuais ao lado de sua amante enquanto ele 
tira fotografias. Dessa forma, a traição de Will, que contradiz a imagem de 
felicidade das fotos de família dos Yorkin, também estaria representada 
na forma de imagem técnica. Assim sendo, um dos momentos mais 
privados de um indivíduo – o ato sexual – é tornado público pela câmera 
fotográfica de Sy, que almeja retratar a realidade como ela é, mesmo que 
forçada por um comportamento violento.
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Violência, poder e esfacelamento da privacidade também são temas 
importantes associados à ubiquidade da imagem técnica no romance 
Oryx e Crake, da autora canadense Margaret Atwood. Publicado em 
2003, essa obra de ficção especulativa10 aborda temas como clonagem, 
hierarquia social, bioética e a derrocada das ciências humanas.

A narrativa de Oryx e Crake se desenrola em dois espaços temporais. 
No primeiro, um homem conhecido como Homem das Neves vive em uma 
Terra pós-apocalíptica, sendo possivelmente o último ser humano restante. 
Porém, ele tem a companhia de figuras não humanas: os chamados “filhos de 
Crake”, criaturas de forma humana criadas em laboratório por um cientista 
megalômano que pretendia repovoar o planeta com uma raça superior. Na 
segunda linha narrativa, as lembranças do Homem das Neves são narradas 
em flashback – em uma época em que ele ainda se chamava Jimmy, em que 
se apaixonou perdidamente por uma jovem exótica conhecida como Oryx e 
se envolveu em um plano eticamente questionável que acabou levando ao 
aparente fim da humanidade.

O contexto social apresentado por Atwood em Oryx e Crake, que culmina 
em um mundo pós-apocalíptico, tem como uma de suas características mais 
marcantes a onipresença das imagens. É nesse contexto que a obra vai 
tematizar o fascínio, mas também os riscos, da total disponibilidade de tecno-
imagens e de como elas reconfiguram o espaço limítrofe entre o público e 
privado. Contudo, diferentemente do interesse fotográfico de Retratos de 
uma obsessão, o romance tem como foco as imagens de TV, de vídeo e as 
infográficas. É a partir dessas imagens em movimento, tendo um referencial 
na realidade ou não, que a narrativa de Oryx e Crake estabelece o papel 
central que a tecno-imagem exerce na sociedade contemporânea.

10  Em entrevista ao jornal The Guardian, em 2003, Margaret Atwood afirmou que sua 
literatura é uma “ficção especulativa”, mais do que uma “ficção científica”. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/books/2003/apr/26/fiction.margaretatwood. Acesso em: 
15 fev. 2019.
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Apesar de se passar em um futuro indeterminado, a organização 
social e política apresentada em Oryx e Crake em muito se parece com a 
que vivenciamos no início do século XXI. As graves mudanças climáticas 
decorrentes do aquecimento global, associadas à crescente dominação 
de grandes corporações, geram um nível colossal de desigualdade social. 
Os mais abastados vivem em comunidades isoladas e extensamente 
monitoradas, com status de cidades-estados, conhecidas como 
Complexos. Já a maioria da população vive do lado de fora dos Complexos 
em um terreno caótico, sujo e violento, conhecido como “Pleeblands”.

Como em todo bom texto de ficção científica (ou ficção especulativa, 
como prefere a autora), Margaret Atwood metaforiza aspectos do 
presente para discuti-los na forma de uma sociedade do futuro. O romance 
apresenta de forma simbólica um dos temas centrais da atualidade:

São inúmeros os indícios de que estamos vivenciando 
uma época limítrofe, um corte na história; uma 
passagem de certo “regime de poder” para um outro 
projeto político, sociocultural e econômico. Uma 
transição de um mundo para outro [...] Nesse novo 
contexto, certas características do projeto histórico 
precedente se intensificam e ganham renovada 
sofisticação, enquanto outras mudam radicalmente. 
(SIBILIA, 2008, p. 15)

Essa nova configuração social e política é bem representada no 
interesse especial que grande parte dos habitantes dos Complexos possui 
em duas áreas: a estética (associada diretamente ao rejuvenescimento e à 
manipulação genética) e o entretenimento. No caso da primeira, é óbvia a 
preocupação dos indivíduos das classes mais elevadas com a autoimagem. 
Isso se relaciona menos com a questão da atração sexual e mais com a 
necessidade de estar em evidência, de ser visto e comentado. Qualquer 
semelhança com a imensa popularidade das redes sociais e da indústria 
das celebridades no mundo atual não é mera coincidência.
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Guy Debord, em A sociedade do espetáculo, talvez tenha sido quem 
melhor definiu esse novo momento histórico: depois da degradação 
do “ser” em “ter” graças à pressão da economia sobre a vida social 
(em especial no século XIX e início do século XX), parece que vivemos 
hoje a transição do “ser” em “parecer”, em que “toda a realidade 
individual se tornou social, diretamente dependente do poderio social, 
por ele moldada” (DEBORD, 2000, p. 25). Essa passagem da identidade 
individual (o “ser”) para a necessidade de exibição (o “parecer”) já indica 
o alargamento das fronteiras da privacidade para se misturar com o que 
faz parte do que é de conhecimento público.

É na obsessão dos personagens com entretenimento, não só como 
lazer, mas também como indústria, que residem os principais comentários 
de Oryx e Crake sobre a influência da tecno-imagem (e também das 
imagens de síntese) e seu papel decisivo na aproximação entre o público e 
o privado. Os dois protagonistas do romance, Jimmy e seu melhor amigo, 
Glenn, usam seu vasto tempo livre com jogos on-line de estratégia. 
Curiosamente, a maioria desses jogos tem um caráter revisionista da 
história, i.e., os jogadores, por meio de diferentes recursos, possuem 
a capacidade de alterar eventos do passado. Em um desses jogos, 
chamado Barbarian Stomp, um jogador é responsável por uma cidade e 
suas riquezas, enquanto o outro lidera legiões bárbaras. Assim sendo, 
ou a cidade é destruída ou os bárbaros são massacrados. Os exemplos 
apresentados no romance são variados: Roma contra os visigodos ou 
os astecas contra os espanhóis – sendo os astecas representantes da 
civilização, e os espanhóis, os bárbaros (ATWOOD, 2003, p. 77).

Outro jogo interessante se chama Blood and Roses, em que o lado 
blood (sangue) joga com as atrocidades, os massacres e os genocídios 
causados pelo homem, enquanto o lado roses (rosas) é responsável pelas 
realizações humanas nas áreas da arte ou da ciência. O jogo então se 
desenrola da seguinte forma:
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Você jogava o dado virtual e um item “Rose” ou “Blood” 
aparecia. Se fosse um item “Blood”, o jogador do lado 
“Rose” tinha uma chance de impedir a atrocidade de 
acontecer, mas deveria oferecer um item “Rose” em 
troca. A atrocidade então desapareceria da história, ou 
pelo menos da história gravada na tela. O jogador do lado 
“Blood” poderia adquirir um item “Rose”, mas apenas ao 
entregar uma atrocidade [...] As taxas de troca – uma Mona 
Lisa se igualava a Bergen-Belsen, um genocídio armênio se 
igualava a uma Nona Sinfonia mais três Grandes Pirâmides 
– eram sugeridas, mas havia espaço para barganha. 
(ATWOOD, 2003, p. 79)11

Em outro popular jogo, Extinctathon, os participantes têm de 
descobrir através de diferentes dicas um animal ou vegetal que se 
tornou extinto. Cada jogador deve ter um apelido que remeta a um 
animal extinto, e daí o personagem Glenn passa a ser conhecido como 
Crake, um pássaro australiano.

Esses jogos virtuais evidenciam o caráter de representação da 
imagem técnica não apenas com relação a elementos físicos do real, 
mas também a eventos históricos. Além disso, a tecno-imagem digital 
proporciona uma atitude menos passiva: em vez de ser meramente 
apreciada, ela sugere um comportamento mais participativo e lúdico 
em um novo universo digital, formado de modelos infográficos da 
realidade. Pierre Lévy descreve essa nova perspectiva da imagem digital 
da seguinte forma:

11  No original: “You rolled up the virtual dice and either a Rose or a Blood item 
would pop up. If it was a Blood item, the Rose player had a chance to stop the 
atrocity from happening, but he had to put up a Rose item in exchange. The atrocity 
would then vanish from history, or at least the history recorded on screen. The 
Blood player could acquire a Rose item, but only by handing over an atrocity [...] 
The exchange rates - one Mona Lisa equaled Bergen-Belsen, one Armenian genocide 
equaled the Ninth Symphony plus three Great Pyramids – were suggested, but there 
was room for haggling”.
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A imagem perde sua exterioridade de espetáculo para 
abrir-se à imersão. A representação é substituída pela 
virtualização interativa de um modelo, a simulação 
sucede à semelhança. O desenho, a foto ou o filme 
ganham profundidade, acolhem o explorador ativo 
de um modelo digital, ou até uma coletividade de 
trabalho ou de jogo envolvida com a construção 
cooperativa de um universo de dados. (1999, p. 152)

Esse admirável mundo novo digital leva a simulação a outro patamar 
quando associada à internet. Na narrativa de Oryx e Crake, a rede mundial de 
computadores é um universo de prazeres efêmeros, geralmente pendendo 
para a violência ou para a pornografia (às vezes para as duas ao mesmo 
tempo), onde a censura é praticamente inexistente. Até mesmo a exibição 
de notícias acaba sendo filtrada por esse viés que impossibilita diferenciar a 
semelhança da simulação. O website “dirtysockpuppets.com”, por exemplo, 
consiste de reportagens sobre líderes políticos. Mas, como afirma Crake, 
“com a genalteração digital não dá pra dizer se algum desses generais e 
gente desse tipo ainda existe e, mesmo assim, se eles realmente disseram o 
que você ouviu” (ATWOOD, 2003, p. 82)12.

Os websites com cenas brutais também são descritos no romance como 
extremamente populares: há o “hedsoff.com” (execuções ao vivo na Ásia), o 
“alibooboo.com” (vídeos de supostos ladrões tendo suas mãos cortadas), 
“shortcircuit.com”, “brainfrizz.com” e “deathrowlive.com” (eletrocussões 
e aplicações de injeção letal ao vivo), entre outros. Vários desses vídeos 
são mostrados de maneira espetaculosa, geralmente com a vítima fugindo 
segundos antes de ser morta e criando algum suspense para o público. 
Jimmy uma vez pergunta a Crake:

“Você acha que eles realmente são executados?”, ele 
disse. “A maioria deles se parece com simulações.”

12  No original: “with digital genalteration you couldn’t tell whether any of these generals and 
whatnot existed any more, and if they did, whether they’d actually said what you’d heard”.
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“Nunca se sabe”, disse Crake.
“Nunca se sabe o que?”
“O que é a realidade?”
“Besteira!”13 (ATWOOD, 2003, p. 83)

Assim como o ato sexual, o momento da morte é um dos mais 
privados que se pode conceber. Porém, com a filmagem (encenada 
ou não) de alguém recebendo a pena capital, a própria morte torna-
se um reality show, um espetáculo, no qual a atitude celebratória do 
público está em apreciar morbidamente não apenas a punição por um 
crime (que acaba ficando em segundo plano), mas também os últimos 
momentos da vida de um ser humano. Esses minutos derradeiros, que 
por diversos motivos deveriam ser íntimos, tornam-se combustível para 
um desejo fetichista de superexposição.

Nem todos os websites descritos no romance que têm como foco a 
exibição da intimidade são violentos por natureza. No At Home With Anna 
K., uma jovem e sensual artista plástica instala câmeras em toda a sua 
casa e é assistida 24 horas por dia por uma legião de voyeurs. Em outro 
website, chamado Hott Totts, o foco é em vídeos de turismo sexual em 
lugares distantes, onde indivíduos “realizam coisas pelas quais, nos seus 
países de origem, seriam colocados na cadeia” (ATWOOD, 2003, p. 89). É 
nesse site que Jimmy vai pela primeira vez entrar em contato com Oryx, 
uma menina usada aparentemente como escrava sexual. Posteriormente, 
ela será parte de um triângulo amoroso envolvendo Jimmy e Crake, o que 
vai abalar profundamente a amizade dos dois.

Essa fluidez da intimidade, podendo ser exibida em qualquer tela a 
qualquer pessoa, denota em Oryx e Crake uma crítica feroz à explosão 
do fenômeno de hiperconsumo. Nessa nova perspectiva, qualquer evento 

13  No original: “‘Do you think they’re really being executed?’, he said. ‘A lot of them 
look like simulations.’ / ‘You never know’, said Crake. / ‘You never know what?’ / ‘What is 
reality?’ / ‘Bogus!’”.
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pode se tornar recurso de informação ou de entretenimento, pronto para 
ser reproduzido e consumido pelas massas em busca de novos dados, 
de saberes ou prazeres. Por meio da imagem técnica, assistir também se 
torna consumir, e a subjetividade individual é capaz de ser reproduzida em 
qualquer superfície em que seja possível mostrar uma imagem técnica. 
Da mesma maneira que em outros romances distópicos, como Admirável 
mundo novo e Ubik, existe na obra de Atwood a necessidade de manter a 
população num estado geral de felicidade e divertimento. No entanto, se 
nos romances de Aldous Huxley e Philip K. Dick isso é feito por intermédio 
do uso de drogas, em Oryx e Crake isso acontece por meio de imagens 
técnicas. Essa associação entre tecno-imagem e divertimento é muito 
bem articulada por Vilém Flusser:

A atual dispersão da sociedade seria resultado da busca 
geral de felicidade: as imagens nos tornariam mais e 
mais felizes, porque nos dispersam e nos divertem 
sempre mais perfeitamente [...] Tal felicidade geral e 
generalizada é precisamente o que o termo “cultura de 
massa” significa. O indivíduo dispersado e distraído, o 
indivíduo inconsciente, passa a ser elemento de massa, 
do “coletivo inconsciente”, e as imagens que o divertem 
passam a ser os sonhos do coletivo. (2008, p. 69)

A imagem técnica é o discurso imperativo da cultura de massa em 
Oryx e Crake. O melhor exemplo disso é o tipo de ensino oferecido na 
Martha Graham Academy, a universidade cursada por Jimmy. Um dos 
últimos locais onde as ciências humanas ainda despertam interesse (já 
que as carreiras principais dessa sociedade são nas ciências biológicas), 
a Martha Graham Academy insiste em cursos como teatro, dança e 
música. Contudo, é na área de Cinema e Vídeo Artes que se estabelece 
um curioso paradoxo. Esse campo de estudo tem um número bastante 
reduzido de alunos, despertando interesse praticamente nulo em 
possíveis candidatos. Em uma sociedade tão obcecada por imagens 



INTERFACES LITERATURA, ARTES E MÍDIAS

56

técnicas, qual seria o motivo de poucas pessoas estudarem a área 
diretamente relacionada a esse elemento da cultura de massa? A 
resposta apresentada pelo romance justifica esse aparente paradoxo:

Qualquer pessoa com um computador poderia editar o 
que quisesse, ou alterar digitalmente material antigo, ou 
criar uma nova animação. Você poderia fazer o download 
de um modelo de filme padrão e adicionar quaisquer 
rostos que escolher, e quaisquer corpos também. O 
próprio Jimmy juntou um Orgulho e Preconceito com 
personagens nus e um Rumo ao Farol também com nus, 
só por diversão. (ATWOOD, 2003, p. 187)14

É possível interpretar de formas diferentes essa facilidade de 
qualquer indivíduo em lidar com imagens. Primeiramente, a sociedade 
encontra-se tão impregnada do discurso imagético que saber editar, 
alterar e manipular tecno-imagens configura-se como uma nova forma 
de letramento – assim como se faz necessário ler, mas também escrever, 
é essencial que se saiba não apenas apreciar as imagens, mas também 
produzi-las. Em segundo lugar, fabricar imagens técnicas parece ser um 
ato estritamente associado à diversão e ao prazer efêmero, o que torna 
despropositado para os jovens moradores dos Complexos de Oryx e 
Crake estudá-las. Por outro lado, também é interessante perceber que 
qualquer obra pode ser não apenas adaptada como imagem técnica, 
mas também completamente alterada. Assim sendo, a imagem técnica 
torna qualquer produção cultural não apenas pública, mas também livre. 
Altamente reproduzível e mutável, ela ultrapassa os limites do copyright 
e dos direitos intelectuais (recursos capazes de tornar uma obra privada) 
para proclamar a acessibilidade total.

14  No original: “Anyone with a computer could splice together whatever they wanted, 
or digitally alter old material, or create new animation. You could download one of the 
standard core plots and add whatever faces you chose, and whatever bodies too. Jimmy 
himself had put together a naked Pride and Prejudice and a naked To the Lighthouse, 
just for laughs”.
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Em resumo, vimos como, de maneiras distintas, Retratos de uma 
obsessão e Oryx e Crake expressam como as tecno-imagens podem servir 
de instrumentos para tornar mais fluidos os limites entre o que é público 
e o que é privado. O filme de Mark Romanek se concentra nos aspectos 
do discurso fotográfico que ilustram uma falsa objetividade total, na qual 
a imagem deixa vislumbrar não apenas seu referencial real e privado, 
mas também os elementos subjetivos que a compõem. Já o romance de 
Margaret Atwood, por meio de referências a imagens infográficas e de 
vídeo, tematiza o quanto a imagem técnica se associa à cultura de massa e 
assim publiciza a intimidade e o próprio direito à propriedade intelectual. 
Ambas as obras são representativas do caráter múltiplo da imagem técnica 
e de sua influência em diferentes esferas da sociedade.
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ADÃO, LILITH E... EVA: 
DA NARRATIVA BÍBLICA À ARTE E À LITERATURA

André Melo Mendes (UFMG) 
Lyslei Nascimento (UFMG)

Inumeráveis são as narrativas do mundo. Da Criação aos mitos de 
origem, das construções de torres à fundação e à destruição de cidades, as 
histórias judaico-cristãs, com suas especificidades e junções, perspectivas 
e deslocamentos, entre a lenda, a parábola e a crônica, mesclam sua 
existência factual com o maravilhoso e o divino. Narradores, poetas e 
artistas elaboram a continuidade imaginária de sua existência desde o Céu 
até a Terra e da Terra aos ínferos.

Ao lançar mão de um discurso que, quase sempre, se quer unívoco, 
a Bíblia, no entanto, é continuamente desfiada e desafiada pela 
interpretação. Se interpretar pode ser, por um lado, explicar, especular, 
traduzir, julgar ou dar significado, por outro, pode ser, também, 
representar, atuar. Interpretar um texto, seja ele sagrado ou secular, é, 
sobretudo, revelar suas estratégias de construção: o fiar e o desfiar da 
linguagem. O texto teológico, que aspira, muitas vezes, a ser visto como 
um tecido sem fissuras, lacunas ou margens, como qualquer outro texto, 
pela palavra – carregada de potencialidades que lhe são intrínsecas – 
exibe, também, nós, laços, emendas.

Atravessando espaços privilegiados, verdadeiros cenários onde heróis 
e santos, vilões e homens comuns, com concepções muito distintas de 
mundo, do que se constitui como sagrado e profano, chegam até o leitor 
contemporâneo a partir de interpretações e revisitações intertextuais 
que “montaram uma estrutura imaginativa”, como afirma Northrop Frye 
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em O código dos códigos (FRYE, 2004, p. 11), temos essa pequena e vasta 
biblioteca, que é a Bíblia.

A interface dos estudos bíblicos com os literários pode ser iluminada 
pelo testemunho de Frye sobre sua aproximação com a obra de John 
Milton (1608-1674) e de William Blake (1757-1827):

Logo compreendi que um estudioso da literatura inglesa 
que não conheça a Bíblia não conseguirá entender o que 
se passa. Mesmo o mais consciencioso passará ao largo 
das implicações e do significado. Então decidi oferecer 
um curso sobre a versão inglesa da Bíblia como um 
guia para o estudo da literatura inglesa: este também 
foi o melhor caminho para o meu próprio aprendizado. 
(FRYE, 2004, p. 10)

As estratégias de apropriação e de reescrita das histórias bíblicas 
alcançam, assim, os estudos contemporâneos, sobretudo a partir de uma 
consciência da arte como recriação e do texto sagrado como um acervo 
de histórias que “pesou [e pesa] sobre a imaginação do Ocidente” (FRYE, 
2004, p. 11) como um acervo de bens culturais como nenhuma outra 
tradição religiosa. Nesse sentido,

ela começa com o começo do tempo, na criação 
do mundo; e termina com o término do tempo, no 
Apocalipse. No meio do caminho ela resenha a história 
humana, ou o aspecto da história que lhe interessa, sob 
os nomes simbólicos de Adão e Israel. Há também um 
corpo de imagens concretas: cidade, montanha, rio, 
jardim, árvore, óleo, fonte, pão, vinho, noiva, carneiro 
e muitas outras. Elas são tão recorrentes que indicam 
claramente a existência de um princípio unificador. Para 
um crítico este princípio deve ser mais de forma do que 
de significado (FRYE, 2004, p. 11)

Assim, ao mesmo tempo em que enfatiza a multiplicidade do e no 
texto bíblico, suas várias naturezas, gêneros, espaços, pontos de vista 
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narrativos, personagens e tempos, históricos ou ficcionais, o crítico 
aponta para certo princípio unificador da coleção de textos que dá 
corpo à Escritura. A essa tensão entre o único e o múltiplo, entre o vário 
e o distinto, Frye chama “bricolagem”, ou seja, “um ajuntar de partes e 
pedaços” (FRYE, 2004, p. 20).

Literalmente, bricolagem é um trabalho manual feito de improviso, 
aproveitando toda a espécie de materiais e objetos que se tem a mão. 
Na literatura moderna, o termo foi sinônimo de colagem de textos e, 
contemporaneamente, traduz uma prática de criação, ou de recriação, 
a partir da transformação ou da estilização de materiais preexistentes 
(CEIA, 2018). Assim, a concepção da Bíblia – como um texto compósito e 
fragmentado – põe em cena um Autor/Criador que ilumina amanuenses e 
copistas. Sendo assim, o artista ou escritor que acessa esse texto múltiplo 
produz simulacros, séries, outros níveis de composição que, de uma certa 
forma, reencenam o ato da criação.

A fim de observar o artista ou escritor que tem, na Bíblia, seu material 
de produção para outros vários e novos textos, tomaremos para análise, 
neste texto, o casal primordial Adão e Eva, não sem antes tratar de Lilith, 
considerada pela tradição apócrifa como a primeira mulher, e algumas de 
suas representações na arte e na literatura.

De acordo com Stephen Greemblatt, as narrativas sobre Adão e 
Eva, ou as várias histórias que compõem os primeiros capítulos da Bíblia 
hebraica, acumularam um imenso aparato de apoio, com interpretações 
variadas, podendo ser consideradas, em seu conjunto, “uma fábula 
sombria sobre a desventura humana, uma celebração da ousadia” e, até 
mesmo, “uma incitação à misoginia violenta” (GREENBLATT, 2018, p. 13-
14). Desse cânone, a narrativa sobre a criação de Lilith é escamoteada, 
deixada nas sombras, no entanto ela renasce, contemporaneamente, na 
arte e na literatura de forma a representar a rebeldia, a liberdade e a 
natureza indomável da arte.



INTERFACES LITERATURA, ARTES E MÍDIAS

62

Para a fixação daquele que é considerado o primeiro casal, Adão 
e Eva, no imaginário ocidental, uma extensa iconografia tratou de 
interpretar, repetir e moldar o tema, dando a essa composição uma 
trajetória robusta e complexa, capaz de permanecer viva mesmo séculos 
após sua criação, produzindo significados em potência (alguns deles até 
contraditórios) que podem (ou não) ser reiterados em uma retomada ou 
interpretação artística.

As primeiras representações imagéticas das histórias que têm Adão e 
Eva como personagens podem ser encontradas nas catacumbas romanas 
e em sarcófagos do mesmo período15. Elas estão ligadas ao início do 
cristianismo, quando os recém-convertidos eram proibidos de professar 
sua fé. Nessas imagens, Adão e Eva aparecem como duas figuras ascéticas, 
“curvados e humilhados” diante da grande falta que cometeram.

Durante a Idade Média, quando o cristianismo se tornou a religião 
oficial do Império Romano, houve um grande investimento na iconografia 
cristã, que fez surgir novas representações dessas histórias fundadoras, 
além daquela abordagem encontrada nas catacumbas e nos sarcófagos. 
Apesar de não ser uma narrativa longa, novas cenas foram imaginadas 
e produzidas pelos artistas medievais, especialmente nas páginas dos 
saltérios romanos e bizantinos, nos quais as histórias foram traduzidas 
imageticamente e vinculadas a episódios importantes da Bíblia, como a 
Criação do mundo, dos primeiros humanos ou a morte de Abel por Caim.

Alguns detalhes, porém, permaneceram e se repetem através dos 
tempos. O fato de os dois personagens, Adão e Eva, serem representados 
como figuras ascéticas, jovens, de pele branca, próximas a um Deus 
poderoso e punidor, usadas pelos miniaturistas a partir de um elaborado 
pensamento figurativo, não sem as nuances dos interesses de dominação 
religiosa, econômica, política e social, para criar soluções visuais que 

15  A da catacumba de Marcelino e Pedro, em Roma, por exemplo (GREEMBLATT, 2018, p. 134).
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contemplassem as traduções imagéticas das histórias bíblicas, plasmou, 
reiteradamente, as concepções do homem de fé, de igualdade, de direito 
e de liberdade (SCHIMITT, 2007, p. 311-323).

Nesse período, era comum organizar as múltiplas narrativas que 
envolviam o casal primordial canônico numa síntese de cerca de cinco 
cenas: 1) a criação de Adão e Eva; 2) a advertência de Deus para que o casal 
não comesse os frutos da árvore da sabedoria; 3) a serpente convencendo 
Eva e, depois, o momento em que Eva convence Adão a comer o fruto 
proibido; 4) a repreensão que Deus lhes faz quando descobre a falta dos 
dois; e, por fim, 5) a expulsão do casal infrator do Paraíso por um anjo 
que tem uma espada nas mãos. Menos comum, mas também usada, foi 
a representação das cinco cenas em um mesmo fólio. Em geral, o mais 
comum era a utilização de duas ou mais cenas simultaneamente.

Novos tempos, novas imagens

Por volta do século XIV, uma nova sensibilidade começou a surgir 
na Europa, provocada, principalmente, pelos poetas italianos, chamados 
de humanistas: Francisco Petrarca (1304-1374), Dante Alighieri (1265-
1321) e Giovanni Boccaccio (1313-1375). Segundo Jacques Le Goff, eles 
consideravam que “a fé em Deus esmagava a razão dos homens” (LE 
GOFF, 2007, p. 17). Desde então, as ideias medievais passaram a ser 
substituídas pelos ideais humanistas, que consideravam a Antiguidade 
Clássica a verdadeira fonte da beleza e do saber, e essa forma inédita de 
representar o mundo começou a ser implementada (BYINGTON, 2009). 
Desse modo, também marcaram e renovaram o pensamento o teólogo 
holandês Erasmo de Roterdã (1466-1536), o escritor inglês Thomas More 
(1478-1535) e o francês Michel de Montaigne (1533-1592).

Adão e Eva, normalmente representados como crianças desajeitadas 
e desprovidas de sensualidade até então, ganham, nesse contexto, belos 
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corpos, como aqueles dos deuses gregos e romanos (GREEMBLATT, 
2018, p. 137, 139).

A pintura humanista se inicia na Itália e sua influência logo se estende 
por toda a Europa, trazendo naturalismo e maestria técnica às pinturas, 
influenciando, também, a representação das cenas bíblicas, incluindo 
a narrativa de Adão e Eva (BECKETT, 1995, p. 82). Na história da arte 
italiana, Giottodi Bondone (1266-1337) é considerado como o artista 
que iniciou esse processo de mudança na pintura religiosa, mas, em se 
tratando especificamente da iconografia relativa à história de Adão e Eva, 
é Masaccio, cujo nome era Tommaso di Ser Giovanni di Simone (1401-
1428), seu herdeiro direto, quem merece destaque16.

Seguindo os passos de Giotto, Masaccio criou uma linguagem em que 
as figuras passaram a ser modeladas em claro-escuro, vestidas com roupas 
simples e “rostos expressando mais dignidade do que beleza” (PRETTE, 2008. 
p. 231). O ciclo de afrescos que ele produziu na Capela Brancacci17 marcou 
uma etapa importante no desenvolvimento da história da arte ocidental 
devido à construção de poderosas imagens naturalizadas, dentre as quais se 
destaca a emblemática imagem de Adão e Eva sendo expulsos do Paraíso.

Nessa capela, o primeiro casal é figurado em sofrimento, como nas 
representações medievais, mas, diferentemente das catacumbas e das 
pinturas no estilo gótico, em que as cenas religiosas eram realizadas de 
modo decorativo ou simbólico (sem qualquer naturalismo), Masaccio o 
representa como personagens sólidos e com peso, criando uma imagem 
realista e dramática da expulsão do Paraíso (GARIFF, 2008, p. 16-17).

Se Masaccio deu continuidade à tradição que retratava Adão e Eva 
como seres culpados, que sofrem pelo erro que cometeram, isso muda 

16  Numa curta carreira de cerca de sete anos, ele foi capaz de dar à arte da pintura o 
mesmo nível de sofisticação e inovação que Brunelleschi e Donatello haviam trazido à 
arquitetura e à escultura (GARIFF, 2008, p. 14).
17  Igreja do Carmo, em Florença (1424-1425).
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em 1504, quando Albert Dürer (1471-1528) apresenta a sua interpretação 
da história em uma gravura intitulada A queda do homem. O artista, nesse 
trabalho, optou por retroceder um pouco na narrativa tradicional que 
mostra a expulsão do casal e se concentrou no momento imediatamente 
anterior à queda, quando tanto Adão quanto Eva ainda eram puros e belos. 
Dürer, provavelmente, fez essa escolha para que se pudesse explorar, 
plasticamente, a nudez dos corpos, dialogando com o desejo vigente de 
ressuscitar a arte antiga por meio dos nus idealizados.

Figura 1 – A Queda do Homem (Adão e Eva), 1504, Albrecht Dürer

Fonte: http://xiloartgravura.blogspot.com/2014/05/algumas-obras-de-albrecht-durer.html. 
Acesso em: 30 jan. 2020.
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Essa gravura logo se tornou famosa devido à qualidade de sua 
execução, mas também pelo fato de que a técnica da gravura em cobre 
permitia a produção de muitas cópias (a partir de uma matriz original). 
Essa conjunção de fatores permitiu que um grande número de impressões 
circulasse pela Europa, divulgando essa forma e contribuindo para Dürer 
tornar-se um artista bem-sucedido.

A famosa gravura mostra o casal voltado para o espectador, de modo 
que é possível observar a beleza, marcadamente ocidental, de seus corpos. 
A imagem do jardim bem cuidado e das torres góticas decorativas foram 
substituídas por uma floresta densa, com apenas um vislumbre do céu ao 
fundo. A árvore fatídica não difere muito das outras, exceto pelo fato que, de 
seus galhos, logo acima da cabeça de Eva, pendem os frutos proibidos.

Dürer foi um dos primeiros artistas a figurar Adão e Eva em corpos 
apolíneos, plenos em sua beleza e liberdade. Diferentemente da 
representação de Masaccio, na qual os dois possuem peso e forma, 
mas estão consumidos pela culpa, na versão do pintor alemão, o casal 
é apresentado cada um de um lado da Árvore do Conhecimento, em 
tamanho próximo do natural, sem nenhum sinal de vergonha na linguagem 
corporal, os dois seres perfeitamente inocentes – no último momento 
antes da queda trágica (GREEMBLATT, 2018, p. 143). Dürer criou outras 
representações do casal, mas essa gravura de 1504 foi a escolhida para 
ser utilizada como modelo para se representar a história de Adão e Eva.

Lucas Cranach, o Velho (1472-1553), contemporâneo de Dürer e 
amigo próximo de Martinho Lutero18, dedicou uma boa parte de sua obra 
à criação de composições do primeiro casal, nas quais era considerado 
um especialista. Quando o artista se torna pintor da corte de Wittenburg 
(cerca de 1550) e sua oficina recebe forte impulso, Cranach torna-se 
responsável pelo comércio de numerosas versões da narrativa de Adão e 

18  Cranach foi considerado o pintor da Reforma por haver realizado reproduções 
pictóricas importantes de seus principais líderes, como o famoso quadro de Lutero (1526).
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Eva19. Tal como outros artistas do período, sua abordagem possuía como 
referência a gravura de 1504.

Tal como na representação de Dürer, o casal é retratado com belos 
corpos, jovens e brancos. Adão é aquele que hesita, mas acaba cedendo 
à insistência de sua companheira que, por sua vez, foi convencida pela 
serpente. Apesar da semelhança com o trabalho de Dürer, algumas 
mudanças podem ser detectadas: a síntese dos animais do Éden em 
apenas dois animais, que representam a caça e o caçador vivendo em 
harmonia, e Adão parecendo um pouco mais em dúvida em aceitar ou não 
a proposta de Eva.

Talvez em função de sua proximidade de Lutero e do desejo de 
ser fiel ao texto bíblico, Cranach define a hierarquia da culpa na sua 
composição, trabalhando na linguagem corporal dos modelos para 
evidenciar como Eva é ardilosa. Adão, em contraponto, tem dúvidas 
sobre a desobediência, mas Eva, que esconde a maçã mordida para que 
Adão não veja, encoraja o parceiro a fazer o mesmo.

Em 1638, Rembrandt (1606-1669) foge um pouco a essa tradição que 
mostrava Eva como principal culpada, criando uma gravura de Adão e Eva 
em que suas figuras os distanciavam da imagem idealizada dos deuses 
gregos, construindo um trabalho que vai em direção à representação 
mais realista da humanidade, incluindo suas imperfeições.

Essas imperfeições podem ser notadas nos corpos gordos e flácidos, 
com barrigas salientes e pele enrugada, distinta do modelo apolíneo. Nessa 
representação, o artista flamengo distancia-se não apenas pelos aspectos 
físicos, mas também pelos aspectos psicológicos dos personagens.

19  O excessivo número de encomendas levou à produção de uma grande repetição das 
composições e a uma utilização cada vez maior de auxiliares, o que o tornou um homem 
rico, mas originou uma queda da qualidade dos quadros por sua oficina. Os quadros 
seguem a composição criada por Cranach, mas a qualidade técnica varia de um para o 
outro, de acordo com o auxiliar e a atenção destinada pelo mestre ao acabamento.
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Rembrandt apresenta um momento pouco explorado pela tradição 
artística até então, o momento em que Adão e Eva estão decidindo se 
comem ou não o fruto proibido do conhecimento. Atrás deles, vê-se 
uma bela paisagem na qual é visível um pequeno elefante, um elemento 
exótico que representa um contraponto à terrível serpente, que está em 
primeiro plano espreitando, meio escondida no canto superior direito.

O espectador não pode ver senão algumas partes do seu corpo, mas 
isso é suficiente para despertar medo e terror. Suas asas de morcego e 
patas de réptil contrastam com a bela paisagem. Não é possível saber 
se a serpente se aproveita dessa discussão para convencer Eva a comer 
o fruto ou se ela já convenceu Eva e está apenas observando se ela será 
capaz de convencer Adão (DELUMEAU, 2009, p. 462-522). Mesmo com 
tantas particularidades, a linguagem corporal de Adão, especialmente sua 
mão direita, que parece recuar, e a de Eva, que tem nas mãos o fruto, 
continuam a repetir a hierarquia de culpa prefigurada na Bíblia.

Na literatura do século XIX, no Brasil, Machado de Assis, em 1896, 
publica o saboroso conto “Adão e Eva” (ASSIS, 1994, p. 488-491). Na 
trama, uma senhora de engenho, na Bahia, “pelos anos de mil setecentos 
e tantos, tendo algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou a um dos 
convivas, grande lambareiro, um certo doce particular. Ele quis logo 
saber o que era; a dona da casa chamou-lhe curioso” (1994, p. 488). A 
partir desse pretexto, o narrador machadiano trata de colocar em tensão 
vários pontos de vista sobre a curiosidade e sobre se a responsabilidade 
da perda do paraíso deveria caber a Adão ou Eva. Ao fim da narrativa, 
o leitor se apercebe de que caiu numa armadilha e, entre o doce, a 
discussão teológica e as alegadas diferenças entre homem e mulher, surge 
a narrativa, finamente alinhavada pelo escritor.

Eça de Queiroz, em Portugal, por sua vez, publica o conto “Adão e 
Eva no paraíso”, em 1887. Semelhante na ironia mordaz, mas distinto de 
Machado de Assis na abordagem e na extensão do texto, Eça constrói um 
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conto extenso e cheio de pormenores. Os detalhes chegam ao requinte de 
marcar a data exata da criação de Adão e Eva. De acordo com a narrativa, 
“Adão, Pai dos Homens, foi criado no dia 28 de outubro, às duas horas 
da tarde... Assim o afirma, com majestade, nos seus ‘Annales Veteris et 
Novi Testamenti’, o muito douto e muito ilustre Usserius, bispo de Meath, 
arcebispo de Armagh, e chanceler-mor da Sé de São Patrício” (QUEIROZ, 
1988). A data exata, a referência aos supostos “Annales”, a autoria de 
um pouco confiável “muito douto e muito ilustre” bispo, arcebispo e 
chanceler, dão o tom irônico e mordaz da narrativa.

Já nos Estados Unidos, em 1904, Mark Twain publica Diários de 
Adão e Eva (2006), simulando uma espécie de diário íntimo do primeiro 
casal, dividido em duas partes especulares: “Fragmentos do diário de 
Adão” e “Diário de Eva”. A esse irônico diário seguem três contos, quase 
complementares do espaço/tempo edênico: “Solilóquio de Adão” e 
“Autobiografia de Eva”, que relatam as primeiras condições de vida no 
Paraíso, as impressões atônitas de Adão sobre a Criação e sobre sua 
companheira, e, também, especularmente, as reflexões de Eva sobre os 
mesmos eventos. A ironia está, sobretudo, na diferença de ponto de vista 
de um e de outro. Já em “Passagens do diário de Satã”, o leitor se verá 
às voltas com as considerações de um observador privilegiado do casal: 
Satã, que surge reinventado, com sua enorme experiência, manipulando 
o jovem e ingênuo casal.

No século XX

Em 1956, Richard Hamilton (1922-2011), artista central para definir 
as ideias da Pop Art em seus primórdios, fez uma colagem que era 
baseada na história de Adão e Eva20. Essa colagem, cujo título era O 

20  O trabalho estava destinado a ser o cartaz promocional para a exposição Thisistomorrow. 
Disponível em: https://mundopopart.wordpress.com/2015/08/16/o-que-exatamente-torna-
os-lares-de-hoje-tao-diferentes-tao-atraentes-1956-richard-hamilton/. Acesso em: 5 nov. 2018.
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que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes?, 
tornou-se uma das obras de arte definidoras do final da década de 
1960 e apresentava um homem e uma mulher em um cenário cheio de 
aparelhos domésticos modernos.

Segundo o artista, nesse trabalho, ele transportou Adão e Eva 
do paraíso do Jardim do Éden para o “novo e fascinante paraíso da 
confortável existência do século XX” (HAMILTON apud GOMPERTZ, 2013, 
p. 309). Este seria, para ele, um mundo muito melhor do que aquele 
velho e enfadonho jardim bíblico “em que se pode olhar, mas não se 
pode tocar” (HAMILTON apud GOMPERTZ, 2013, p. 309).

Hamilton expressou o otimismo da sociedade em relação a um futuro 
high-tech, um futuro em que todos viveriam uma vida de abundância, 
facilitada por produtos modernos – a vida teria se transformado de 
esforço árduo em leve entretenimento. Nessa abordagem, a tecnologia 
teria restituído o Éden ao homem moderno e a culpa teria desaparecido 
(GOMPERTZ, 2013, p. 309-310).

Em 1990, Jeff Koons expôs alguns trabalhos da série Made in 
Heaven, na qual interpretava Adão antes da queda, ao lado da estrela 
pornográfica italiana e deputada federal La Cicciolina. Os dois estariam 
no paraíso, antes da queda, e as imagens os apresentavam nus em 
fotografias sexualmente explícitas, em diversas posições eróticas.

A série foi um sucesso na Bienal de Veneza de 1990, atraindo 
multidões e chamando a atenção dos paparazzi, mas não agradou a 
crítica norte-americana quando foi apresentada um ano depois em Nova 
York. Koons foi acusado de tentar se autopromover por meio do trabalho, 
que foi considerado vulgar e sensacionalista21. Em sua defesa, o artista 
afirmou que sua intenção era eliminar o medo, a culpa e a vergonha, 

21  Em 1991, quando foi apresentada em Nova York, a série foi ampliada com algumas 
imagens muito mais explícitas que as anteriores.
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de modo que os espectadores, ao contemplar as imagens, se sentissem 
no reino do Sagrado Coração de Jesus (KOONS apud TOMKINS, 2009). 
Segundo Calvin Tomkins, o que mais aborreceu Koons foi ter sido mal 
interpretado. Para o crítico, “Sexo com amor” é um estado superior em 
que a gente habita e penetra o eterno e por isso seu trabalho não era 
pornográfico (TOMKINS, 2009).

A imagem de divulgação da exposição mostra uma escultura em que 
Koons, interpretando Adão, está sobre Cicciolina, deitada em uma rocha e 
com uma grande cobra ao seu redor. Koons representou novamente Adão 
e Eva com corpos jovens e saudáveis, mas retirou o fruto proibido no Éden, 
colocando o sexo com amor, sem culpa e “sem sujeira” no seu lugar.

De acordo com Antigoni Memou, essa obra não era ruim apenas por 
ser vulgar e sensacionalista, mas também, e principalmente, por não ter a 
intenção de criticar os clichês da imagística popular, como a sexualização 
da forma feminina, tendo mais a função de sustentar do que de suspender 
as estruturas dominantes da produção cultural (MEMOU, 2012, p. 418).

Esse tipo de crítica passou a ser praticada no final do século XX por 
artistas e teóricos que faziam parte do que ficou conhecido como pós-
modernismo. Essa postura crítica dominou círculos teóricos do período, 
influenciando não apenas textos teóricos, mas também obras de arte. 
Os artistas, desse modo, adotaram a apropriação e a citação para 
desafiar as ideias modernistas dominantes: originalidade, subjetividade, 
autenticidade e autoria (MEMOU, 2012, p. 418).

Desafiando o cânone

Através dos séculos, essa forma, em sintonia com o discurso religioso, 
ajudou a reificar o mito de que a primeira mulher foi um ser que usou a 
sua decantada e idealizada beleza como veículo para levar os homens à 
destruição (MOTA-RIBEIRO, 2005, p. 25).
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No século XXI, mudanças radicais podem ser observadas nesse 
pensamento, que antes parece desvalorizar que reconhecer o papel da 
mulher e de sua inscrição numa sociedade igualitária. Transformações 
que ocorreram no mundo ocidental a partir dos anos 1970 influenciaram 
a forma como a narrativa de Adão e Eva passou a ser representada.

A mudança nas condições sociais, políticas e econômicas das 
sociedades ocidentais durante a década de 1970 permitiu a emergência 
dos grupos identitários em sua forma autoconsciente e organizada, 
surgindo uma vertente da esquerda associada às políticas das 
diferenças22. Uma das reivindicações desses grupos era a contestação 
do paradigma masculino, branco, heterossexual, justamente o que 
a imagem tradicional de Adão e Eva de Dürer ajudou a plasmar no 
imaginário ocidental.

Essa nova agenda e perspectivas causaram mudanças nas 
condições da produção cultural, e o que ficou conhecido como pós-
modernismo tornou-se fundamental para se repensar a natureza da 
representação nos círculos teóricos do período (MEMOU, 2012, p. 418). 
Surgiram, a partir daí, várias manifestações artísticas de forte dimensão 
contracultural em que as leituras tradicionais, como as da Bíblia, por 
exemplo, em que há a predominância de uma abordagem considerada 
machista na qual a imagem da mulher é construída como alguém que 
não é confiável, são tensionadas.

Dentre um sem-número de reflexões teóricas importantes, 
chamamos a atenção para a coletânea de 28 ensaios intitulada Fora 
do jardim: mulheres escrevem sobre a Bíblia, organizada por Christina 

22  Os anos 1960 testemunharam a guerra dos EUA no Vietnã, mas também a 
divulgação dos crimes de Stálin, assim como o totalitarismo na China, em Cuba e 
na União Soviética, o que desencadeou críticas em todo o mundo às instituições 
comunistas e possibilitou a emergência de uma nova esquerda. Dentre as suas 
reivindicações, estavam os pleitos por reconhecimento de formas de vida particulares: 
os movimentos identitários (BOSCO, 2017, p. 71-72).
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Büchmann e Celina Spiegel (1995). Segundo o Los Angeles Times Book 
Rewiew, na orelha, o livro é um marco do relacionamento das mulheres 
com a Bíblia. Se, em todas as épocas, a Bíblia ajudou a justificar a opressão 
sobre as mulheres, ela também foi fonte de inspiração permanente. O 
texto lembra que, durante muito tempo, “as mulheres eram proibidas 
de estudá-la ou interpretá-la e, nas poucas vezes em que conseguiam 
romper essas barreiras de silêncio, suas vozes não foram ouvidas ou 
foram obliteradas” (BÜCHMANN; SPIEGEL, 1995, orelha do livro).

A era Leibovitz e a “Eva negra” de Giancarlo Mecarelli: a hora 
e a vez de Lilith

O conjunto da produção fotográfica pós-moderna do fim da década 
de 1970 até o final da de 1980 foi, em grande parte, identificado com a 
apropriação e o pastiche, com a indistinção das fronteiras entre alta e baixa 
cultura e com o desafio constante aos mitos modernistas dominantes: 
autonomia, originalidade e autoria. A celebração da cópia e o fim da aura da 
obra de arte única, já vaticinados por Walter Benjamin (1993, p. 165-196), 
tornaram-se atividades definidoras da atividade fotográfica pós-moderna 
(MEMOU, 2012, p. 420).

Nesse contexto, a fotógrafa norte-americana Annie Leibovitz, no 
seu último livro, Annie Leibovitz: portraits 2005-2016 (2017), criou uma 
representação na qual Adão e Eva têm idades diferentes, algo bem pouco 
usual. Adão é representado pelo ator James Franco e Eva pela artista 
Marina Abramović.
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Figura 2 – James Franco, Apolo Belvedere (350 ou 325 a.C), Lilith (1887, de John Collier), 
Marina Abramović

Fonte: Leibovitz, 2017.

Diferentemente da pose tradicional, Franco, que possui um corpo 
apolíneo, assume uma pose que se aproxima das estátuas gregas, em 
especial de Lisipo, enquanto a atriz se aproxima mais das representações 
de Lilith do que propriamente das de Eva.

Figura 3 – James Franco e Marina Abramović

Fonte: Leibovitz, 2017.
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O mito de Lilith, que tem origens longínquas na velha Babilônia, onde 
os antigos semitas haviam adotado as crenças de seus predecessores, 
os sumérios, está ligado aos grandes mitos da criação. Laços estreitos 
o unem à serpente: lembranças de um culto antigo que honrava uma 
Grande Deusa, a “Grande Serpente” e o “Dragão”, uma potência cósmica 
do Eterno Feminino adorada sob o nome de Astartéia, Istar ou Ishtar, 
Mylitta, Innini ou Innana (COUCHAUX, 2000, p. 582-585).

Foi provavelmente durante o cativeiro babilônico que os judeus 
travaram conhecimento das histórias desse ser compreendido como 
um demônio, ativo principalmente à noite. Lilith é, assim, muitas vezes 
representada sob os traços de uma ave noturna, em geral uma coruja. 
Mencionada em algumas traduções do Primeiro Testamento, a referência 
é escamoteada em outras. Na Bíblia de Jerusalém, ela aparece numa 
espécie de fragmento de um poema, de caráter escatológico, sobre o 
fim de uma região conhecida por Edom. De acordo com o texto, esse 
lugar seria transformado, devido à cólera divina, em betume ardente, 
antes de se converter em um deserto. Nesse lugar amaldiçoado, no 
entanto, aparecerão um estranho bestiário composto pelo pelicano, pelo 
ouriço, pela coruja e pelo corvo, que farão desse caos a sua morada. “Lá, 
também descansará Lilith, que achará pouso na companhia de outros 
animais: gatos selvagens, hienas, sátiros, víboras e abutres” (Is. 34:14 
apud. COUCHAUX, 2000, p. 583).

Parece ser da aproximação do exílio de Lilith, de sua natureza 
animalesca, ou animalizada, com os dois relatos da criação do homem e 
da mulher (GÊNESIS 1-2) que nasce o mito de Lilith nos tempos modernos. 
A primeira mulher a ser criada pronuncia o “nome inefável de Deus”, que 
lhe dá as asas por meio das quais foge do Jardim do Éden abandonando 
Adão, com quem não se entendia. Ela é perseguida por três anjos, Sinoi, 
Sinsinoi e Samengeloff, que, encontrando-a as margens do Mar Vermelho, 
em vão pediram-lhe que voltasse, transformando, desse modo, a fuga em 
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expulsão. Em resposta à ameaça dos anjos – a mortandade diária de seus 
filhos – e por um desejo de vingança e ciúme de Eva, criada para substituí-la 
não mais do barro, como Adão ou Lilith (o que é apontado como sendo a 
causa do desentendimento entre Lilith e Adão sobre a igualdade), mas de 
uma costela, Lilith retorna ao mundo dos homens, descendentes de Adão e 
Eva, para fazer-lhes mal.

De acordo com Brigitte Couchaux, em um panorama da presença 
de Lilith na literatura, é a figura revoltada da primeira mulher de Adão 
que, na afirmação de seu direito à liberdade, ao prazer e à igualdade em 
relação ao homem, simboliza a mulher sensual e fatal, além da supremacia 
e do poder do feminino. Esse traço aparece, de acordo com Couchaux, 
no drama alemão Jutta (1565), que trata de Lilith e de sua neta, Jutta ou 
Johanna, que ficou famosa como a mulher que se tornou papisa. Essa 
história foi retomada no século XX por Lawrence Durrell no romance A 
papisa Joana, e por Odile Ehret na peça La Papesse ou la Légende de la 
Papesse Jeanne et de sa Compagne Bartoléa (A papisa ou A lenda da papisa 
Joana e de sua companhia Bartoléia), em 1983. Claude Pasteur publicou, 
também, um romance com o mesmo tema, intitulado La Papesse (1983). 
John Milton, em Paraíso perdido, refere-se a Lilith como a uma feiticeira 
serpente. Tornada uma heroína desesperada pelos românticos, ela foi 
descrita como uma mulher bela e sensual, de longos cabelos, que arrasta 
os homens consigo num turbilhão de infortúnios, desastres e morte. Seu 
aspecto hediondo, de “bebedora de sangue”, é lembrado por Victor Hugo, 
que a confunde com Ísis em La fin de Satan (O fim de Satã, 1886). Dante 
Gabriel Rossetti, em Eden Bower e The House Of Life (A Casa da vida, 1870-
1881), faz de Lilith uma sereia tentadora, a eterna mulher fatal, irresistível 
e infernal, que provoca nos homens o desejo e o sentimento de aventura, 
e os conduz assim à perdição (COUCHAUX, 2000, p. 582-585).

Na literatura moderna e contemporânea do final do século XIX e 
início do XX, Lilith reaparece, seguindo o roteiro de Couchaux, no romance 



INTERFACES LITERATURA, ARTES E MÍDIAS

77

de Marc Chadourne, Deus criou primeiro Lilith, publicado em 1935. No 
enredo, ela semeia a ruína, a morte e o desespero irremediável antes de 
desaparecer, desesperada e revoltada. A peça Lulu, de Frank Wedekind, 
adaptada para o cinema por Georg Pabst em 1928, foi retomada, em 1937, 
pela ópera de Alban Berg e encenada na adaptação de Pierre Jean Jouve 
em 1985. Todas essas versões oferecem múltiplos retratos de uma Lilith 
deslumbrante e complexa.

O percurso de Lilith pela arte e pela literatura parece não ter fim. 
Remy de Gourmount, na peça Lilith, de 1892, retoma a história tradicional 
da Criação, tal como ela está descrita nos textos sagrados judaicos, mas, 
de acordo com Couchaux, envolvendo-a num tom humorístico, uma 
mescla de cinismo e de erotismo, a que se associa uma visão pessimista 
da vida humana. No romance de George Mac Donald, Lilith, de 1895, o 
personagem masculino é confrontado com Lilith numa perigosa, longa 
e penosa iniciação que, quando finalmente termina, o torna solitário 
e inseguro, semelhantemente ao personagem masculino do romance 
Lolita, de Wladimir Nabokov (1955). Neste, a iniciação do herói o conduz 
à loucura destrutiva e à morte. Preso, esperando sua execução, para a 
glória da “pequena Lilith”, que o levou a essa situação. Lolita morre, ao 
contrário do mito, dando à luz a um filho. Um dos importantes estudos 
sobre o mito é Lilith ou a mãe obscura, de Jacques Bril (1981), que reafirma 
a permanência do mito, sua inscrição na modernidade e o seu contínuo 
refazer a partir da liberdade mesmo em face da punição e do castigo.

O trabalho realizado pelo fotógrafo italiano residente no Brasil, 
Giancarlo Mecarelli, é outro exemplo dessa perspectiva de luta contra 
um poder institucionalizado como uma força invisível que mina as 
condições justas de reconhecimento, diminuindo determinados grupos 
e indivíduos (BOSCO, 2017, p. 74).

Em 2012, o artista e fotógrafo criou uma “Eva negra” na exposição 
Beleza Afro-Brasileira (MECARELLI, 2012). Diferentemente da representação 
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tradicional, a Eva de Mecarelli aparece sem Adão, mas com uma grande 
cobra. Nessa composição, a serpente parece representar mais a sugestão 
da tentação do que o pecado, ou seja, mais o desejo do que algo 
necessariamente negativo.

Figura 4 – “Eva negra”, de Giancarlo Mecarelli

Fonte: Mecarelli, 2012.

A forma escolhida pelo artista para representar esse feminino, 
mítico ou fundador, parece ter origem nas representações de Lilith, a 
primeira mulher, de natureza livre, que foi esquecida, ou recalcada, na 
narrativa bíblica canônica, mas que é retomada pela cultura pop, por 
artistas e por escritores.

Ainda algumas considerações

As histórias bíblicas, as histórias dos Evangelhos, afirma E. L. 
Doctorow (2002) em A cidade de Deus, são as iluminações originais. Elas 
foram ciência e religião, arte e magia, tudo o que as pessoas tinham 
para alicerçar suas narrativas. Mas, acrescenta o romancista, elas não 
se escreveram por si mesmas e é preciso dar crédito ao trabalho dos 
contadores de histórias. Nesse sentido, o caráter de fabulador do artista 
e do escritor, a capacidade deles de contar histórias juntando fragmentos 
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de outros textos e, a partir dessa arte de recortar e colar, construir o que 
Antoine Compagnon chamou de “o trabalho de citação” (1996), expõe, 
também, a condição desses artesãos de imagens e de palavras, mosaístas 
e bricoleurs, em seu ofício.

O ofício do escritor e do artista, assim, acompanhando as demandas 
dos tempos, transpondo fronteiras, quebrando tabus e preconceitos, 
valendo-se, muitas vezes, da refutação e da ruptura, pode, a contrapelo 
do cânone das interpretações, ampliar o olhar do leitor e do espectador, 
promovendo, em cada novo texto, um desvio, um estar no mundo em que 
a força criadora e criativa seja sempre um fiar e desfiar de memórias, de 
textos, de iluminações sagradas e profanas.
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“DA MORTE”: IMAGENS DE ORFEU NO CINEMA 
DE JEAN COCTEAU23

Ava Silva (UFU) 
Leonardo Francisco Soares (UFU)

“Diz-se também que o olhar e a morte mantêm 
estreitas relações. Mortífero é o olhar de Medusa, 

que petrifica quem a olha e este também o olhar de 
Orfeu que, em seu desespero, olha para trás.”

Lúcia Castello Branco, A traição de Penélope

“Pois, a morte cuida das suas estátuas.”
Jean Cocteau, A dificuldade de ser

Dos versos de número 453 a 527 do Canto IV das Geórgicas, de 
Virgílio, e dos versos de 1 a 82 do Canto X das Metamorfoses, de Ovídio 
– para tomarmos os dois poetas latinos como um marco inicial –, à 
constante presença na produção artística dos séculos XIX e XX, o mito de 
Orfeu e Eurídice já assumiu uma série de variantes, tendo sido apropriado 
sob diversas perspectivas e em diferentes manifestações artísticas. Um 
dos mais abrangentes estudos sobre o personagem órfico – Orpheus: 
the myth of the poet (1989), de Charles Segal –, ao retomar as formas 
como se incorporou o mito ao longo dos tempos, aponta para os dois 
principais caminhos de referência a Orfeu e Eurídice no século XX: 

23  Este texto é resultado de uma pesquisa desenvolvida com o auxílio de bolsa da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (2015-2016). Uma primeira 
versão deste estudo foi publicada na Revista Garrafa (Faculdade de Letras-UFRJ). O título 
desta versão faz referência a um dos fragmentos da obra A dificuldade de ser – misto de 
autorretrato literário e ensaio autobiográfico –, de Jean Cocteau, intitulado exatamente 
“Da morte” (COCTEAU, 2015, p. 109-112).
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“a intensa recuperação do Orfeu xamânico e das ligações entre arte 
e morte, empreendida por Rilke em seu Sonetos a Orfeu [...] e um 
redirecionamento de foco, com maior interesse na figura de Eurídice” 
(SEGAL, 1989, p. 175)24. Nesse sentido, pode-se considerar a Trilogia 
Órfica de Jean Cocteau, sobre a qual se empreende esta análise, como 
um exemplo da primeira tendência, em especial por tratar do processo de 
criação artística como uma experiência inextricavelmente ligada à morte.

Composta pelo média-metragem O sangue de um poeta (1929) 
e pelos longas Orfeu (1950) e Testamento de Orfeu (1959), a trilogia 
de Cocteau é protagonizada por artistas que transitam por diferentes 
dimensões, onde se aproximam da morte e percorrem os rumos das suas 
produções artísticas. O uso dos mitos na obra do realizador não se limita 
ao trabalho com Orfeu; para além da trilogia, em que vários mitos são 
diretamente mencionados, destacam-se as peças Antigone (1922) e La 
machine infernale (1932), e o libreto de Oedipus Rex (1927), ópera de Igor 
Stravinsky. Quanto ao poeta, trata-se da figura representativa do artista 
de Cocteau, e a articulação da influência surrealista com a narrativa mítica, 
aqui, atesta a atemporalidade do mito órfico, que, como os protagonistas 
das películas, propaga-se por diferentes locais no espaço e no tempo.

As travessias para os submundos, sempre propiciadas pelos espelhos, 
introduzem os personagens às esferas oníricas, de ordem intricada 
e metafórica, que ditam a exploração constante de uma linguagem 
ambígua, de “cinema de poesia”, para resgatar o termo de Pier Paolo 
Pasolini (1966), na concepção e direção dos filmes. O próprio contato 
com a morte, um dos aspectos de maior evidência na trilogia, é o que 
suscita os deslocamentos entre os mundos, em uma inversão do sujeito 

24  Todas as traduções das passagens citadas de estudos em língua estrangeira no texto 
principal deste capítulo são de nossa autoria. No original: Rilke’s profound recovery of the 
shamanistic Orpheus and the links between art and death in his Sonnets to Orpheus [...] 
and a refocusing of the myth on the figure of Eurydice.
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que exerce fascinação sobre o poeta, como comenta, ainda, Charles Segal 
(1989) – em Cocteau, não é Eurídice quem leva Orfeu para o submundo, 
mas, sim, a experiência da morte. Não da morte que é apenas fim, mas 
da morte que se repete e é necessária para a existência da obra, daí 
a proximidade traçada entre o poeta de Cocteau e a leitura do mito 
proposta por Maurice Blanchot em O espaço literário.

Tal proximidade, lembrada, também, por Segal, é fator importante 
para a análise aqui desenvolvida, sobretudo pela expressão assumida 
pela morte na obra fílmica e no texto de Blanchot. Assim, pretende-se, 
neste texto, elucidar as principais ramificações do mito ao longo dos 
filmes por meio da leitura de algumas imagens emblemáticas elaboradas 
pelo artista francês.

Cinema, espelho

Em O sangue de um poeta (1929), o artista, depois de ser convencido 
por uma estátua a atravessar um espelho, chega a um local denominado 
Hôtel des Folies-Dramatiques, referência a um cinema parisiense da 
década de 1920. A alusão ao fazer cinematográfico é reforçada pela 
sequência em que o protagonista observa uma série de acontecimentos 
desconexos por meio das fechaduras dos quartos do hotel. Para além 
da reflexão sobre o voyeur-visível como representação da experiência 
de assistir a um filme25, pode-se relacionar o olhar correspondido e o 
ambiente dos quartos à duplicidade do espelho. Tal analogia, cujo ápice 
pode ser apontado como o momento em que a tela é tomada pelo olho 
estranho na fechadura, de dentro do quarto, em direção ao artista 
(Figura 1), evidencia a importância do espelho nas narrativas da trilogia, 

25  Esse tópico, especificamente, é comentado com maior atenção no texto “O sangue 
de um poeta: reflexões em torno do cinema-poesia de Jean Cocteau” (2015), publicado 
nos Anais do II Colóquio Internacional Vicente e Dora Ferreira da Silva e do III Seminário de 
Poesia – Poesia, Filosofia e Imaginário.
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não apenas como instrumento de passagem, mas como símbolo que 
encerra a complementaridade entre as unidades espaciotemporais que 
coexistem nas películas.

Figura 1 – Fotograma do filme O sangue de um poeta

Fonte: Acervo pessoal

O espelho é, então, o objeto que abriga duas dimensões, em que 
a imagem virtual e a imagem atual, como elucida María del Carmen 
Rodríguez em uma leitura dos termos de Gilles Deleuze, “formam um 
tipo de imagem bifacial” (RODRÍGUEZ, 2015, p. 104). Em Orfeu (1950), 
a imagem especular guia toda a narrativa, do contato de Orfeu com a 
Princesa na casa em que a primeira viagem ao outro mundo é realizada 
(Figura 2) até o momento em que o poeta tem a visão do rosto de Eurídice 
através de um espelho e a condena à morte novamente (Figura 3). Como 
se observa na Figura 2, a única imagem que se tem de Orfeu é a de seu 
reflexo no espelho circular, objeto em que as figuras do poeta e da morte 
estão concentradas, na construção de uma dupla dimensão em que se 
baseia toda a trilogia – a do imaginário/da obra, centralizada, e a não 
especular, do quarto.
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Figuras 2 – Fotogramas do filme Orfeu

 

Fonte: Acervo pessoal

Figura 3 – Fotogramas do filme Orfeu

Fonte: Acervo pessoal
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Os espelhos, aqui, atestam um caráter heterogêneo do tempo, em 
que este é “incessantemente redobrado” (AUMONT; MARIE, 2006, p. 
68). Em um texto fílmico marcado pela transição entre dois mundos, a 
imagem especular atesta a correlação entre esses dois planos de um 
modo semelhante ao da imagem-cristal, definida por Gilles Deleuze. Em A 
imagem-tempo, o filósofo comenta que o que constitui a imagem-cristal

é a operação mais fundamental do tempo: já que o 
passado não se constitui depois do presente que ele 
foi, mas ao mesmo tempo, é preciso que o tempo se 
desdobre a cada instante em presente e passado, 
que por natureza diferem um do outro, ou, o que dá 
no mesmo, desdobre o presente em duas direções 
heterogêneas, uma se lançando em direção do futuro e 
a outra caindo no passado. (DELUZE, 2005, p. 102)

A imagem atual e a imagem virtual nomeariam, pois, respectivamente, 
o presente e o passado desse presente, que coabitam no cristal. Em Orfeu, 
os dois mundos funcionam como essa duplicação do tempo, de maneira que 
o espelho sintetiza tal coexistência. Ao adentrar o espelho, Orfeu expande 
os limites do tempo cronológico, e a relação entre os dois mundos afirma-
se confusa; as dimensões tornam-se indissociáveis à medida que a distinção 
entre elas é dissolvida pela imagem especular.

A própria cena em que Orfeu vai adentrar o espelho pela primeira vez, 
quando Heurtebise, uma espécie de ajudante da Morte, oferece um par de 
luvas ao poeta para que a travessia seja possível, coincide com o momento 
em que ele é levado de volta para o mundo dos vivos. O colocar e o retirar 
as luvas são uma única cena, que decorre e é, posteriormente, revertida, 
reproduzindo dois instantes distintos e opostos na narrativa cinematográfica, 
de modo que os desdobramentos das duas ocasiões subvertem uma noção 
temporal comum, e cada estado passa a funcionar como espelho do outro.

O retroceder das sequências, frequente em todos os filmes da trilogia, 
assim como o uso da imagem especular e da câmera lenta, revela-se, 
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então, como um dos recursos de prolongação e enredamento do tempo 
e do espaço no texto. São os mecanismos que, além de construírem a 
imagem de Cocteau quanto ao trajeto de Orfeu como representação do 
processo criativo, remetem ao cinema como linguagem de transformação 
do tempo e de possibilidade de espelhamento das imagens reais.

Corpo

Se, nos dois últimos filmes da trilogia, as possibilidades do corpo 
são exploradas por meio da indiscriminada passagem dos poetas pelos 
espaços da morte e do tempo, em O sangue..., os deslimites dos corpos 
são elevados à sua desintegração. O corpo capturado pela câmera é o 
fragmentado, decomposto, como comenta Eliane Robert Moraes em O 
corpo impossível, ao refletir sobre a “aventura modernista”:

Fragmentar, decompor, dispersar: o vocabulário que 
define a postura modernista é exatamente o mesmo 
que serve para designar a ideia de caos, supondo a 
desintegração de uma ordem existente, e implicando 
igualmente as noções de desprendimento e de 
desligamento de um todo. Numa era de integridade 
perdida, o mundo só podia revelar-se em pedaços: 
a mão que se separa do corpo, a folha ou o lenço 
que caem ao acaso, decompondo uma unidade, são 
imagens que encerram o mesmo princípio evocado 
pela mesa de dissecação. À fragmentação da 
consciência correspondeu imediata fragmentação do 
corpo humano. (MORAES, 2012, p. 59)

As imagens de monumentos em desabamento, que se assemelham 
aos retratos de guerra, logo no início da película, introduzem a 
decomposição do corpo do artista; a cicatriz em plano fechado (Figura 
4) logo se contrasta ao padrão clássico de beleza do corpo do ator, 
acompanhado, sempre, por uma filmagem próxima, de intimidade. A 



INTERFACES LITERATURA, ARTES E MÍDIAS

89

cicatriz é a desordem no corpo escultural, e, não por acaso, é marcada 
com a estrela que simboliza a presença de Cocteau. O corpo filmado 
é, também, o corpo do realizador, e o trajeto pelo mundo especular é, 
também, a imersão na produção artística do diretor-poeta.

Figura 4 – Fotograma do filme O sangue de um poeta

Fonte: Acervo pessoal.

O emaranhamento do espaço e do tempo é, ainda, o desordenamento 
do corpo. Essa fragmentação é a morte e, portanto, característica 
da outra dimensão, da travessia. Uma das imagens vistas pelo poeta 
através da fechadura configura-se como a figura máxima desse corpo 
partido; no quarto 23, ocorrem os “encontros de hermafroditas”, 
como narra a voz em off de Jean Cocteau. A visão é de um ser que é 
composto e descomposto, gradativamente, em um fundo escuro, por 
uma combinação de corpo e desenho. Os braços, as pernas e o rosto do 
ator aparecem e desaparecem conforme o desenho é composto, e, em 
lugar da genitália, uma placa com os dizeres “perigo de morte” (Figura 5). 
A personagem, aqui, incorpora diferentes realidades na direção de um 
conjunto representativo do poético, da morte, em uma prática comum 
entre os surrealistas, como analisa Eliane Robert Moraes (2012, p. 44-45). 
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O corpo não é corpo, a ilustração não é ilustração, assim como masculino 
e feminino não se sustentam individualmente – a personagem e os seus 
elementos só existem em função da totalidade que ilustram, em um todo 
paradoxalmente possibilitado pela fragmentação.

Figura 5 – Fotograma do filme O sangue de um poeta

Fonte: Acervo pessoal.

Esse rompimento estende-se ao corpo de Cocteau. Simulacros das 
suas mãos e do seu rosto (Figura 6) ocupam a tela repentinamente e 
marcam uma referência explícita ao autor e à sua produção, artifício 
comum em todos os filmes da trilogia. O corpo de Cocteau é, à maneira 
daqueles que protagonizam as obras, de travessia, e a sua presença insere 
o real na combinação de mundos da narrativa, em um procedimento que 
carrega o questionamento sobre os limites entre o real e o imaginário. 
Tal questionamento, analisado por Wellington Júnio Costa, com uma 
leitura de Testamento de Orfeu em pesquisa intitulada “Je(an) Cocteau: 
a construção do eu no desenho, na literatura e no cinema”, é ainda mais 
suscitado pelo último filme da trilogia, em que Cocteau interpreta a si 
mesmo. A despeito disso, observa-se que a sua existência nos filmes, 
dos simulacros à voz, sendo esta utilizada em todas as películas, concebe 
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o seu próprio corpo como parte da sua visão do mito órfico e como 
instrumento poético, isto é, de espelhamento, de fragmentação e de 
percurso pelo submundo.

Figura 6 – Fotograma do filme O sangue de um poeta

Fonte: Acervo pessoal.

Morte

Como já mencionado anteriormente, a morte tem papel fundamental 
ao longo da trilogia. Para além da sua recorrência em O sangue... e 
Testamento de Orfeu, sua personificação em Orfeu desenvolve-se 
como a referência mais explícita à submissão do poeta com relação 
à Princesa, como é denominada ao longo do filme. A poesia de Orfeu 
está sujeita, pois, ao seu vínculo com a morte, incorporada, aqui, pela 
atriz Maria Casares. A natureza ambígua da personagem itinerante, 
que carrega a manifestação de um fim-recomeço, instaurador da 
poesia, é constantemente sugerida pelo modo como a imagem da 
Morte é construída ao longo do filme, tanto pelo figurino quanto pela 
exploração de sombreamento e iluminação, em um trabalho com a luz 
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reminiscente dos filmes noir. Trata-se de um caráter dúbio explorado, 
nas outras películas, pela morte infinita do poeta, pelo reaparecimento 
de alguns personagens – a exemplo de Cégeste, em Testamento de 
Orfeu –, ou mesmo pela reconstituição de uma flor destruída, a flor que 
deve ser entregue por Cocteau a Minerva, também no último filme da 
trilogia. Em Orfeu, a Princesa é quem assume essa natureza, ainda mais 
notoriamente do que o protagonista.

Em alguns momentos, por exemplo, tem-se o rosto da Princesa em 
primeiro plano – ou “efeito primeiro plano” (AUMONT, 1979; DUBOIS, 
1985 apud AUMONT; MARIE, 2006) –, marcado pelo destaque dos seus 
olhos em meio às sombras (Figuras 7 e 8).

Figura 7 – Fotograma do filme Orfeu

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 8 – Fotograma do filme Orfeu

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 9 – Fotograma do filme Orfeu

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 10 – Fotograma do filme Orfeu

Fonte: Acervo pessoal.

O surgimento da Morte envolta pela sombra também é frequente ao 
longo da película, como em uma sequência em que a personagem se revela 
em um plano, de modo gradativo, em meio às sombras e, em seguida, 
dispersa-se entre elas novamente (Figuras 9, 10 e 11). Tais elementos, 
além de caracterizarem a atmosfera enigmática e onírica da presença da 
Princesa, destacam o olhar como um aspecto significativo na narrativa. 
Essa ênfase culmina com o momento em que Orfeu olha para Eurídice e 
a condena a uma segunda morte; a visão de Eurídice corresponde, aqui, 
ao olhar da Morte, que prevê, ao envolver a tela em cenas anteriores, 
o acontecimento trágico que impediria a permanência de Eurídice no 
mundo dos vivos. Ao se pensar no valor do olhar para a narrativa, pode-se, 
também, resgatar um comentário de Maurice Blanchot: “esse movimento 
proibido é precisamente o que Orfeu deve realizar a fim de levar a obra 
além do que a assegura, o que ele só pode realizar esquecendo a obra, 
no arrebatamento de um desejo que lhe vem da noite, que está ligado à 
noite” (2011, p. 190). Trata-se, então, de um olhar que liga o poeta à sua 
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obra, um poeta que já está morto, “não a morte dessa tranquila morte do 
mundo que é repouso, silêncio e fim, mas dessa outra morte que é morte 
sem fim, prova da ausência de fim” (BLANCHOT, 2011, p. 188), como em O 
sangue...26 e Testamento de Orfeu.

Figura 11 – Fotograma do filme Orfeu

Fonte: Acervo pessoal.

Em uma das cenas finais de Testamento de Orfeu, no momento da 
“última morte” do protagonista, há a contraposição do sangue do Cocteau-
personagem com a flor que o acompanha ao longo do filme (Figura 12). Esse 
é o único momento em que se usam as cores; o vermelho destaca o sangue a 
que dá lugar o corpo do poeta, em uma imagem representativa da poética 
que mobiliza a trilogia. A vida do corpo próxima à flor, frequentemente 
símbolo das “almas dos mortos”, como elucida Jean Chevalier (1986, p. 
506) no Dicionário dos símbolos, ambas como uma espécie de ciclo a ser 
preenchido por uma morte incessante e fundamental.

26  A análise desse aspecto em O sangue de um poeta é feita no texto “O sangue de um 
poeta: reflexões em torno do cinema-poesia de Jean Cocteau”, de nossa autoria.
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Figura 12 – Fotograma do filme Orfeu

Fonte: Acervo pessoal

Assinalando a morte como elemento mais significativo dos filmes que 
compõem a sua trilogia, Jean Cocteau produz um cinema da imagem onírica, 
próprio daquele caracterizado por Pasolini, em que os signos como o espelho 
e o corpo estruturam a sua perspectiva da viagem órfica para o submundo. 
Nesse sentido, a assimilação da visão especular e do corpo fragmentado 
corrobora a elaboração dessa morte que figura, também, como começo. Da 
morte que compele o artista à travessia do espelho e à “libertação da obra”, 
para recuperar o termo utilizado por Maurice Blanchot. Da morte que é obra.
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PONTO DE VISTA NAS ADAPTAÇÕES FÍLMICAS DE 
“UNS BRAÇOS”

Cynthia Beatrice Costa (UFU)

Em “Uns braços”, de Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908), 
o jovem Inácio, de 15 anos, encanta-se com os braços nus de D. Severina, 
esposa de seu patrão e em cuja casa está morando temporariamente. 
Apercebendo-se aos poucos do interesse do adolescente, a mulher de 27 
anos corresponde ao desejo e acaba por beijá-lo enquanto ele dorme. 
Àquele mesmo momento, Inácio sonhava que a estava beijando. Ele 
acorda feliz. D. Severina sente remorso e recolhe-se. Por fim, ele parte 
sem nunca saber que fora, de fato, beijado.

Trata-se de um conto relativamente curto, publicado pela primeira 
vez em 1885, na Gazeta de Notícias, e, mais tarde, incluído na coletânea 
Várias histórias (1896). Presta-se, entretanto, a múltiplas interpretações, 
comunicando “várias mensagens em vários níveis” (DIXON, 1992, p. 29). 
Como escreve John Gledson na introdução à sua seleção de contos de 
Machado de Assis, edição escolhida para a presente análise: “No breve 
espaço que por pouco não impele o jovem de quinze anos para os braços 
daquela mulher de 27, podemos sentir que se agitam muitas pressões, 
prazeres e tabus” (GLEDSON, 2008, p. 14).

São frequentes os estudos que abordam “Uns braços” do ponto de 
vista psicanalítico, sobretudo à luz da releitura freudiana de Jacques 
Lacan, e não à toa. Em primeiro lugar, como o próprio título salienta, 
no conto, os braços femininos assumem uma dimensão fetichista 
(CHEMAMA, 2016, p. 78). Inácio e Severina são objeto da fantasia um 
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do outro, enquanto Borges, patrão e marido, como que os interdita. 
Sua postura intransigente e a profissão de solicitador facilmente o 
identificam como a “lei”:

O solicitador Borges, no conto de Machado, ocupa a 
posição da lei, no sentido lacaniano. As descrições das 
cenas das refeições entrecortadas pelo discurso de 
Borges, a “trovoada de nomes” da única personagem 
que ganha uma voz plenamente construída e autônoma 
por parte do narrador. Inácio e Severina falam 
através do narrador ou por frases reticentes apenas. 
(NUNES, 2003, p. 81)

É justamente porque Inácio e D. Severina expressam-se quase 
sempre por meio do narrador, como lembra Nunes, que as mudanças de 
foco narrativo – ou de ponto de vista – ao longo do conto são de especial 
relevância na construção da psicologia das personagens. Borges, definidor 
da “lei”, é o que mais fala, mas nós, leitores, nunca vemos os fatos sob o seu 
ponto de vista; este é compartilhado ora pelo narrador onisciente, ora por 
Inácio ou por D. Severina, sobretudo por meio do discurso indireto livre. 
A “comédia familiar” é “apresentada por um narrador bastante peculiar 
em seu modo de aproximar-se do ponto de vista das personagens, de 
transformar-se sutilmente, sem mudanças bruscas” (NUNES, 2003, p. 77).

Como há muito vem sendo estudado, Machado adotou profusamente o 
discurso indireto livre, que Eugenio Gomes chamou de “estilo indireto livre”: 
“Assim designado pelo filólogo francês Charles Bally, conforme esclarece 
o Prof. Mattoso Câmara [Júnior], ao lado do estilo direto e do indireto, 
constitui um terceiro processo, no qual o cunho linguístico é mantido ‘sem 
a necessidade da sua transição em nome da personagem’” (1958, p. 111). É 
preciso estar atento, realmente, para notar as transições em “Uns braços”:

Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar 
os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles 
estavam no momento em que o terrível Borges o 
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descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. 
Nunca ele pôs os olhos nos braços de D. Severina que 
se não esquecesse de si e de tudo. (ASSIS, 2008, p. 378)

Vê-se como o ponto de vista do narrador parece mesclar-se ao de 
Inácio. “Verdade é que seria agora muito arriscado”, pode-se inferir, é um 
pensamento do garoto expresso em discurso indireto livre, enquanto a 
frase final, fruto da onisciência do narrador, revela o que nem mesmo 
Inácio sabe conscientemente: quando olhava os braços de D. Severina, 
esquecia-se de si e de tudo.

É complexa a forma de narrar machadiana. Embora a alternância entre 
os sentimentos de Inácio e D. Severina pudessem indicar uma “onisciência 
seletiva múltipla” tal qual descrita por Norman Friedman (2002, p. 177), o 
narrador em terceira pessoa parece ser, na verdade, intruso: “Não digo que 
ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente 
menino” (ASSIS, 2008, p. 377). O uso de “nosso Inácio”, logo no quinto 
parágrafo, aproxima o narrador da ação ao mesmo tempo em que denuncia o 
seu ponto de vista de preferência, ou seja, o do adolescente. Mas a onisciência, 
como se sabe, é “difícil de controlar”:

“Onisciência” significa literalmente, aqui, um ponto 
de vista totalmente ilimitado – e, logo, difícil de 
controlar. A estória pode ser vista de um ou de todos 
os ângulos, à vontade: de um vantajoso e como que 
divino ponto além do tempo e do espaço, do centro, 
da periferia ou frontalmente. Não há nada que impeça 
o autor de escolher qualquer deles ou de alternar 
de um a outro o muito ou pouco que lhe aprouver. 
(FRIEDMAN, 2002, p. 173)

É esse ponto de vista ilimitado, capaz de mudar de uma personagem a 
outra, que Wayne C. Booth (1980) problematiza ao abordar o que chama 
de “as muitas vozes do autor”, argumentando, em seu estudo sobre a 
retórica da ficção, que o escritor se faz presente no texto ao manipular 
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o que será ofertado ao leitor, e como o será. Para Booth, a “mão 
controladora” do autor é um fato da ficção e constitui uma diferença 
com relação à realidade. “Na vida real, essas visões [do interior das 
personagens] não existem. O acto de as proporcionar em ficção é, em si, 
uma intrusão do autor” (BOOTH, 1980, p. 35).

Decerto, na vida real, não seria mesmo possível a uma testemunha 
saber o que nem mesmo Inácio e D. Severina conhecem sobre os próprios 
sentimentos. Muito do que se passa em “Uns braços” está no nível da 
inconsciência das personagens, sendo acessado apenas pela intrusão do 
autor/narrador. As mudanças de ponto de vista são sutis, como na passagem:

Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a 
melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria 
do patrão, pela única paga de ver, três vezes por dia, o 
famoso par de braços.
Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio 
estirava-se na rede (não tinha ali outra cama), D. 
Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio 
do jantar e, pela primeira vez, desconfiou de alguma 
coisa. Rejeitou a ideia logo, uma criança! Mas há 
ideias que são da família das moscas teimosas: por 
mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. 
(ASSIS, 2008, p. 379)

Iniciamos, assim, com a intrusão do narrador nos sentimentos de 
Inácio: ele aguenta todo o sofrimento para que possa ver os braços de D. 
Severina. O ponto de vista muda para o dela quando o narrador descreve 
onde estão os dois – Inácio estirado na rede, D. Severina na sala da 
frente. Ela “desconfiou de alguma coisa”, diz o narrador intruso, para em 
seguida entrar em discurso indireto livre: “uma criança!”. É D. Severina 
que exclama interiormente, pois, como já foi mencionado, sabemos que 
o narrador não acha que Inácio era “propriamente um menino” (ASSIS, 
2008, p. 377). Por fim, voltamos ao ponto de vista do narrador, que agora 
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assume um tom didático-filosófico caracteristicamente machadiano: 
“Mas há ideias que são da família das moscas teimosas: por mais que a 
gente as sacuda, elas tornam e pousam”.

Essa é uma das mudanças-chave de ponto de vista que ocorrem ao 
longo do conto. Se, até esse momento – Inácio na rede, D. Severina na 
sala da frente –, estavam se revezando os pontos de vista do narrador, 
de Borges (por meio do discurso direto) e de Inácio (por meio do discurso 
indireto livre), a partir desse ponto o narrador adentra os sentimentos 
de D. Severina e comunica os seus pensamentos por meio do discurso 
indireto livre, assim como até então estava fazendo com Inácio.

A próxima mudança relevante de ponto de vista se dá quando o 
narrador deixa de lado as dúvidas de D. Severina para, novamente, 
mergulhar no mundo das inseguranças de Inácio: “Já se persuadia bem 
que ele era criança, e assentou de o tratar tão secamente como até ali, 
ou ainda mais. E assim fez: Inácio começou a sentir que ela fugia com 
os olhos, ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges” (ASSIS, 
2008, p. 381). Pode-se argumentar que uma transição como essa, para 
que seja bem-sucedida, é condicionada pela habilidade do escritor – 
assim como as transições de ponto de vista nos filmes dependem da 
sensibilidade do diretor e de sua equipe.

Somada às mudanças de ponto de vista, a “intrusão”, seja do narrador 
(como teoriza Friedman), seja do autor (ao modo de Booth), constitui 
um desafio evidente para quem se propõe a adaptar “Uns braços” à 
mídia audiovisual. As trocas de foco narrativo na tríade narrador/Inácio/
Severina, com uma ênfase maior nos pontos de vista do narrador e do 
adolescente, estruturam todo o conto. Essa dificuldade de adaptação, 
porém, pode ser driblada com a adoção de variadas técnicas fílmicas, 
como mostram as duas adaptações que buscaram, na última década, 
expressar na tela as sutilezas da narrativa machadiana: em 2009, o 
telefilme Uns braços, dirigido e roteirizado por Adolfo Rosenthal e 
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exibido pela Rede Record, depois lançado em DVD; e, em 2012, o curta-
metragem Uns braços, dirigido por Luciano Araújo, exibido na 11ª edição 
do Festival Taguatinga de Cinema.

A primeira distinção relevante entre as duas adaptações – 
entendidas aqui como processos criativos que envolvem “tanto uma 
(re-)interpretação quanto uma (re-)criação” (HUTCHEON, 2011, p. 29) – é 
o fato de que, no telefilme de 2009, há um narrador em voice-over. Ou 
seja: em determinados momentos da narrativa fílmica, enquanto vemos 
as personagens em cena, ouvimos um narrador que não participa da 
trama (KOZLOFF, 1988, p. 3). Isso não quer dizer, no entanto, que o olhar 
do narrador não esteja presente no curta-metragem de Luciano Coelho, 
mas ele ocorre de forma diferente.

O processo de adaptação entre conto/filme subentende que “a 
adaptação performativa deve dramatizar a descrição e a narração; além 
disso, os pensamentos representados devem ser transcodificados para 
fala, ações, sons e imagens visuais” (HUTCHEON, 2011, p. 69). O diretor do 
filme seria, a princípio, o responsável pelas maneiras de transcodificar; é ele 
quem decide como se dará esse processo, com base no roteiro que tem em 
mãos e com o auxílio de toda a equipe técnica e dos atores. Todavia, “de 
um ponto de vista estritamente teórico, é impossível concentrar a figura do 
autor na pessoa do diretor” (ALMONT; MARIE, 2001, p. 27), pois este

é uma instância abstrata, a um só tempo múltipla (a 
combinação das contribuições dos colaboradores de 
criação) e fragmentária (a parte criativa semilúcida e 
semi-intuitiva de cada um desses colaboradores). O 
autor de um filme é, portanto, em termos semióticos, um 
“foco virtual”, um “mostrador de imagens” (Laffay), um 
“enunciador”, o sujeito do discurso fílmico. (2001, p. 27)

De certa forma, contrapondo-se essa visão à da mão controladora do 
autor literário, pode-se conjecturar que a presença do escritor na obra, 
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do ponto de vista estilístico, seja mais facilmente caracterizável do que 
a do diretor no filme. O escritor, ainda que seu texto possa ser alterado 
pelo editor e/ou pelo revisor, desempenha um papel menos fragmentário 
do que o diretor, já que este trabalha, necessariamente, com uma grande 
equipe e sob a supervisão de um produtor – mesmo quando fazendo 
filmes curtos, caso das duas adaptações de “Uns braços”. Por outro lado, 
o manejo do ponto de vista na narrativa fílmica costuma fazer parte das 
decisões tomadas pelo diretor (RABIGER, 2003, p. 233).

Na adaptação dirigida por Rosenthal, que partilha dos créditos do 
roteiro com Wilson Rocha, a voz masculina do narrador remete não 
a ele, o diretor, mas ao narrador criado por Machado de Assis. São 
cerca de 50 segmentos de narração ouvidos ao longo do telefilme 
de 38 minutos e 7 segundos, retirados diretamente do conto em sua 
quase totalidade, com poucas alterações pontuais de vocabulário. 
Nem sempre, porém, há correspondência entre conto e filme no que 
concerne ao ponto de vista: observações do narrador são por vezes 
assumidas pelas personagens e vice-versa.

Ainda no início do telefilme, Borges assume a postura do narrador, 
mas de maneira enviesada, ao se referir ao seu aprendiz como “o nosso 
Inácio” (8min 20seg). Não transmite o já mencionado tom afetuoso do 
narrador, mas, em vez disso, desdém. Outro momento em que ocorre 
o inverso – o narrador toma a fala de uma personagem – é ao final, 
quando a exclamação “— E foi um sonho! um simples sonho!” (ASSIS, 
2008, p. 384), em discurso direto de Inácio no conto, é proferida pelo 
narrador em voice-over.

Já no curta-metragem de Coelho, em que não há narração em voice-
over, cabe às vozes e às ações das personagens fazer a história avançar. 
A ausência do narrador confere a essa adaptação uma atmosfera mais 
silenciosa e onírica, e são os enquadramentos (AUMONT; MARIE, p. 2001, 
p. 98) os responsáveis centrais para que haja entendimento das situações 
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por parte do espectador. Logo no início, Inácio chega à casa de Borges 
e se depara com D. Severina amassando o pão com os braços de fora: 
a câmera foca no rosto de Inácio em pé, ao lado da porta, expressando 
encantamento. Segue-se, então, uma sequência de enquadramentos 
alternados entre os braços trabalhando na massa e o rosto do adolescente 
(2min 25seg), compondo o momento em que Inácio se apaixona pelos 
braços da mulher do patrão.

Apenas focar a lente da câmera no semblante da personagem, porém, 
não é suficiente para que se subentenda que o ponto de vista, naquele 
momento, é o dela. O enquadramento é alternado entre os braços de 
D. Severina amassando o pão e de Inácio encantado com eles – mas é 
a expressão no rosto do ator que interpreta Inácio que é decisiva para 
que compreendamos, como espectadores, esse encantamento. Como 
aponta Michael Rabiger, o enquadramento do plano próximo, ou close, 
reproduz intensidade e foco emocional (2003, p. 50), sendo assim usado 
para quando é importante fazer entender determinado sentimento de 
uma personagem. O equilíbrio entre as subjetividades dos protagonistas, 
quando o foco precisa passar de um a outro, tem também relação com a 
maneira como o filme é editado na pós-produção (RABIGER, 2003, p. 427).

Nas duas adaptações, de Rosenthal e de Coelho, as transições de 
ponto de vista são operadas, sobretudo, com mudanças de cena. No 
curta-metragem de Coelho, por exemplo, quando se deixa o de D. 
Severina para voltar ao ponto de vista de Inácio, passa-se do ambiente 
doméstico, onde marido e mulher estão em silêncio na sala, para o dia 
seguinte na rua, onde Inácio aparece caminhando (22min 41seg). Essa 
transição é particularmente minuciosa, pois a câmera “sai” da sala pela 
janela, em plano geral, plongée, ainda à noite; ao percorrer a fachada 
da casa, percebe-se com sutileza que o dia amanheceu, e Inácio é 
enquadrado em sua saída pela porta. Voltamos, então, a pensar nos fatos 
pelo ponto de vista dele.
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Outro recurso adotado em ambas as adaptações é o de sequências 
rápidas para denotar a relação estabelecida entre os protagonistas. No 
curta-metragem de Coelho, aos 6min45seg, inicia-se a cena do primeiro 
sonho com D. Severina, que é seguida por uma série de cenas curtas 
que mostram a obsessão de Inácio por ela. No telefilme de Rosenthal, 
por sua vez, até a marca dos 15min20seg, o conto é seguido quase linha 
a linha, com pequeníssimas alterações aqui e ali. Dá-se início, então, a 
um conjunto de acréscimos que se estendem por cerca de 10 minutos: 
Inácio deixa cair no mar documentos importantes de Borges, que quer 
“esganá-lo” (17min 30seg), e D. Severina dá um jeito de proteger o rapaz; 
no dia seguinte, ela pede ajuda a ele na jardinagem. Por fim, ele a espia 
de espartilho, sentada em frente ao espelho, pela fresta da porta. Ela o vê 
também, o que instaura a reciprocidade entre os dois para o espectador.

Um aspecto peculiar no que diz respeito às duas adaptações em 
questão é a dificuldade de a câmera focar nos braços de D. Severina. Não 
é fácil, como fica evidente, filmar braços: eles estão separados pelo busto 
e pelo tronco; começam nos ombros, na altura do pescoço, e acabam 
nas mãos. Essa particularidade sugere poeticamente tudo o que pode 
existir entre dois braços: “Os braços de D. Severina fechavam-lhe em 
parêntesis no meio do longo e fastidioso período da vida que levava, e 
essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada 
pelo céu unicamente para ele” (ASSIS, 2008, p. 381). Os braços contêm um 
intervalo, como que uma pausa para a fantasia em meio ao árido cotidiano 
de Inácio, como reflete o estudioso machadiano Paul Dixon:

Os braços, então, sugerem no seu “entre” o maravilhoso 
encontro, o entrelaçamento de sujeito e objeto, sonho e 
realidade, vontade e vontade, destino e destino. O mistério 
das relações humanas é fechado e resumido numa “ideia 
profunda” entre os braços e (entre parênteses) por um beijo 
maravilhoso. (DIXON, 1990, p. 35)
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Poética que é, porém, a metáfora dos braços certamente dificultou o 
trabalho dos diretores de fotografia – Bruno Tiezzi no telefilme de 2009 
e Hans Stempel no curta-metragem de 2012 –, que não puderam focar 
apenas nesses dois membros, mas também no colo, no busto, no pescoço 
e nas mãos das respectivas atrizes. Embora essa pareça uma solução não 
só incontornável, como até desejável do ponto de vista da sensualidade, 
já que, em ambos os casos, a câmera percorre languidamente o corpo 
feminino, é relevante considerar que o caráter fetichista dos braços 
de D. Severina acaba transformado nas adaptações por uma questão, 
sobretudo, técnica. No conto, os braços ora existem sozinhos, ora estão 
ligados ao busto:

Também a culpa era antes de D. Severina em trazê-
los assim nus, constantemente. Usava mangas curtas 
em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do 
ombro: dali em diante ficavam-lhe os braços à mostra. 
Na verdade, eram belos e cheios, em harmonia com a 
dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor 
nem a maciez por viverem ao ar [...] entretanto, quase 
que só a via à mesa, onde, além dos braços, mal poderia 
mirar-lhe o busto. (ASSIS, 2008, p. 378)

O trecho citado mostra como os braços podem existir no conto 
como entidades singulares, embora Inácio também mal pudesse “mirar-
lhe o busto”. Nos filmes, não: os braços aparecem necessariamente 
acompanhados pelo tronco da “dona”.

No curta-metragem de Coelho, é interessante observar que uma 
estratégia adotada é a de focar no pulso e nas mãos de D. Severina, em 
especial nas sequências de sonho de Inácio, em que ela está vestida como 
princesa. Trata-se de uma referência ao livro Princesa Magalona, que 
Inácio lê no conto e que, nessa adaptação, lhe é oferecido por D. Severina. 
Na edição do conto usada para esta análise, há uma nota de rodapé 
ligada ao título do livro que esclarece uma intertextualidade: “Princesa 
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Magalona: referência a História da princesa Magalona, filha de el rei de 
Nápoles, e do nobre e valoroso Pierre, Pedro de Provença e dos muitos 
trabalhos e adversidades que passaram, livro de origem medieval muito 
popular no Brasil, reeditado até os dias de hoje” (ASSIS, 2008, p. 382).

Não só Inácio e Severina estão passando por adversidades – embora 
certamente menos extravagantes do que as de Magalona e Pierre –, 
como Machado parece aludir às cantigas de amor do Trovadorismo, em 
que o trovador sofre diante de uma dama inacessível (MOISÉS, 1997, p. 
20). Esse motivo é bastante trabalhado no curta-metragem de Coelho, 
em que há três sequências de devaneios de Inácio (aos 6 minutos, aos 11 
minutos e 30 segundos e aos 14 minutos) nas quais D. Severina aparece de 
cabelos soltos e trajada à moda medieval, com um vestido azul-claro de 
mangas longas, largas e transparentes, ao som de músicas instrumentais 
italianas que remetem às festas em castelos da Idade Média, como “Non 
formò Cristi” e “Principio divirtu”.

Na primeira dessas três sequências, Inácio imagina as mãos dançantes 
de D. Severina e apenas uma parte de seus braços, que fica para fora das 
mangas do vestido. Há um deslocamento, portanto, do objeto de desejo 
descrito no conto, ainda que se possa argumentar que o entrever das 
mangas transparentes do vestido colaboram para a curiosidade obsessiva 
de Inácio. Outra questão relacionada é o fato de o filme de Coelho ser 
ambientado no interior do Brasil da década de 1950, o que, naturalmente, 
moderniza as roupas usadas por D. Severina e permite ver mais de seu 
corpo do que os vestidos usados em 1870, ano em que se passa a história 
de “Uns braços”.

Na adaptação de Rosenthal, o ano de 1870 é mantido, como aponta 
o narrador em sua primeira entrada (2min). D. Severina usa vestidos 
compatíveis com a época, mas, ainda assim, não há como escapar do 
olhar intrometido da câmera, que acaba por mostrar, invariavelmente, 
mais do que os braços. Aos 24 minutos, quando Inácio espia, pela fresta 



INTERFACES LITERATURA, ARTES E MÍDIAS

109

da porta, D. Severina de espartilho, parecem ser as costas dela o seu foco 
de desejo. A sinédoque do conto – a parte pelo todo; os braços por toda 
a mulher – é modificada para um conjunto de partes ou pelo corpo todo, 
o que pode ser explicado pela própria natureza fílmica, “porque tudo que 
é projetado na tela tem, intrinsecamente, uma ‘presença’, uma ‘realidade’ 
rigorosamente igual [...] a tela, tendo apenas duas dimensões, reflete 
tudo que é nela projetado de uma forma sempre ‘presente’” (BURCH, 
2018, p. 54). Ainda que haja recursos para isso, como o desfoque e a 
sobreposição de elementos, é difícil evitar que mais de um elemento 
chame a atenção do espectador.

Na literatura, por outro lado, isso é possível. Por mais imagética 
que seja a narrativa, no sentido de sugerir imagens como se o leitor as 
estivesse vendo em sua mente, o foco é mais facilmente obtido. Basta 
sugerir a imagem de um só elemento – no caso, dos braços. Ao comentar 
a respeito do olhar fotográfico de Machado, Thomas Sträter aborda 
“Uns braços” como um de seus “contos mais eróticos”, que já no título 
“enquadra” o objeto de desejo do protagonista:

Nele se abre um discurso amoroso de um olhar 
obcecado com uma perspectiva altamente limitada que 
o título enquadra, o cadrage, e que descreve um delírio 
apaixonado, uma verdadeira “pornografia”, no sentido 
literal da palavra: uma descrição fotográfica da carne 
fascinante de uns braços femininos como objetos nada 
obscuros de desejo. (STRÄTER, 2009, p. 123)

O enquadramento característico da fotografia – por conseguinte, 
também do cinema, se o pensarmos como fotografias em movimento – 
estaria no conto de Machado por este trazer, “emoldurados”, os braços 
de D. Severina. Podemos experimentar, com Inácio, a obsessão por esses 
objetos. No entanto, paradoxalmente, ao traduzir o conto em forma de 
filme, esse enquadramento específico mostra-se difícil de ser obtido.
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Contudo, tal qual ocorre na tradução de textos poéticos (portanto, 
ricos em imagens), na adaptação fílmica, rege a lei da compensação, à 
maneira do que propõe Haroldo de Campos: “Na tradução de poesia 
vige a lei da compensação: vale dizer, onde um efeito não pode ser 
exatamente obtido pelo tradutor em seu idioma, cumpre-lhe compensá-lo 
com outro” (1976, p. 39). Se, por um lado, destacar apenas os braços 
é uma façanha dificilmente obtida com a câmera, por outro, os filmes 
sugerem novas simbologias próprias.

No telefilme de Rosenthal, D. Severina usa um leque para se abanar 
e indicar, assim, ansiedade, nervosismo e – pode-se interpretar – desejo 
físico. O leque, que muda de “fases” como a Lua, é considerado símbolo 
da feminilidade (CIRLOT, 2002, p. 217), portanto sua presença em 
determinadas cenas realça a descoberta que D. Severina, diante do desejo 
que sente por Inácio, faz de si mesma. Já no curta-metragem de Coelho, a 
maçã, tradicionalmente simbólica de desejos carnais (CIRLOT, 2002, p. 50), 
aparece no quarto de Inácio, que dá uma mordida antes de se entregar à 
leitura de Princesa Magalona. Aparece de novo em cima da geladeira, na 
sequência que antecede o beijo, quando acompanhamos a sensação de 
vertigem de D. Severina – expressa pelo plano plongée, enquadrado de 
cima, e pelo ligeiro movimento de “tombo” da câmera na diagonal, um 
truque para ressaltar a confusão mental da personagem.

O conto e suas adaptações constroem, cada qual à sua maneira, uma 
história de desejo entre Inácio e D. Severina. Ao passo que no telefilme 
Uns braços, de Rosenthal, há o prazer de ouvir as palavras escritas por 
Machado na voz do narrador em voice-over, no curta-metragem Uns 
braços, de Coelho, tem-se uma mistura de modernidade, pois se passa na 
década de 1950, e intertextualidade com o Trovadorismo. Essas diferentes 
abordagens são prova da multiplicidade de imagens e interpretações 
gerada pela obra machadiana e da criatividade adaptativa que se pode 
encontrar em filmes baseados em obras literárias.
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EXÍLIO E MELANCOLIA NA POESIA DE 
CLÁUDIO MANUEL DA COSTA27

Gilson José dos Santos (UFU) 
Paulo Eduardo Pereira Lima (UFU)

Neste texto, analisamos duas imagens distintas e opostas da Arcádia 
na literatura augustana e as confrontamos com a concepção de natureza 
que se encontra pressuposta na poesia de Cláudio Manuel da Costa e na 
de Gonçalves Dias. A Arcádia histórica, região montanhosa do Peloponeso 
(Grécia), é descrita por historiadores gregos como uma região pobre, 
agreste e destituída de encantos. Os poetas gregos evitavam usá-la como 
palco de suas pastorais. A mais célebre delas, os Idílios de Teócrito, passa-
se na Sicília, em que havia prados verdejantes e bosques tranquilos que 
faltavam à montanhosa Arcádia. Na literatura latina (e não na grega) 
ocorreu uma mudança significativa em sua representação, que de lugar 
inóspito se converteria no imaginário ocidental em paisagem idealizada. 
Virgílio (nas Bucólicas) cria a imagem da Arcádia como um locus amoenus, 
cujos bosques e campos verdejantes, recortados por fontes cristalinas, 
acolhem pastores ociosos que cantam seus amores ou disputam entre si a 
excelência do canto, abrigados à sombra de copadas árvores, esquecidos 
de seus animais, que vagam e pastam mansamente. Mas tal concepção 
opõe-se a que encontramos em Ovídio, que a concebe como um locus 

27  Texto resultante de leituras e discussões realizadas durante a disciplina “O bucolismo 
intranquilo de Cláudio Manuel da Costa (1729-1789)”, ministrada pelo Prof. Dr. Gilson 
Santos (2018/2) no Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários do Instituto de 
Letras e Linguística da UFU.
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terribilis, habitado por indivíduos primitivos, cuja vida não tinha sido 
modificada pela educação e cultura, razão por que era semelhante à dos 
animais. A poesia bucólica de Cláudio Manuel (1729-1789) está ancorada 
na tradição virgiliana, mas, por apresentar como traço marcante e central 
a desarmonia entre a persona poética do autor e a paisagem local, dialoga 
também com uma perspectiva ovidiana de Arcádia. Encerramos o texto 
delineando a oposição entre o tipo de exílio que Cláudio sentia em sua 
terra pátria (Minas) e o que Gonçalves Dias sentia em Coimbra.

Concepção de Arcádia na Antiguidade

As Bucólicas de Virgílio criaram no imaginário ocidental a imagem de 
uma Arcádia idealizada, um locus amoenus (lugar ameno) cujos bosques 
e campos verdejantes são recortados por fontes cristalinas e habitados 
por ninfas e pastores-cantores. Esses pastores, identificados com o ideal 
romano da urbanitas (urbanidade), abrigam-se à sombra de copadas 
árvores, enquanto narram seus amores ou disputam entre si a excelência 
do canto amebeu, esquecidos de seus animais, que vagam e pastam 
mansamente. Trata-se, em última instância, de um lugar mítico para o 
cultivo da vida intelectual e para a realização de uma felicidade plena, 
liberta de paixões e desejos materiais (MOISÉS, 2002, p. 36-37). Mas não 
é trabalho fácil esboçar o caminho que conduz à concepção virgiliana 
da Arcádia como país ideal “(um dado que ele não encontrou no grande 
predecessor, Teócrito, que ambienta as cenas de seus Idílios na Sicília)” 
(VASCONCELLOS, 2008, p. 12).

A Arcádia virgiliana é quase oposta à Arcádia histórica – região 
montanhosa situada no Peloponeso (Grécia) – de que falam os escritores 
gregos. O historiador Políbio28, apesar de fazer justiça a certas virtudes dos 

28  Políbio nasceu em Megalópoles, capital da Liga Aqueia, na Arcádia, entre 210 e 200 
a.C. Em 167 a.C. foi levado como escravo a Roma, após o cônsul Paulo Emiliano ter vencido 
o rei Perseu da Macedônia. Permanece em Roma até 150 a.C., quando obtém a liberdade 
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arcadianos e ao amor pela música reinantes em sua terra natal, descreve-a 
como uma região pobre e agreste, destituída de encantos e amenidades:

El conjunto de los pueblos de la Arcadia goza de 
cierta fama de virtud entre todos los griegos no 
sólo por su humanitarismo y la hospitalidad de sus 
usos y costumbres, sino ante todo por su respeto 
ante lo divino. [...] Es cosa reconocida y notoria que 
casi sólo entre los arcadios la ley fuerza a los niños a 
acostumbrarse ya desde su primera infancia a entonar 
himnos y peanes con los cuales cada uno, según 
costumbres ancestrales, glorifica a los dioses y héroes 
del país. (POLÍBIO, 1991, p. 20).

Nota-se que os arcadianos distinguiam-se por algumas virtudes que 
devem ter inspirado Virgílio na caracterização de seus pastores-cantores, 
a saber, o respeito aos heróis do país e aos deuses, e a disciplina musical. 
A esses elementos positivos da cultura local, Políbio contrapõe traços 
negativos dos arcadianos – que não se envergonhavam de confessar 
sua ignorância quando se tratava de outros conhecimentos que não 
se referissem à música – e faz uma análise socioeconômica da cultura 
arcadiana, vinculando a rudeza dos habitantes à pobreza do meio:

Creo que los antiguos introdujeron estas costumbres 
no como un lujo o como algo superfluo, sino porque 
veían que cada uno trabajaba por su cuenta, y que la 
vida se les hacía dura y difícil; consideraron además 
la austeridad de costumbres que les ha tocado como 
consecuencia de la pobreza del medio y de la tristeza 
casi general de la región circundante, características 
a las que todos los hombres hemos acabado por 
asimilar nuestra naturaleza. [...] Los antiguos arcadios 
querían suavizar y templar da dureza y la severidad de 
la naturaleza, y por ello introdujeron el arte musical, y 

e retorna à Grécia. Falece em 127 a.C. Tornou-se célebre por sua obra mestra, Histórias 
(POLÍBIO, 1991, p. 7-14).
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además establecieron que la mayoría de las asambleas 
y sacrificios fueran comunes, sin diferencias para 
hombres y mujeres, e instituyeron también coros 
de doncellas y de muchachos. Lo idearon todo, en 
suma, con el interés de amansar y de dulcificar por la 
institución de unas costumbres la rudeza de su espíritu 
(POLÍBIO, 1991, p. 21)

Nessa passagem, Políbio informa-nos que o empenho dos antigos 
arcadianos em introduzir a arte musical na educação dos jovens foi um 
meio para promover o convívio social, para amenizar as dificuldades 
de uma vida dura e egoísta e para “amansar” a rudeza do espírito de 
seus habitantes. Ainda segundo o historiador, a rudeza dos arcadianos 
resultaria da pobreza do meio e das condições adversas impostas pela 
natureza agreste, o que explica a tristeza quase geral que caracterizaria 
esse povo.

Os poetas gregos evitavam usar a Arcádia como palco de suas 
pastorais. A mais célebre delas, os Idílios de Teócrito, passa-se na Sicília, 
em que havia prados verdejantes, bosques sombreados e calmos que 
faltavam à montanhosa Arcádia. O próprio deus Pã29 precisou viajar da 
Arcádia para a Sicília quando o Dáfnis30 de Teócrito, vendo a morte chegar, 
quis devolver ao deus sua flauta (PANOFSKY, 1985, p. 381).

Na literatura latina (e não na grega) ocorreu a mudança significativa 
na representação da Arcádia, que de lugar inóspito se converteria em locus 
amoenus, ingressando na literatura ocidental como paisagem idealizada, 
habitada por civilizados pastores-cantores e ninfas. Na literatura latina da 

29  Pã: deus dos pastores e dos rebanhos, oriundo da Arcádia. Os atributos tradicionais 
de Pã são uma flauta rude, feita do colmo da cana, um cajado de pastor e uma coroa de 
pinheiro (GRIMAL, 1993, p. 345).

30  Dáfnis: semideus siciliano que pertence ao ciclo bucólico. Era filho de Hermes, 
deus dos rebanhos, e de uma ninfa. Fora criado pelas ninfas que lhe ensinaram a arte da 
pastorícia. Pã ensinou-lhe a arte da música. Enquanto seus bois pastavam, Dáfnis tocava 
sua flauta e cantava canções bucólicas, gênero que inventara (GRIMAL, 1993, p. 109).
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época de Augusto (43 a.C.-14 d.C.), identificam-se duas imagens distintas 
e opostas da Arcádia: uma de origem ovidiana; outra, virgiliana. As duas 
concepções, segundo Panofsky (1985, p. 381), teriam sido baseadas em 
Políbio. Para Ovídio, os árcades são seres primitivos:

Se cuenta que los arcadios ocupaban la tierra antes 
del nacimiento de Júpiter, y esta raza era anterior a la 
luna. Su vida era similar a la de las fieras, sin el ajetreo 
de ninguna función; la gente era todavía sin artificio e 
inculta. Por casa conocían las ramas, por mieses, las 
hierbas, y el néctar era el agua que sorbían con las 
manos. El toro no jadeaba por la reja corva y la tierra 
no estaba bajo el poder del agricultor. Todavía no se 
empleaba de ninguna manera el caballo, cada cual 
marchaba por su pié. La oveja caminaba con el cuerpo 
cubierto de lana. Aguantaban a cielo raso y llevaban el 
cuerpo desnudo, hecho a soportar las lluvias y los notos 
pesados. Desnudos ahora también evocan el recuerdo 
de la costumbre antigua y conmemoran los recuerdos 
de antaño. (OVÍDIO, 2015, Fasti II, p. 289-302)

Na concepção ovidiana, a vida dos arcadianos, cuja origem se situa 
antes do nascimento de Júpiter e da criação da lua, não tinha sido modificada 
pela educação e pela cultura, razão por que era semelhante à dos animais. 
Se considerarmos (e devemos!) que Ovídio conhecia a descrição que 
Políbio fornece da Arcádia, o poeta sulmonense omite o único aspecto 
positivo da cultura arcadiana – a arte musical –, representando a Arcádia 
como um lugar pior do que seria historicamente.

Virgílio, porém, representa-a como um locus amoenus, habitado por 
pastores-cantores gentis. Mas como o poeta realiza essa metamorfose? Há 
certa imprecisão espacial na localização da Arcádia de Virgílio que pode nos 
auxiliar a compreender sua concepção da Arcádia como país ideal:

No conjunto das églogas, a paisagem se desloca da 
Sicília para o rio Míncio e Mântua e para a Arcádia, 
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numa imprecisão espacial significativa. Mais que a 
região grega do Peloponeso, montanhosa e coberta 
de bosques, apegada a suas tradições ancestrais, 
a Arcádia, onde se teria inventado a flauta de Pã, 
símbolo da poesia pastoril, torna-se em Virgílio um 
espaço vago, não localizável em uma só parte do 
mundo, um universo próprio que tenta se resguardar 
das duras realidades do exterior. [...] Não é fácil traçar 
o caminho que leva à concepção virgiliana da Arcádia 
como país ideal (um dado que ele não encontrou no 
grande predecessor, Teócrito, que ambienta as cenas 
na Sicília), mas por certo a importância que a música 
tinha na vida cotidiana dos habitantes dessa região 
deve ter contribuído para fomentar a imagem de uma 
Arcádia povoada por pastores que cantam seus versos 
e fazem desse canto a verdadeira razão da existência. 
(VASCONCELLOS, 2008, p. 12)

As cenas dos Idílios de Teócrito são ambientadas na Sicília. Em 
Virgílio, porém, a paisagem se desloca da Sicília para as margens do rio 
Míncio, Mântua e para a Arcádia, numa imprecisão espacial calculada 
e significativa, que torna a Arcádia virgiliana um espaço vago, não 
identificável a uma parte específica do mundo. Essa imprecisão permite 
a Virgílio reconfigurar a Arcádia como lugar ideal. Na Arcádia do poeta 
mantuano, os traços negativos que Políbio lhe atribui (natureza agreste 
e incivilidade e rudeza de seus habitantes) são removidos, as virtudes 
reais (o respeito aos heróis do país e aos deuses e a musicalidade) são 
enfatizadas, e encantos que ela nunca possuíra são adicionados: campos e 
prados verdejantes, fontes cristalinas e clima ameno. Ao proceder assim, 
Virgílio reuniu no que decidiu chamar de Arcádia duas realidades distantes 
e distintas – bosques e prados sicilianos; e pastores-cantores árcades, 
modulados pelo ideal romano da urbanitas, civilidade –, transformando-
as numa utopia, num local suficientemente distante de Roma e que se 
prestasse a ambiente ideal de cenas bucólicas que desafiavam a realidade. 
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A Arcádia virgiliana é, por fim, um lugar misterioso, em que a natureza 
parece acolhedora e aprazível, mas constantemente perturbada pela 
realidade mais concreta e pela paixão amorosa.

A representação da Arcádia em Cláudio Manuel da Costa

Nossos árcades, ancorados no modelo da poesia pastoril virgiliana, 
adotaram pseudônimos pastoris e acolheram vários lugares-comuns das 
Bucólicas. Como não poderia deixar de ser, a obra de Cláudio Manuel da 
Costa é igualmente tributária das Bucólicas virgilianas, mas, por apresentar 
como um de seus traços marcantes o “conflito entre a persona poética do 
autor e a paisagem ao redor” (ALCIDES, 2003, p. 13), dialoga também com 
uma perspectiva ovidiana de Arcádia. Assim como o poeta sulmonense 
nas Tristia, elegias escritas no exílio, o poeta mineiro atribui às condições 
agrestes do local eventuais problemas estilísticos de sua obra:

Não permitiu o Céu que alguns influxos, que devi às 
águas do Mondego, se prosperassem por muito tempo: 
e destinado a buscar a Pátria, que por espaço de cinco 
anos havia deixado, aqui entre a grossaria dos seus 
gênios, que menos pudera eu fazer que entregar-me ao 
ócio, e sepultar-me na ignorância! Que menos, do que 
abandonar as fingidas Ninfas destes rios e no centro 
deles adorar a preciosidade daqueles metais, que têm 
atraído a este clima os corações de toda a Europa! Não 
são estas as venturosas praias da Arcádia, onde o som 
das águas inspirava a harmonia dos versos. Turva, e feia, 
a corrente destes ribeiros, primeiro que arrebate as 
idéias de um Poeta, deixa ponderar a ambiciosa fadiga 
de minerar a terra, que lhes tem pervertido as cores. 
(COSTA, 1996, p. 47)

Nesse trecho do “Prólogo ao Leitor” das Obras, Cláudio informa que 
a paisagem portuguesa seria favorável ao exercício poético por ser uma 
espécie de retrato da Arcádia que a tradição clássica nos transmitiu. A 
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paisagem americana, porém, não seria propícia ao labor poético que 
fizesse jus à tradição bucólica, pois a “grossaria dos seus gênios” e a 
desolação da paisagem mineradora afastam as Musas e conduzem o 
homem à labuta diária em busca do ouro.

Se “as venturosas praias da Arcádia” inspiram a harmonia dos 
versos dos poetas-cantores bucólicos, as águas turvas e feias do 
ribeirão do Carmo atiram o homem à ambiciosa fadiga de minerar a 
terra, entorpecendo-lhe o espírito. Esse sentimento de desterrado na 
própria pátria remete às elegias (Tristiae Ex Ponto) que Ovídio escreveu 
durante o exílio no Ponto Euxino, nas quais o poeta sulmonense solicita 
a indulgência do leitor, que deveria relevar as imperfeições estilísticas 
resultantes das condições precárias em que se encontrava. Tal alusão 
à poesia ovidiana era oportuna a Cláudio, pois lhe permitia introduzir 
o topos do exílio, tema recorrente na poesia clássica que lhe servia de 
modelo e inspiração.

Cláudio não ignorou a condição dos espaços brasileiros submetidos 
à exploração, já que sua poesia estava profundamente relacionada à 
espacialidade, e, em vez de idealizar a paisagem americana, representou-a 
de forma melancólica. Essa formalização do espaço agreste da Pátria se 
manifesta logo no soneto II, que dedica a celebrar o “pátrio rio”:

Leia a posteridade, ó pátrio rio,
Em meus versos teu nome celebrado,
Porque vejas uma hora despertado
O sono vil do esquecimento frio:

Não vês nas tuas margens o sombrio,
Fresco assento de um álamo copado;
Não vês ninfa cantar, pastar o gado,

Na tarde clara do calmoso estio.
Turvo, banhando as pálidas areias,
Nas porções do riquíssimo tesouro
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O vasto campo da ambição recreias.
Que de seus raios o Planeta louro,
Enriquecendo o influxo em tuas veias
Quanto em chamas fecunda, brota em ouro.
(COSTA, 1996, p. 51-52)

A representação da paisagem mineira se aproxima da imagem de 
Arcádia que encontramos em Ovídio, que a concebe como um locus terribilis. 
No soneto II, o rio fecundado pelos raios do sol produz o ouro que “o vasto 
campo da ambição recreias”: o único elemento de valor do ribeirão – seu 
riquíssimo tesouro – é também a causa de sua ruína, uma vez que incita a 
cobiça de mineradores. Os termos que qualificam o “pátrio rio” o afastam 
do ideal da paisagem arcádica por apresentarem conotação negativa (“frio”, 
“sombrio”, “esquecimento”, “vil” e “turvo”), não permitindo ao poeta que o 
desperte do “sono vil do esquecimento frio”.

No soneto XCVIII, o poeta nos apresenta a imagem que forma de si; 
nela, a persona poética assume forma branda e gentil:

Destes penhascos fez a natureza
O berço em que nasci: oh! Quem cuidara
Que entre penhas tão duras se criara
Uma alma terna, um peito sem dureza!

Amor, que vence os tigres, por empresa
Tomou logo render-me; ele declara
Contra o meu coração guerra tão rara,
Que não me foi bastante a fortaleza.

Por mais que eu mesmo conhecesse o dano,
A que dava ocasião minha brandura,
Nunca pude fugir ao cego engano:

Vós, que ostentais a condição mais dura,
Temei, penhas, temei, que Amor tirano,
Onde há mais resistência, mais se apura.
(COSTA, 1996, p. 95)
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A melancolia que caracteriza o pastor-poeta, conforme podemos ler 
no poema acima, é relacionada ao espaço que habita. Sua alma sensível, 
sem dureza, é absolutamente dissonante dos penhascos ásperos que o 
cercam, o que evoca a imagem da poesia ovidiana que situa o pastor em 
um locus terribilis. O pastor-poeta mineiro, assim como a persona poética 
ovidiana, vive no exilado em espaço agreste que não lhe oferece alento 
para superar as dificuldades impostas pelo meio.

Em 1760, diante da possibilidade de se estabelecer em Vila Rica 
uma filial da arcádia romana, Cláudio adota o nome árcade “Glauceste 
Satúrnio”31. O primeiro componente do nome (“Satúrnio”) apresenta 
dois sentidos que aproximam o poeta de uma linhagem melancólico-
humanista. “Satúrnio”, que qualificava o prenome “Glauceste”, remete 
ao mito de Saturno (OVÍDIO, Met. I, v. 89-150), deus romano cujo 
reinado corresponde à Idade de Ouro da Humanidade, mas que após ser 
destronado por seu filho Júpiter é aprisionado no mundo subterrâneo. O 
mundo de Saturno, como rei dos deuses, traduzia uma aurea aetas, uma 
“Idade de ouro” cantada pelos poetas árcades; mas, ao ser condenado ao 
Tártaro, passa a representar uma realidade decaída em que a humanidade 
conhece agruras e sofrimentos. A primeira imagem de Saturno, por sua 
vez, já continha um sentido ambíguo, já que, no processo de transmissão 
do mito da tradição grega para a romana, ele incorporou elementos de 
duas divindades diferentes: Cronos, deus da messe e pai dos olimpianos, 
e Chronos, deus patrono do tempo cronológico. Na Antiguidade, 
acreditava-se que Saturno era o planeta mais distante da Terra. Foram 
os astrônomos babilônios que associaram Saturno a Cronos, levando-
os a associar a queda do Saturno-deus com Saturno-planeta, de onde 
vem a imagem de Saturno como astro sombrio e hostil, desfavorável 

31  Ver: Antonio Candido. Os ultramarinos. In: Vários escritos, p. 215-231, 1995; Manuel 
Rodrigues Lapa. O enigma da Arcádia Ultramarina aclarado por uma ode de Seixas Brandão. 
Suplemento Literário do Minas Gerais, Minas Gerais, v. 4, n. 174, p. 2, dezembro de 1969.
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aos homens, ainda que favorável à agricultura. Saturno, desde então, 
representa um deus dos extremos: se, por um lado, seu reinado coincide 
com a Idade de Ouro, em que se inventa a agricultura, por outro, era 
o deus sombrio que foi exilado nas profundezas do Tártaro (ALCIDES, 
2003, p. 137-186).

Em relação ao primeiro termo que compõe o nome do poeta-
pastor (“Glauceste”), Sérgio Alcides sugere que ele seja associado ao 
personagem melancólico de Molière da comédia O misantropo, Alceste32. 
Personagem virtuoso, irascível, inimigo mortal da hipocrisia, que Molière 
utiliza para criticar os costumes da sociedade francesa do século XVIII. Se 
a hipótese estiver correta, como acreditamos, o poeta Cláudio Manuel 
da Costa incorporou a seu pseudônimo poético tanto as virtudes quanto 
as qualidades ridículas de Alceste, o que se alinha com o tom irônico do 
“Prólogo ao Leitor” das Obras (ALCIDES, 2003, p. 165), em que se delineia 
a tensa condição de intelectual ultramarino.

Quanto ao prefixo Glau-, adicionado ao nome “Alceste”, Alcides 
sugere que ele remete ao próprio poeta, por meio da semelhança sonora 
com a primeira sílaba de seu nome (“Cláudio”), mas reconhece que tal 
explicação é insatisfatória. O prefixo “Glau-” parece vir do grego glaukós, 
que designa uma coloração verde, tirante a azul, ou acinzentada, como o 
verde-oliva. É possível que o poeta estivesse se referindo à cor de seus 
próprios olhos ou a algum significado simbólico que essas cores tinham à 
época. (ALCIDES, 2003, p. 166).

Os dados apresentados até aqui nos auxiliam a pensar na maneira 
como o tema da melancolia ocorre na poesia de Cláudio Manuel da 

32  É importante lembrarmos que Alceste é um dos pastores-cantores da Lira I de Tomás 
Antônio Gonzaga em sua “Marília de Dirceu”: “Com tal destreza toco a sanfoninha, / Que inveja 
até me tem o próprio Alceste:” (GONZAGA, 1996, p. 573). Observando o comentário de Sérgio 
Buarque de Holanda sobre a relação entre os dois poetas – “Cláudio, mais velho e experiente no 
trato da poesia, sugeria correções às liras de Dirceu [...]” (2000, p. 247) –, podemos inferir que a 
menção específica a Alceste na Lira I seja mais um indicativo do nome de pastor de Cláudio.



INTERFACES LITERATURA, ARTES E MÍDIAS

124

Costa. Contudo, precisamos recorrer a dados biográficos do autor para 
compreender seu “real estado de espírito”:

Cláudio Manuel da Costa deixou Portugal em fins de 
1753. Chegou de volta a Minas Gerais em princípios de 
1754, possivelmente ainda no verão. Recém-formado 
em Cânones, tinha então apenas 23 anos. Perdera o 
pai quando estava em Coimbra. O segundo de seus dois 
irmãos mais velhos também tinha morrido naqueles 
cinco anos que passara na universidade. [...] Na falta 
do pai e dos dois irmãos mais velhos, recaíam sobre 
Cláudio Manuel as responsabilidades pela mãe viúva e 
os demais irmãos órfãos. (ALCIDES, 2003, p. 77)

Parece que a perda de entes familiares queridos e as responsabilidades 
que naturalmente recaíram sobre ele obrigaram o poeta a regressar à pátria, 
o que, possivelmente, não ocorreria se as circunstâncias não o forçassem. 
Em Portugal, o reformismo político-cultural se espalhara, ecoando na reação 
contra a estética barroca; no Brasil, a possibilidade da derrama33 tornava a 
população ainda mais descontente em relação à Metrópole:

A perda do pai, a perda de um irmão, novos planos, 
mudança de continente, mudança de política, 
mudança de estações: uma viagem do inverno direto 
ao verão, atalhando a primavera pelo Atlântico. 
Muitos motivos, portanto, tinha Cláudio Manuel para 
confirmar na própria pele o velho e trágico sentimento 
de total submissão do homem e de seu mundo aos 
caprichos da fortuna, à inexorabilidade da mudança – 
sentimento que seria uma das obsessões de sua obra, 
e um dos principais elementos de sua visão de mundo. 
(ALCIDES, 2003, p. 80)

Cláudio retorna à América nessas circunstâncias. A vida pessoal em 
frangalhos e incertezas quanto ao futuro. É compreensível que tudo ao 

33  Derrama: cobrança sumária da quantidade em peso de ouro que faltasse para se atingir 
o patamar anual de cem arrobas de ouro quintadas que a colônia deveria pagar à metrópole.
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seu redor parecesse infectado pela bile negra da melancolia e que ela 
tomasse forma em sua poesia. O nome árcade escolhido por Cláudio, 
“Glauceste Satúrnio”, reflete esse angustiante estado de espírito, que se 
revela em uma série de imagens disseminadas em sua obra poética.

Esse é o traço distintivo e central – como observado por Sérgio Buarque 
de Holanda e Sérgio Alcides34 – na obra do poeta mineiro: o dissídio entre 
a fantasia literária, que o conduz a um mundo idealizado (associado a 
Portugal), e o sentimento que o une à terra natal, cuja paisagem e grosseria 
dos habitantes aguçavam na alma sensível do poeta as lembranças de sua 
estada na Europa. Tais recordações, segundo Sérgio Buarque de Holanda, em 
um estudo essencial sobre o poeta mineiro, assumem a forma de melancolia e 
penetram toda a poesia claudiana, reduzindo-a a uma espécie de “Canção 
do Exílio” às avessas (HOLANDA, 1991, p. 229).

Exílio em Cláudio Manuel da Costa e Gonçalves Dias

Assim como ocorreu com Cláudio Manuel da Costa, dedicando-se à 
poesia enquanto estudava em Coimbra, ocorreu com Gonçalves Dias. O poeta 
maranhense retorna à pátria (1846) trazendo os rascunhos dos Primeiros 
Cantos, que, após últimos ajustes, imprime (1847) pela tipografia Larmmert.

Mas há entre eles uma oposição que traduz uma diferença geral, 
e essencial, entre árcades e românticos: referimo-nos ao modo como 
percebem a si mesmos na relação entre o lá (Portugal) e o cá (Brasil); mais 
especificamente, à maneira como sentem o “exílio”. Em Gonçalves Dias, 
que não encontra conforto estando lá e se sente exilado longe de sua 
terra, na qual farfalham palmeiras e cantam sabiás, a saudade apresenta 
tom mais sincero:

34  O conflito entre a persona poética do autor e a paisagem local foi, inicialmente, identificado 
por Sérgio Buarque de Holanda (Capítulos de Literatura Colonial. São Paulo: Brasiliense, 1991, p. 
231). Sérgio Alcides (Estes penhascos: Cláudio Manuel da Costa e a paisagem das Minas 1753-
1773) retoma a ideia e a desenvolve no estudo fundamental sobre a poética claudiana.
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Canção do Exílio

Kennst du das Land, wo die Citronemblühen,
ImdunkelnLaub die Gold-Orangenglühen?
Kennst du es wohl? – Dahin, dahin!
Möchtich... ziehn.
Goethe

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar – sozinho, à noite –
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Coimbra – julho de 1843. 35

(DIAS, 2000, p. 5-6)

35  O poema, um dos mais emblemáticos do Romantismo no Brasil, foi escrito em 1843, quando o 
poeta estudava Direito na Universidade de Coimbra, e publicado em 1847, no livro Primeiros Cantos.
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A célebre “Canção do Exílio” é uma espécie de unanimidade 
nacional: “texto hoje banalizado por uma totalitária aceitação antológica 
[...]; mas densamente poético em sua enxuta estrutura paralelística, na 
certeira escolha das palavras-tema, na musicalidade que o percorre de 
alto a baixo” (STEGAGNO-PICCHIO, 2004, p. 195). Não há outro poema 
mais fácil, mais singelo e mais belo. Manuel Bandeira e José Veríssimo 
consideram-na “sublime”; sublime por sua melodia, por ser mais canção 
do que um poema, por não possuir um único adjetivo qualificativo 
(COUTINHO, 2002, p. 81).

A partir dos Primeiros Cantos, e da “Canção do Exílio”, o que até então 
era tema literário – exílio, melancolia, natureza – “se tornou experiência, 
nova e fascinante, graças à superioridade da inspiração e dos recursos 
formais” (CANDIDO, 2000, p. 72). A evolução natural do sentimento 
nativista e o desenvolvimento da consciência pátria assim o determinava. 
Em Gonçalves Dias, já se percebe o brasileiro livre das amarras da 
dependência colonial, em quem o sentimento pátrio se manifesta não 
para simples louvor da natureza americana, mas para distinguir o “pedaço 
de chão onde se embalou um berço ou onde se repousou um féretro” 
(LOPES, 1997, p. 164).

Em Cláudio, por outro lado, que se sente em sua terra peregrino, não 
se destaca – pelo menos, não de forma manifesta – a saudade da pátria 
(Minas). Ele diz, segundo os preceitos da convenção árcade, que é melhor 
habitar no campo entre rústicos pastores do que viver na cidade, onde 
reina a inveja. Mas o diz de forma protocolar. É preciso reconhecer que a 
pátria do poeta árcade é a Arcádia. O poeta-pastor, educado na Europa, 
repartido entre o ideal clássico da pátria ideal e a realidade das Minas em 
que nasceu e para onde retorna, não reconhece aquela terra montanhosa 
e escavada como pátria (e não se reconhece). A natureza manifesta em 
seus poemas não poderia ser outra senão a face da própria fereza, já que 
ela lhe serviria de cárcere.
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Essa oposição entre o tipo de exílio que Cláudio Manuel da Costa 
manifesta em sua pátria, a montanhosa e agreste Minas, e o que 
Gonçalves Dias sente em Coimbra, reflete a própria oposição entre poetas 
setecentistas e oitocentistas. Oposição, como dissemos, que decorre da 
natural evolução do sentimento nativista e da consciência pátria, mas 
esse assunto pretendemos retomar e desenvolver em outro momento...
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SOBRE TROVAS E TEMPESTADES  
ATRAVESSAR UMA CANÇÃO QUE ME ATRAVESSA

Gustavo Silveira Ribeiro (UFMG)

Tudo o que sobra é a trilha sonora.
Ricardo Domeneck, Cigarros na cama

1. A canção:

Trovoa

Minha cabeça trovoa
Sob o meu peito eu te trovo e me ajoelho
Destino canções pros teus olhos vermelhos
Flores vermelhas, vênus, bônus
Tudo que me for possível, ou menos
Mais ou menos
Me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza
Física também, mas não só,
Não só

Graças a deus você existe
Acho que eu teria um troço se você dissesse que não 
tem negócio
Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio
Meus olhos fechados te acossam 
Fora de órbita
Descabelada, diva, súbita
Súbita

Seja meiga, seja objetiva
Seja faca na manteiga
Pressinto como você chega, ligeiro
Vasculhando a minha tralha
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Bagunçando a minha cabeça
Metralhando na quinquilharia que carrego comigo
Clipes, grampos, cremes, tônicos
Toda dureza incrível do meu coração
Feita em pedaços

Minha cabeça trovoa
Sob teu peito eu encontro a calmaria e o silêncio
No portão da tua casa no bairro
Famílias assistem tv – eu não
Às 8, 9 da noite
Eu fumo um Marlboro na rua como todo mundo
E como você, eu sei
Quer dizer, eu acho que sei
Eu acho que sei

Vou sossegado e assobio
E é porque eu confio em teu carinho
Mesmo que ele venha num tapa
E caminho a pé pelas ruas da lapa 
– logo cedo, vapor? não acredito!
 A fuligem me ofusca
A friagem me cutuca
Nascer do sol visto da Vila Ipojuca
O aço fino da navalha que faz a barba
O aço frio do metrô
O halo fino da tua presença

Sozinha na padoca em Santa Cecília
No meio da tarde, soluça
Quer dizer, relembro
Batucando com as unhas coloridas
Na borda de um copo de cerveja
Resmunga quando vê
Que ganha chicletes de troco

Lembrando que um dia falou
“sabe, você tá tão chique, meio freak, anos 70”
Fique
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Fica comigo
Se você for embora eu vou virar mendigo
Eu não sirvo pra nada
Não vou ser seu amigo
Fique
Fica comigo

Minha cabeça trovoa
Sob o teu manto eu me entrego
Ao desafio de te dar um beijo, entender o teu desejo
Me atirar pros teus peitos
Meu amor é imenso, é maior do que penso
É denso
Espessa nuvem de incenso de perfume intenso

Ignora a mímica e a educação física
Só se abastece de mágica
Explode uma garrafa térmica
Por sobre as mesas de fórmica de um salão de cerâmica
Onde soem os cânticos
Convicção monogâmica
Deslocamento atômico
Para um instante único
Em que o poema mais lírico
Se mostre a coisa mais lógica

E se abraçar com força descomunal
Até que os braços queiram arrebentar
Toda a defesa que hoje possa existir
E por acaso queira nos afastar
Esse momento tão pequeno e gentil
E a beleza que ele pode abrigar
Querida, nunca mais se deixe esquecer
Aonde nasce e mora todo o amor. (PEREIRA, 2011)

2. Em mim, o efeito terrível de uma canção, de um poema, se dá a ver 
sempre como uma forma complexa de alegria: potência do corpo, algo de 
vital que se acende, o transtorno do pensamento que se dobra aos afetos. 
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Ideias e sensações se misturam e embaralham, o ritmo (qualquer ritmo: 
do texto, da música, da minha própria frequência cardíaca quase sempre 
apressada) se imprime como cadência e movimento, sendo compreendido 
antes pelos sentidos, que estabelecem com ele uma espécie de compasso, 
de idiorritmia que permite, só então, acessar os significados possíveis que 
a inteligência é capaz de construir a partir da obra. Idiorritmia, repito agora 
e penso, em tentativa pessoal de definição36: é (quem sabe?) descobrir-
se de repente andando no mesmo passo com alguém recém-conhecido, 
linhas paralelas, em respiração próxima e comunicável; é inventar 
formas de viver junto, de coabitar um espaço ou uma experiência, ver-
se atravessado por uma presença (um corpo, uma imagem, um texto?) 
que, sutil, se impõe, sendo parte do outro, de sua presença, ainda que 
não se trate de gesto fusional, no entanto. No caso preciso e precioso 
de uma canção/poema, a idiorritmia traduz-se (também) num processo 
de afinação, no qual palavras e sons fundem-se aos movimentos da vida, 
harmonizam-se sem perder a tensão do toque, e passam a participar do 
seu tempo e tom. Anda-se, nesse sentido, dentro da música e da literatura 
(com os fones colados ao ouvido) como elas são capazes, portáteis, de 
por dentro passear a todos nós, qualquer um, acompanhando e invadindo 
quem quer que se disponha a ler, ouvir, deixar-se trespassar.

3. O texto em tela, que aqui interessa de perto ouvir e fazer falar, é 
a canção “Trovoa”, de Maurício Pereira (acima reproduzida), em gravação 
do trio Metá Metá, feita e levada a público, no álbum do grupo, em 2011. 
É uma peça de múltiplas camadas, muitas coisas numa só, mas talvez 
fundamentalmente duas, de início: trata-se da afirmação tempestuosa de 
um amor, feita a modo de uma conversação; e também de um périplo 

36  Em diálogo também com o que propõe Roland Barthes (2013, p. 13), para quem a 
idiorritmia figura como “uma fantasia de vida”, uma forma de “solidão interrompida de 
modo regrado: o paradoxo, a contradição, a aporia de uma partilha das distâncias”. Estar e 
não estar junto: ser dois sem deixar nunca de ser um só, no intervalo em que essa invenção 
se faz possível.
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pela cidade de São Paulo, cenário e personagem do roteiro lírico que a 
canção arma. Inseparáveis, essas duas faces de “Trovoa” misturam-se, em 
verdadeiro amálgama, ao arranjo sonoro que inventa e recobre o texto que 
se vai desenhando. A um só tempo arcaica e atualíssima – logo também 
estranha e fascinante –, a forma-canção ensaiada pelo autor e reproposta 
pelo trio que a vai performar equilibra o som tranquilo do violão e da 
flauta ao canto recitativo no qual a melodia ora se insinua, firme, em 
meio às palavras, ora se perde na cadência rápida do declamatório, numa 
modalidade, quem sabe?, de spokenword, na qual a modulação da voz e do 
canto reivindica a presença da poesia ao mesmo tempo em que confere um 
aspecto dramático ao texto e à massa sonora daí decorrente; que encena, 
na sua linguagem entre coloquial e erudita, um discurso amoroso tenso 
e torrencial, carregado de eletricidade e desejo. O recitativo do canto 
traz a “Trovoa”, como ficou dito, uma sonoridade antiga, francamente 
pré-moderna37, na qual a voz não se harmoniza inteiramente ao arranjo, 
restando independente em tantos momentos, apenas acompanhada, 
ao fundo, pelos ritmos e acordes mínimos dos instrumentos. A melodia 
encantatória das palavras, por sua vez, impõe-se à cadência particular 
da música, atravessando-a para garantir e renovar, nos ouvidos 
acostumados à forma fácil da música-padrão, o efeito do descompasso e 
do estranhamento: a profusão de rimas internas e repetições, encontros 
vocálicos e espelhamentos métrico e sintáticos, bem como a sequência de 
versos inundados por proparoxítonas, palavras de corpo alongado e grave 
– tudo isso, todos esses elementos concorrendo para formar, no bojo da 

37  Tanto no sentido da historicidade da forma musical ali proposta, às vezes distante dos 
cânones estabelecidos para a música popular brasileira da segunda metade do século XX, 
no qual se impõe a melodia, quanto nas referências explícitas e implícitas, no cerne do texto 
e na estrutura do texto-canção, que “Trovoa” faz ao mundo do canto e das convenções 
trovadorescas, a peça remete ao mesmo tempo à outra época e outras circunstâncias 
históricas e formais, e ao momento presente, mergulho nas águas de seu próprio tempo, o 
presente brasileiro dos anos 2010. Para a poesia trovadoresca (especialmente da tradição 
provençal): Verso, reverso, controverso (1988), Augusto de Campos.
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canção/poema, uma densidade sonora sofisticada, próxima do paradoxal: 
num certo sentido muito simples, despojada e quase empobrecida, e às 
vezes excessivamente cerebral, cuidadosamente elaborada.

4. O encontro com a canção/poema deu-se, claro está, em meio a 
uma reflexão pessoal sobre o rito da paixão, seus devaneios e desgraças. 
O relato da entrega, dos riscos e das andanças desnorteadas que o texto 
apresenta encontrou eco no que eu vinha lentamente elaborando – ou 
assim julguei, às vezes em perturbadora sintonia (diria mesmo quase 
mimetismo), às vezes como força propulsora, elemento poietico que 
cria (e não só re-apresenta) o sentimento exposto. Para dizer de modo 
direto: eu atravessava os dias de revelação e caos da exposição sem 
limites ao outro (à incerteza), ao desconhecido que parece familiar 
e por isso mesmeriza e atrai, enquanto era, de modo simultâneo e 
indissociável, atravessado pela canção, reconhecendo e imaginando – 
com ela, a partir dela – o turbilhão de afetos que em mim se precipitava 
feito tempestade. As trovas (o gesto trovadoresco mobilizado pelo 
texto, que quer ser declaração amorosa e pedido, às vezes em franca 
atitude de reverência) se mesclavam aos meus pensamentos e algo 
como um encantamento profundo quedava sempre, como resultado 
inúmeras vezes renovado, da experiência da audição. A metáfora do 
título, disseminada e repetida ao longo do poema, o estrondo do trovão 
que repercute no sujeito e o desestabiliza, “minha cabeça trovoa”, era, 
em si mesma, significante: anunciava o som insuportável, impossível de 
ser ignorado, da presença densa do outro e dos abalos que ela é capaz 
de provocar. Como fenômeno natural, o trovejar é pura espontaneidade 
e violência, acontecimento (no sentido pleno da palavra) que escapa ao 
controle e ao cálculo, força que se manifesta independente da vontade 
como oferta e acaso, símile sensível, imagem-síntese do rito (com suas 
fórmulas algo religiosas, seu poder de deslocamento subjetivo e medo) 
e das ficções do enamoramento que se delineiam num instante, e que 
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em mim quiseram se fazer ver com energia, mesmo que encobrissem, 
talvez, engano e vazio.

5. Armada como um diálogo ora silencioso e íntimo, ora aberto e 
tumultuoso, “Trovoa” alterna vozes, velocidades e tonalidades, oscilando 
permanentemente, de modo tantas vezes indecidível, não apenas entre 
os elementos masculino e feminino que nela parecem se encontrar e 
enfrentar; a canção oscila também entre posturas e afetos extremos: 
a reverência e a insubmissão, a doçura e o desespero, a plenitude e o 
caos. O dado decisivo desse movimento contínuo dos sentidos no texto 
pode ser notado, inclusive, na modulação hábil da voz: às vezes tranquila 
e reconfortante, fazendo eco às lembranças amenas de um amor, ela 
passa tantas vezes rapidamente ao atropelo da dicção e ao (quase) 
grito, dando a ver no plano imediato das sensações aquilo que o poema, 
imageticamente, conceitualmente, procura propor. Com relação mesmo ao 
vocabulário, o jogo de alternâncias pode ser visto em detalhes, revelando 
muito do trabalho de filigrana que organiza a canção. A delicadeza e a 
força se alternam e entrelaçam na mistura que o texto traz: de um lado, 
a referência erudita, o uso sofisticado da língua (o próprio termo-título, 
“trovoa”, vai aparecer num registro raro, num deslocamento sintático-
semântico pouco usual; a frequência e a felicidade com que se sucedem 
as muitas proparoxítonas que povoam o poema, em fino ajustamento de 
som e sentido; a referência, por fim, indireta e ainda assim marcante ao 
universo da poesia medieval, com seu imaginário cortês e vassalo, sua 
indecisão entre o canto e a escrita); de outro, no entanto, a presença da 
cidade inabordável e gigantesca de São Paulo, sua linguagem própria, 
o coloquialismo de tantas expressões típicas, o imaginário popular das 
multidões anônimas, o pano de fundo das “padocas”, por exemplo – 
descontraído e algo reconfortante, enfim –, associado também a bairros, 
ruas e certas paisagens da metrópole. Conjugados, esses dois registros 
vão formar uma sequência de lógica bastante particular, segundo a qual 
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um verso nasce do outro, uma imagem de sentido diverso puxa a outra 
(de significado oposto) e o todo do poema vai se construindo assim, 
em equilíbrio tenso e precário, mas ainda assim preciso. A enumeração 
caótica (mas tão coerente na mistura de choro, presentes e afeto, 
apresentando as muitas faces do jogo erótico) de um verso como o que 
está incrustado no meio da primeira estrofe – “[...] Destino canções pros 
teus olhos vermelhos/flores vermelhas, Vênus, bônus/Tudo o que me for 
possível, ou menos/mais ou menos/me entrego, ofereço, reverencio a tua 
beleza” (2011) – traz a doçura simples dos elementos cotidianos (as flores, 
principalmente) e também a recordação sutil do mito, seus sentidos 
inesperados nesse contexto, a abstração, enfim, que remete, logo de 
saída, ao amor quieto e tenso, materializado na adoração expectante do 
Belo: “me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza/física também, mas 
não só/não só”. Junto a ele, como contraponto e complemento, se vai 
encontrar outro amontoado de substantivos, outra sequência enumerada 
de objetos corriqueiros que, dessa feita, não terminará na diferença 
contrastante do sublime (na elevação idealizada do mito, Vênus), mas irá 
começar, numa inversão sintomática de perspectiva, com o som rascante 
de uma rajada de tiros, sonoridade e imagem mimetizadas pelo verso em 
destaque, cujas palavras, escolhidas com cuidado, parecem estilhaçar-se 
em sílabas entrecortadas, de leitura interrompida: “Pressinto como você 
chega, ligeiro/vasculhando a minha tralha/bagunçando a minha cabeça/
Metralhando na quinquilharia que carrego comigo/clipes, grampos, 
cremes, tônicos/toda a dureza incrível do meu coração/feita em pedaços” 
(2011). A alternância entre ambos os trechos, a disposição em que se 
encontram no corpo do poema, dá bem a medida do que entendo ser o 
princípio fundamental de “Trovoa”. A passagem (sempre reversível, não 
obediente a uma sintaxe rígida) entre trova e tempestade, isto é, entre 
elementos díspares que se equilibram a partir da contradição, numa 
curiosa espécie de dialética, na qual os sujeitos do discurso, os motores 
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da cena armada pela canção, existem e se realizam amorosamente no 
ponto exato em que os contrários (palavras, afetos, melodias, desejos) 
se tocam e potencializam mutuamente, conforme se pode ver nos dois 
exemplos a seguir: “Vou sossegado e assobio/e é porque confio em teu 
carinho/mesmo que ele venha num tapa [...]” e “Deslocamento atômico/
para um instante único/em que o poema mais lírico/se mostre a coisa 
mais lógica” (2011).

6. Apresentada com a roupagem da servidão e da vassalagem, mas 
afirmando-se pelo dom, isto é, por uma atitude que não espera nem 
requer qualquer troca ou contraparte, existindo como pura entrega 
presentificada38, a escavação do outro que caracterizará o encontro 
erótico no poema se confunde com a escrita e a invenção. O canto é 
aqui, também, dom: o ato da criação se confunde com a oferta amorosa, 
ambos tocados pela necessidade de uma entrega an-econômica ao 
mundo e ao outro39. Projetar o afeto (lançá-lo além) e compor a canção-
poema são ações paralelas, num certo sentido, porque movem-se a 
partir do mesmo gesto de dispêndio (BATAILLE, 2013), de igual demanda 
generosa. Amar é de fato – quando não se trata apenas de puro impulso 

38  Aqui, quem sabe, a recuperação do rastro medieval que ocorre em “Trovoa” encontre o 
seu limite: longe de ser oferta sem esperança de retorno, direta oferta de afeto e dedicação 
ao outro, à mulher amada, as práticas amorosas da vassalagem e da servidão nunca 
deixaram de ser parte de uma elaborada convenção social, com papéis muito bem definidos 
e expectativas claras quanto ao sucesso erótico e econômico do encontro, uma vez que o 
casamento e as relações consanguíneas eram forma segura de ascensão e sobrevivência.
39  Em resumo, seguimos aqui as ideias do antropólogo Marcel Mauss sobre as relações 
entre dádiva e cultura, retomadas em chave mais ampla por Georges Bataille (2013) (e 
também por Jacques Derrida): contrário da economia, segundo a qual as equivalências 
entre os atos e os valores constituem a base das relações entre os homens, a dádiva (o dom) 
pressupõe a oferta desinteressada, a resistência ao universo das trocas, a paralisia, enfim, 
de um sistema organizado na reciprocidade dos interesses e na lógica da propriedade e do 
acúmulo. A dádiva abre perspectiva ética muito diversa ao pensamento europeu, se deixando 
assimilar, conforme Bataille, ao excesso, ao dispêndio, ao erotismo e ao gozo, isto é, a tudo o 
que não participa da rede infinita da produção e da circulação de mercadorias – ou do que, 
no mundo das mercadorias, circula como elas, sendo submetido às suas leis.



INTERFACES LITERATURA, ARTES E MÍDIAS

139

narcísico, como tantas vezes ocorre – sair de si, externar-se quase por 
completo, abrir-se à desmesura de um encontro com aquilo (ou aquele) 
que não se conhece nem se pode controlar; criar, por sua vez (compor, 
escrever, montar, esculpir), é também um salto no escuro, uma aposta 
total no jogo e no risco – desde que não seja apenas reprodução de temas 
dados ou a proposição vazia, acrítica, das formas fáceis do mercado. Daí 
a estrutura discretamente metalinguística da canção, que de maneira 
deliberada, mas sutil, aproxima no texto as duas esferas, movendo a 
atenção do ouvinte-receptor na direção do incerto e do espanto: as 
canções que o eu-lírico destina à sua interlocutora vão brotando, ou 
assim a composição me faz crer, no ato mesmo da criação, no instante 
em que a performance parece inventar, e não reproduzir, um texto e 
uma melodia pré-formatados. E assim é também com a narrativa de um 
amor antigo, já conhecido, mas que se renova no percurso proposto 
pelo poema, já que os momentos de início e descoberta, a visitação das 
origens do afeto e do encontro, por assim dizer, também aparecem no 
texto, que procura encenar dramaticamente vários passos da vida do 
casal: a celebração do instante pleno que se compartilha (estrofes 1 e 
2); a procura do amante ausente (estrofe 6); a lembrança de passagens 
intensas e afáveis (estrofe 3); a confusão de uma briga, o desespero do 
desencontro (estrofes 7 e 8); as promessas finais – a modo quase de 
afirmação de um recomeço – dos laços que os mantêm atados (estrofe 
10). Por mais que o desfecho seja esperado, que o teatro de emoções 
posto para funcionar pela canção-poema traga à tona um roteiro em 
alguma medida reconhecível, a tensão criada pelo texto e atualizada 
pela interpretação estudada do Metá Metá quer dar a impressão de um 
conflito imprevisível, de uma história cíclica (e em permanente estado 
de suspensão) cujo desfecho não se sabe de antemão.

7. Quantas vezes é preciso ouvir uma canção para entendê-la? Ler 
um poema até memorizá-lo, recitando-o em horas próprias e impróprias, 
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será necessário para o atravessar convenientemente? Li tantas vezes 
quanto pude o “Cântico dos cânticos para flauta e violão”, de Oswald 
de Andrade; não frequentei ainda, o quanto quis, as páginas do Ciclo do 
amante substituível, de Ricardo Domeneck. Mas em ambos encontrei – e 
vi agir em mim, duplicada pela leitura – a força ambígua da obsessão, 
a concentração absoluta no objeto do amor, espécie de impulso que não 
apenas impele ao outro, mas que o quer capturar, cercar de cuidados, 
restringir e conter completamente. Tanto na celebração afirmativa e 
guerreira de Oswald – que localiza na amante revelada (Maria Antonieta 
d’Alkmin, nome melodicamente repetido tantas vezes no poema) a 
necessidade ética e afetiva da resistência aos tempos sombrios, estejam 
eles abrigados no peito do poeta ou na catástrofe que se adensava 
ao redor, em meio à Segunda Grande Guerra –, quanto na extensa 
meditação desencantada – e irônica – de Domeneck sobre o fim dos 
relacionamentos (e que tem na figura onipresente d’“O Moço”, a sua 
mola propulsora e o seu centro inamovível, astro em torno do qual tudo 
o que há de sublime, fútil e violento no amor se concentra), a paixão 
está representada como em “Trovoa”, repleta da força centrípeta que 
tem a obsessão, sua capacidade atrativa e circular, que captura e se 
impõe. A experiência amorosa e a fruição estética apresentaram para 
mim, nesse contexto, característica similar, uma vez que a insistência 
da audição da música traduzia a maneira como eu compreendia a 
lógica do encontro, e os textos que sempre me vinham à memória ao 
ouvir a canção eram, eles também, marcados pelos mesmos elementos 
de repetição e insistência, pela mesma imagem de totalidade que se 
espalha e materializa liricamente, seja nos brados de vitória do Cântico, 
seja nas confissões ridículas e belíssimas presentes no Ciclo. A beleza 
da canção e dos textos, seu fascínio específico vinha da mistura desses 
dados estranhos, uma muito hábil expressão formal do afeto, feita de 
cenas e sonoridades felizes, junto com uma expressão pesada, de fato 
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dolorosa, de uma experiência que ultrapassa e recobre por inteiro o 
sujeito da escrita (e do canto), deixando-o sem saída. As duas estrofes 
finais da canção de Maurício Pereira apontam nessa direção, construindo 
uma síntese daquilo que o poema tem de mais interessante, algo que 
repercutiu em mim e me fez pensar, em chave ao mesmo tempo pessoal 
e crítica, sobre a mobilização quase doentia a que o afeto pode conduzir, 
a energia destrutiva que nele se abriga, mas que ainda assim pode ser, 
em alguns casos e para algumas pessoas, potência vital e convite à 
criação de novas formas e novos mundos.
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A INQUISIÇÃO PORTUGUESA: IMAGENS DA 
BARBÁRIE EM  “O JUDEU”, DE JOM TOB AZULAY

Kenia Maria de Almeida Pereira (UFU)

Michel Foucault, em Vigiar e punir, comenta que tanto a tortura 
como o suplício dos corpos em praça pública, executados pela Inquisição, 
foram denunciados em fins do século XVIII como selvageria ou “restos das 
barbáries de uma outra época” (FOUCAULT, 1987, p. 58). Infelizmente, foi 
justo nesse período de barbárie, mencionado por Foucault, em que reinava 
o Santo Ofício na Europa, com seu aparato de tormentos e flagelações, 
que nasceu e morreu o dramaturgo luso-brasileiro Antônio José da Silva, 
mais conhecido pela alcunha de “o Judeu”.

Antônio José nasceu em 1705, no Rio de Janeiro, no seio de uma família 
hebraica. Aos 8 anos de idade, ele teve o primeiro contato com os rigores 
da Inquisição, quando teve de deixar o Brasil e seguir para Lisboa com seus 
pais, os quais foram denunciados e perseguidos como hereges judaizantes. 
Aos 21 anos, agora estudante de direito em Coimbra, novamente o Judeu 
teve de enfrentar os tormentos do Santo Ofício. Denunciado como cristão-
novo relapso, crente na fé mosaica, Antônio José conheceu, pela primeira vez, 
durante três meses, os calabouços da Inquisição.

Preso e torturado, o Judeu experimentou tanto os tormentos do 
potro como os da polé. Segundo Anita Novinsky, o potro era uma “espécie 
de cama de ripas onde o réu era amarrado pelos pulsos e pelas pernas 
e, ao apertar-se com arrocho, cortava-se-lhe as carnes” (1994, p. 60). 
Já as atrocidades da polé consistiam em suspender, várias vezes, o réu 
pelos pés até o teto, “deixando-o cair em seguida, sem tocar o chão”. 
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Essas práticas hediondas de tortura deixavam muitas vezes a vítima com 
sequelas graves. Muitos voltavam aleijados para casa, ora com os membros 
estirados, ora com os ossos moídos. Antônio José, por exemplo, foi tão 
castigado nesses interrogatórios que, depois das tais torturas, segundo 
João Lúcio de Azevedo, ele tinha “o pulso dorido e os tendões hirtos que 
lhe não consentiram pôr o nome no termo de abjuração, assinado a rogo 
pelo notário e testemunhas” (AZEVEDO, 1982, p. 189).

Ao sair da prisão, Antônio José passa a se dedicar ao teatro, 
escrevendo e produzindo peças teatrais cômicas, também chamadas de 
óperas joco-sérias, em que o autor mesclava, no palco, a poesia, a música 
e a dança. Essas comédias eram apresentadas por meio de bonifrates 
gigantes, fabricados com cortiça, que encantavam o público do Bairro Alto 
de Lisboa com suas diatribes e zombarias. Ao todo, o Judeu escreveu oito 
peças. Várias delas dialogavam com a mitologia grega, como se pode ver 
em Esopaida ou Vida de Esopo (1734), Encantos de Medeia (1735), Anfitrião 
ou Júpiter e Alcmena (1736), Labirinto de Creta (1736), As variedades de 
Proteu (1737), Precipício de Faetonte (1738). Outras peças carnavalizavam 
os costumes folclóricos das festas lisboenses, como Guerras do Alecrim 
e Manjerona (1737). O Judeu manteve ainda um diálogo paródico com 
Cervantes, levando à cena, em 1733, Vida do grande D. Quixote de la 
Mancha e do gordo Sancho Pança. Antônio José ainda se dedicou ao conto, 
escrevendo, em 1737, a novela fáustica Obras do diabinho da mão furada.

Nessas obras, o Judeu estabelece um jogo intertextual com autores 
espanhóis do Siglo de Oro, como Calderón de la Barca, Lope de Vega, 
Francisco de Quevedo, dentre outros. Daí a presença, em suas comédias, 
dos criados, também chamados de graciosos, ou bufões, os quais faziam 
troça da sociedade portuguesa e de seus governantes. Em Anfitrião, por 
exemplo, o Judeu, pela boca do criado Saramago, fará uma crítica mordaz 
aos calabouços da Inquisição:
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Saramago. Como hei de andar, se a minha desgraça
tem lançado ferro no mar de meu corpo?
Ah, Senhores meus,
vejam se me podem tirar estes ferros,
que tão aferrados estão;
e, por mais que os sacudo de mim,
cada vez estão mais ferrenhos comigo. (SILVA, 1958, p. 211)

Já em Obras do diabinho, Antônio José debocha da Igreja Católica e 
dos inquisidores, fazendo o Diabo dizer as seguintes palavras: “é a pior 
gente que há no mundo, exceto alguns bons” (SILVA, 2006, p. 96). O 
fanatismo religioso foi também alvo de zombarias do bufão Sacatrapo, 
criado de Jasão. Na comédia Os encantos de Medeia, ele ri das crenças 
em bruxas e seus malefícios: conviccões que contribuíram para levar 
muitas mulheres para a fogueira: “Sacatrapo. Ai, Senhora, quem não há 
de aborrecer uma feiticeira? Eu pelo menos a desejo pôr em um barril de 
pólvora, ou na boca de uma peça, e pôr-lhe o fogo, para que não houvesse 
fumo de tal demônio” (SILVA, 2013, p. 89).

Considerado como um dos mais importantes dramaturgos do 
período barroco em Portugal, Antônio José é reverenciado pela maioria 
dos críticos brasileiros, que veem nele “o maior poeta cômico depois 
de Gil Vicente” (PEREIRA, 1975, p. 30). Machado de Assis, por exemplo, 
aponta a “espontaneidade, a viveza de diálogo, a graça de estilo, 
variedade de situações, e certo conhecimento de cena” (ASSIS, 1994, p. 
727), principalmente na peça Guerras do Alecrim e da Manjerona. Já para 
Almeida Pereira, Antonio José soube tecer com maestria e perspicácia 
“os efeitos cômicos dos trocadilhos e dos quiproquós” (PEREIRA, 1998, 
p. 121). Oliveira Barata comenta que precisamos atentar, nas peças do 
Judeu, para as vicissitudes do herói e para a trama dramática, “onde 
a maquinaria cênica desempenhava preponderante papel, realizando 
simultaneamente o desejo ilusionista por que o público ansiava” 
(BARATA, 1998, p. 105). Para Francisco Manuel Silveira, no teatro desse 
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“desafortunado comediógrafo”, não passa despercebida “uma câmara 
de ecos a repercutir insatisfações de sua época” (SILVEIRA, 1992, p. 158).

Insatisfações essas, complementamos, que, transfiguradas em 
críticas, ora diretas, ora veladas, ora em forma de alegorias, ora em 
metáforas, acabaram por levar seu autor a perder a vida, aos 34 anos 
de idade, em um auto de fé, queimado em praça pública, no auge de sua 
carreira teatral.

A vida atribulada desse comediógrafo, que sempre fez o povo rir 
e gargalhar nos teatros de Lisboa, mas que ironicamente terminou de 
forma trágica, morto pela Inquisição, assombrou a imaginação de muitos 
romancistas, poetas, dramaturgos e cineastas.

No Brasil, por exemplo, o poeta Gonçalves de Magalhães publica, 
em 1838, Antônio José ou o poeta e a Inquisição. A peça, escrita 
em versos, considerada como primeiro drama de assunto nacional, 
apresenta como temática as tentativas do Judeu de fugir das garras 
do Santo Ofício. Para André Luís Gomes, nessa trama, as “atitudes 
vilanescas sobram à Inquisição Portuguesa que perseguiu o poeta 
e o condenou à morte” (GOMES, 2004, p. 59). Ainda no século XIX, 
Machado de Assis compõe um poema curto intitulado “Antônio José”. 
Numa tentativa de resumir, em uma só estrofe, toda a vida do desditoso 
poeta, Machado fecha a poesia dizendo: “Tu, sangue de Efraim e de 
Issacar /Pois que já riste, chora” (ASSIS, 1994, p. 162-163), numa clara 
alusão ao comediante que ironicamente morreu de forma trágica no 
queimadeiro de um auto de fé.

Em 1992, Alberto Dines publica, pela Companhia das Letras, 
a biografia de Antônio José. Com o título sugestivo de Vínculos do 
fogo, Dines reelabora, em 1.054 páginas, com base em uma exaustiva 
documentação, além da vida e da obra desse desventurado teatrólogo, 
vários comentários e cartas de outros hereges condenados pela igreja, 
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inclusive parentes de Antônio José, os quais, segundo Dines, foram 
poupados, e o “único a ser liquidado [era] autor de comédias. Piada” 
(DINES, 1992, p. 47).

Já em Portugal, Camilo Castelo Branco será o primeiro autor romântico 
a se interessar vivamente pelo autor de Guerras do Alecrim. Em 1886 é 
editado O Judeu, romance histórico em dois volumes, o qual retoma a 
história da família de Antônio José, desde seus avós até os momentos 
finais desse dramaturgo nas fogueiras do Santo Ofício. Para Francisco 
Manuel Silveira, se nessa obra há muita fantasia sobre os sofrimentos da 
vida e da morte desse autor luso-brasileiro, não se pode desconsiderar, 
no entanto, que ela também é um “libelo contra a Inquisição, retratando 
em pouco mais de meio século a perseguição sofrida por judeus e 
cristãos-novos no cristianíssimo reino de Portugal” (SILVEIRA, 1992, p. 
20). Bernardo Santareno, em 1966, publica O Judeu, peça classificada pelo 
autor como “Narrativa dramática em três actos”. A obra, escrita no auge do 
conservadorismo da Segunda República Portuguesa, trata dos momentos 
finais de Antônio José. Narrada pelo personagem histórico Cavaleiro de 
Oliveira, simpático à causa dos judeus e das minorias perseguidas, durante 
a peça, ele desabafa de forma irônica: “Portugal pode comparar-se a um 
relógio atrasado pela malícia e perversidade daqueles que tem a cargo 
dar-lhe corda” (SANTARENO, 1981, p. 38). Percebe-se, aqui, a marca da 
simbologia política, já que a Inquisição nessa obra pode ser interpretada 
como uma alusão à ditadura de Salazar em Portugal, a qual também 
torturou e matou inúmeros cidadãos.

Finalmente, Jom Tob Azulay, em 1995, leva para as telas do cinema 
o longa-metragem O Judeu, uma coprodução Brasil/Portugal. A película 
obteve os principais prêmios no festival de Brasília: melhor filme, melhor 
direção de arte, melhor som, além de melhor ator coadjuvante para José 
Lewgoy. As filmagens de O Judeu começaram em 1988 e, durante todo 
esse tempo, foram várias as tribulações que afetaram a conclusão da 
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obra. Segundo Marcelo Rezende, a “Embrafilme, que financiaria parte do 
filme, foi extinta (16 de março de 1990), e o O Judeu foi terminado após o 
aval do Ministério da Cultura”40 (1996, s.p.). Além disso, durante as várias 
interrupções que marcaram o processo de produção do filme, faleceram 
os dois atores principais: Felipe Pinheiro, que fazia o papel do Judeu, e 
Dina Sfat, que interpretava Felipa Coutinho, a mãe de Antônio José.

O Judeu pertence ao ciclo do Cinema da Retomada, geralmente 
compreendido como o dos filmes produzidos entre 1995 e 2002, a partir 
do momento em que entra em vigor a Lei do Audiovisual. Segundo Lúcia 
Nagib, esse é o momento em que os cineastas brasileiros apresentam 
“um olhar antropológico” (NAGIB, 2000, p. 16) sobre as mais diversas 
classes sociais e religiosas de nosso país. Já para Ismail Xavier, esse é 
“um cinema atento a mentalidades e condutas morais” (XAVIER, 2000, 
p. 4). Fernanda Salvo, por sua vez, afirma que o Cinema da Retomada 
coloca “a nu a tragédia social brasileira a partir do seu derivado mais 
visível: a violência urbana” (SALVO, 2006, p. 1-2). Assim, se, para 
esses críticos, o período do Cinema da Retomada é tanto o momento 
de expor as mentalidades como as tragédias de uma época sob um 
olhar antropológico, Jom Tob Azulay opta, em O Judeu, por enfocar a 
tragédia da Inquisição e as mentalidades de um período marcado pelo 
autoritarismo da nobreza e do clero, além do fanatismo religioso.

O filme, tal qual as obras literárias mencionadas antes, também vai tratar 
da vida e do teatro de Antônio José da Silva, bem como dos confrontos desse 
dramaturgo com o Santo Ofício. Desfilam-se aos olhos dos espectadores os 
principais momentos da vida desse autor: o despertar para a dramaturgia, 
ainda na infância; a revolta ao se descobrir cristão-novo; os amores na 
vida adulta; a paixão pelo teatro de bonifrates com suas ironias e chistes; o 
enfrentamento com o concílio inquisitorial; e o final trágico no queimadeiro.

40  Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/9/13/ilustrada/44.html. 
Acesso em: 6 nov. 2018.
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Na primeira cena do longa, aparece um letreiro mencionando o 
fato de que, durante o reinado da Inquisição, mais de cem famílias de 
cristãos-novos foram levadas do Rio de Janeiro para Lisboa, a fim de 
serem julgadas pelo crime de judaísmo, dentre elas a de Antônio José da 
Silva. Assim, o espectador, já de início, é informado de uma das principais 
arbitrariedades dos visitadores do Santo Ofício no Brasil: a deportação, 
com julgamento no exílio.

No entanto, o que mais impressiona no filme e o que nos interessa 
comentar com mais propriedade neste capítulo são as cenas de tortura, 
ou o ápice da barbárie, pelas quais passaram tanto Antônio José como sua 
mãe, Lourença Coutinho, sua prima Brites Cardoso e sua esposa, Leonor 
de Carvalho.

Assim, a primeira imagem de suplício acontece aos 7 minutos de 
projeção dessa película, com a câmera enfocando, em primeiro plano, o 
corpo martirizado do Judeu, o qual se contorce e se convulsiona amarrado 
à polé. Essa é a primeira vez que Antônio José passará pelo processo de 
tortura. Ele tem apenas 21 anos e é acusado de cripto-judaísmo. Ouvem-
se, então, os gemidos lancinantes do réu que, quanto mais se lamentava, 
mais os carrascos o maltratavam. Lembremos aqui, mais uma vez, 
Michel Foucault, o qual comenta que, nos regimes totalitários, “o corpo 
(do condenado) entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 
desarticula, e o recompõe” (FOUCAULT, 1987, p. 164).

Aliás, nas várias cenas de tormentos que perpassam a trama, 
esquadrinhando e desarticulando o corpo dos hereges, silenciam-se as 
flautas, os violinos e o cravo, que compõem a bela música barroca do filme, 
para que ouçamos apenas o ranger dos aparelhos de tortura e também 
os gritos dolorosos dos blasfemos, implorando por clemência e perdão, 
acentuando-se, assim, com essa trilha sonora de lamentos e silêncios, a 
atmosfera aterradora dos cárceres inquisitoriais. Dessa forma, tem razão 
Álvaro Barbosa quando comenta que essa “representação virtual de 
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fenômenos psico-acústicos cinematográficos têm o objetivo de criar na 
audiência a ilusão de um ambiente real e credível” (BARBOSA, 2000, p. 1).

Figura 1 – Cena de O judeu

Fonte: Azulay, 1996.

Para Gonzalo Aguiar e José Schraibman, há de se atentar ainda para 
a estética cinematográfica de O Judeu, para a iluminação com base no 
claro-escuro, para recriar “uma serie de cuadros vivientes sobre el horror 
y el sufrimiento causados por los procedimentos inquisitoriales” (AGUIAR; 
SCHRAIBMAN, 2009, p. 40-41).

Aliás, essa iluminação baseada no chiaroscuro, no lusco-fusco, a 
qual reforça o sofrimento dos cristãos-novos, vem marcada ainda pela 
forte presença da cor vermelha, projetada de forma intensa sobre os 
corpos das vítimas. A cor púrpura inunda a tela, principalmente quando 
os torturadores submetem suas vítimas aos martírios. É como se a cor 
sanguínea antecipasse o braseiro que, em breve, consumiria os corpos dos 
profanadores. O escarlate seria, assim, nessa película, o signo da barbárie 
e da Inquisição. Lembremos aqui outros diretores que também trabalham 
com a semiótica das cores, por exemplo, o cineasta polonês Krzysztof 
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Kieslowski, com a famosa Trilogia das Cores. Em A liberdade é azul (1993), 
a melancolia se faz presente nos vários tons azulados que perpassam o 
filme. Já em A fraternidade é fermelha (1994), o tom avermelhado dos 
objetos e das roupas da personagem Valentine, interpretada por Irène 
Jacob, remete-nos aos problemas político-sociais franceses.

Se, para Andréa França, as cores na trilogia de Kieslowski apontam 
constantemente para “a necessidade de invenção de hipóteses, 
fabricação de possibilidades, criação de caminhos” (FRANÇA, 1996, p. 
43), o mesmo também podemos dizer para Jom Tob Azulay: o vermelho 
fabrica possibilidades subjetivas que remetem o espectador às cenas 
da crueldade e da violência instauradas pelo Santo Ofício em pleno 
período Renascentista. Ainda sobre essa questão da semiologia das 
cores, principalmente no que diz respeito ao escarlate como signo de 
aflição, Matheus Valência (2017, p. 1) recorda-nos que “Stanley Kubrick 
demonstrou seu fetiche pela cor vermelha nos filmes O Iluminado (1980) 
e 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), com a necessidade recorrente de 
transmitir ao público a sensação de violência e perigo, respectivamente” 
(VALÊNCIA, 2017, p. 1).

Christian Metz, por sua vez, comenta que os efeitos ópticos no cinema 
colaboram tanto com a conotação como com a construção simbólica do 
filme, como também para desencadear “no espectador um processo ao 
mesmo tempo perceptivo e afetivo” (METZ, 2006, p. 16).

Aliás, a cor vermelha, que também atravessa as cenas em que as 
personagens femininas são torturadas, colabora para reforçar essa 
construção simbólica apontada por Metz. Nenhuma das três mulheres 
que conviveram com o Judeu conseguiu escapar dos tormentos do 
Santo Ofício. Todas foram denunciadas por práticas judaicas e também 
pagaram o preço por suas supostas heresias. Com notável interpretação 
de Fernanda Torres, Brites Coutinho, depois de muitos interrogatórios 
e longo isolamento, enlouquece no cárcere. Embora não tenha sido 
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supliciada nos aparelhos de tortura, foi questionada durante meses sobre 
sua fé mosaica, enfurecendo o arguidor quando retrucava: “Toda vossa 
teologia esconde um enorme desejo de dominar e oprimir, enquanto os 
membros do Santíssimo Tribunal se desonestam com as mulheres que 
mantêm no cárcere” (AZULAY, 1996, transcrição nossa).

Tanto Lourença Coutinho como Leonor de Carvalho experimentam 
as rudezas dos instrumentos de tortura. Enquanto a mãe de Antônio José 
tem os membros estirados e arrochados no potro, sua esposa é erguida 
pela roldana da polé. Ainda para Foucault (1987, p. 36), a arte macabra 
do suplício, tanto para homens como para mulheres, consistia em “reter 
a vida no sofrimento, subdividindo-a em mil mortes”. Assim, com exímias 
interpretações de Dina Sfat e Maria Arche, essas cenas de sacrifícios se 
traduzem em imagens de extrema violência contra os corpos vulneráveis 
e fragilizados das mulheres. Aqui também o vermelho encarnado inunda 
os torsos desnudos das flageladas, fazendo um macabro contraponto com 
as roupas negras dos torturadores. Da boca das mulheres ressoa ora um 
gemido, ora um sussurro, ora uma prece.

As mulheres judias eram as transmissoras e as guardiãs da cultura 
hebraica. Elas realizavam em casa aquilo que era impossível de ser 
realizado no espaço público. No filme, por exemplo, vemos Leonor de 
Carvalho, antes de ser presa, acendendo as velas para o shabat: uma tarefa 
executada preferencialmente pelas mulheres. Anita Novinsky comenta 
que o espaço do lar foi local de resistência para o culto e a continuidade 
da fé judaica. Para Novinsky,

a casa foi o lugar do culto, a casa tornou-se o próprio 
Templo. No Brasil Colonial, como em Portugal, 
somente em casa os homens podiam ser judeus. 
Eram cristãos para o mundo e judeus em casa. Isso 
teria sido impossível sem a participação da mulher. 
(1995, p. 549)
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No entanto, esse lugar privado era também o lugar da intriga dos 
criados e da bisbilhotice dos vizinhos. Muitas mulheres, como as da 
família de Antônio José, foram denunciadas pelas criadas da casa. Muitas 
cristãs-novas eram ainda relacionadas à feitiçaria e à magia negra. Se não 
aceitavam Jesus, com certeza adoravam o diabo e deveriam ser punidas 
rigorosamente por essa idolatria. Em O martelo das feiticeiras, manual de 
caça às bruxas do período iluminista, os inquisidores Kramer e Sprenger 
comentam que as torturas aplicadas às mulheres hereges deveriam ser 
feitas depois de lhes rasparem o pelo, tirar-lhes as roupas, deixando-
as completamente nuas, pois elas “têm o hábito de esconder objetos 
supersticiosos nas roupas e nos cabelos, até mesmo nas partes mais 
secretas do corpo, cujo nome não nos atrevemos a mencionar” (KRAMER; 
SPRENGER, 1997, p. 437). É o que ocorre com a esposa do Judeu; ela é 
supliciada desnuda, atada à polé. Entre um suplício e uma oração, Leonor 
de Carvalho é interrogada sobre práticas judaicas no interior do lar; uma 
das cenas, aliás, mais impactantes da película.

Figura 2 – Cena de O judeu

Fonte: Azulay, 1996.
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Dom Nuno, por exemplo, inquisidor geral do rei, interpretado por José 
Lewgoy, a primeira vez em que aparece em cena, provoca o espectador com 
a imagem exagerada do vermelho carmim que transborda dos paramentos 
litúrgicos, tanto da batina sacerdotal como do solidéu. Se a roupa púrpura 
do cardeal, no catolicismo, simboliza o martírio de Cristo, na película, ela 
seria a metáfora do poder máximo concedido ao inquisidor, que, com mãos 
de ferro, segue ditando ordens e fazendo cumprir a lei do Santo ofício, 
indiferente à dor das mulheres, dos homens do povo, dos intelectuais e dos 
artistas penitenciados, como Antônio José. Afinal, como ele mesmo assevera: 
é preciso limpar o reino dos inimigos, encontrando “caminhos para deter as 
más influências” (AZULAY, 1996, transcrição nossa).

Figura 3 – Cena de O judeu

Fonte: Azulay, 1996.

Aliás, uma dessas más influências seria exatamente o marrano 
Antônio José. Durante todo o desenrolar da trama, vemos um Antônio José 
desesperado por sua condição de cristão-novo. Desde criança, quando 
sua mãe lhe revela sua origem hebraica, ele se revolta. Pressente que terá 
dificuldades por toda a vida em terras cristianíssimas em que vigora o 



INTERFACES LITERATURA, ARTES E MÍDIAS

154

fanatismo religioso. Ao seu confessor, ele desabafa: “Tenho medo, padre, 
estou cheio de terror, quando ando nas ruas. Os mais sensíveis, são os 
mais infelizes” (AZULAY, 1996, transcrição nossa).

Durante o filme, percebemos que muitos tentaram proteger o infeliz 
Antônio José da severa pena de morte. Tanto seu amigo Alexandre de 
Gusmão como seu padre confessor intercederam, ora junto ao rei, ora 
junto ao inquisidor geral, para que poupassem a vida do Judeu. Afinal, 
ele era um dos artistas mais importantes de Portugal naquele momento. 
Nada disso adiantou. Nem os rogos dos amigos nem a estrela de David 
que ele ganhou da prima, muito menos os seus juramentos, afirmando 
ser bom cristão e cumpridor das regras católicas, puderam livrar-lhe do 
cadafalso. Suas peças zombeteiras e os chistes debochados dos graciosos 
também colaboraram para o agravamento da pena.

Não por acaso, Azulay coloca em cena os bonifrates de cortiça, 
confeccionados pelo próprio Antônio José, zombando das instituições nos 
palcos de Lisboa. Dessa forma, o filme elabora uma significativa interface 
artística com as comédias do Judeu, enfocando alguns de seus trechos mais 
polêmicos. No longa, são identificadas algumas referências a três peças de 
Antônio José: A vida do grande Dom Quixote, Anfitrião e Vida de Esopo. 
Uma das passagens mais polêmicas é quando Sancho ironiza os juízes 
portugueses debochando da justiça, ao cantar alegremente em A vida do 
grande Dom Quixote de la Mancha e do gordo Sancho Pança:

Sancho. “Que me faça bom proveito! Dai-me atenção, 
Meirinho.
Sabei, primeiramente, que isto de Justiça é cousa pintada 
e que tal
mulher não há no Mundo, nem tem carne, nem sangue, 
como
a Senhora Dulcineia del Toboso, nem mais, nem menos;
porém, como era necessário haver esta figura no Mundo 
para meter
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medo à gente grande, como o papão às crianças, 
pintaram uma mulher vestida à trágica,
porque toda a justiça acaba em tragédia”.
(SILVA, 2017, p. 119)

Infelizmente, como zombava a marionete, a justiça portuguesa acabou 
em tragédia para o Judeu. Antônio José não foi perseguido e morto apenas 
por motivos religiosos, mas também pela coragem de apresentar uma 
obra questionadora e original, que ria abertamente dos desmandos da 
nobreza e do clero. Sentenciado como “obstinado, impenitente e relapso”, 
Antônio José passa então pelo último suplício, antes da pena capital: o 
espetáculo do auto de fé em praça pública. A câmera enfoca a procissão 
religiosa, a qual segue orando. Os fiéis levam estandartes, cruzes e tochas 
acesas nas mãos, acompanhando o excomungado até o cadafalso. O 
claro-escuro mais uma vez se mescla aos tons avermelhados. Ouvem-se 
os sons intermitentes de sinos, matracas e trombetas, emprestando um 
clima macabro para o final da trama. Mesclada a esses sons, há ainda 
a gritaria histérica da população, ávida por ver mais um herege em 
chamas. Segundo o pesquisador Francisco Bethencourt (2000, p. 255), os 
condenados da Inquisição “eram acompanhados até o local do suplício 
por uma multidão ululante que exigia das vítimas o arrependimento e a 
resignação”. A película é fiel a esse ritual. Nos momentos finais do filme, 
a câmara destaca a expressão facial da multidão. Rostos encarnados de 
ódio, rubros de excitação, são projetados em primeiro plano, traduzindo 
os últimos gestos da barbárie inquisitorial.

A cena que fecha o longa é a fogueira vermelha da Inquisição, 
solitária, crepitando de forma ameaçadora e aterrorizante. Antes 
dos créditos finais, sobe o letreiro, anunciando que Antônio José 
foi queimado em praça pública com a presença “do rei e da corte”, 
enquanto no Teatro do Bairro Alto o povo aplaudia sua última peça: O 
precipício de Faetonte.
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Em entrevista à Folha de S. Paulo, Azulay declara que ele próprio 
é judeu de origem portuguesa. Seu nome, Jom Tob, significa “bom 
dia” em hebraico. Além de muitas outras coisas, ele reafirma: “o filme 
é também um acerto de contas com a minha herança” (AZULAY apud 
COUTO, 1995). Não podemos esquecer ainda que as gravações de O 
Judeu começaram em 1988, três anos após o fim do regime militar, 
o qual autorizava torturas e assassinatos contra os adversários desse 
sistema. E mais: Azulay, segundo outra entrevista à Folha, dessa vez a 
Juliana Rocha, afirma que assistiu à caça às bruxas que a ditadura militar 
promoveu no Itamaraty, onde ele entrou em 1965. Azulay conta que 
“testemunhou expurgos e, a contragosto, foi incumbido de executar a 
política do regime nos postos em que serviu”. Desgostoso e frustrado 
com a função de diplomata, em uma instituição que ele percebeu “estar 
envenenada”, “pediu desligamento em 1976”. Depois de muitos anos 
trabalhando como cineasta, reencontrou-se com a diplomacia e foi 
reintegrado, em 2007, ao Itamaraty (AZULAY apud ROCHA).

Assim, podemos concluir dizendo que, se a realização do filme O Judeu 
foi um acerto de contas com a herança judaica de seu diretor, não podemos 
descartar também que é um libelo contra toda forma de barbárie advinda 
do totalitarismo de Estado e do fanatismo religioso: abominações, aliás, 
que, além de envenenarem o mundo artístico, ceifando a liberdade de 
expressão, ainda insistem em nos assombrar em pleno século XXI.
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ELZA SOARES CANTA OSWALD DE ANDRADE: 
POESIA, CANÇÃO E OUTRAS QUEBRAS 

DO SILÊNCIO INSTITUÍDO
Leonardo Davino de Oliveira (UERJ) 

Pablo Miranda de Paula (UERJ)

[...] aquela imagem de escrava Anastácia, eu tenho 
dito muito que a gente sabe falar pelos orifícios da 

máscara e às vezes a gente fala com tanta potência 
que a máscara é estilhaçada. E eu acho que o 

estilhaçamento é o símbolo nosso, porque a nossa 
fala força a máscara.

Conceição Evaristo

1. No ensaio “Da representação à autorrepresentação da Mulher 
Negra na Literatura Brasileira”, a escritora Conceição Evaristo destaca 
que “se há uma literatura que nos inviabiliza ou nos ficciona a partir de 
estereótipos vários, há um outro discurso literário que pretende rasurar 
modos consagrados de representação da mulher negra na literatura” 
(2005, p. 54). Partimos desse diagnóstico para pensar a aproximação 
entre a literatura do modernista Oswald de Andrade, em particular O 
santeiro do mangue (1935-1950), e a vocoperformance da contemporânea 
Elza Soares. Interessa-nos a Elza Soares que passa em revista a tradição 
representacional da mulher negra – seja na literatura, seja na canção – e 
que se insurge, rasura e cantando geme e ri.

Se O santeiro do mangue “é um poema escatológico, brutal, 
veemente e duro, sobre a prostituição, sobre o Mangue e suas tragédias 
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e dores”, conforme anota Mário da Silva Brito (ANDRADE, 1991, p. 11-
12), a performance vocal de Elza Soares propõe outras formas de 
representação sobre a mulher negra, periférica e marginalizada sobre 
um corpo que articula vivência e escrita e cuja voz não apenas descreve, 
mas vive: escre(vivência), conforme conceitua Conceição Evaristo. Elza 
escrevive Eduléia. Noutras palavras, a protagonista do poema de Oswald 
se autorrepresenta no canto de Elza: “É o navio humano quente / Negreiro 
do Mangue”.

Nesse local – microcosmos de todas as zonas 
prostituídas do mundo – as mulheres aguardam os 
milagres dos santos, dão à luz indesejados filhos, 
são exploradas pelos gigolôs, cafetinas, tiras e 
comerciantes, apanham dos amantes (‘meu home 
midánimí’), se embebedam (só lhes restam ‘pancada 
cachaça e amô’), se envenenam ou são assassinadas. 
Imediatamente o lugar da morta, da inquilina do 
bairro, é ocupado por outra profissional, pois o 
mercado da carne é sempre reabastecido, necessita de 
nova mercadoria. (BRITO apud ANDRADE, 1991, p. 12)

Quem melhor para denunciar esse local a não ser Elza Soares, a 
mulher que já denunciara que “a carne mais barata do mercado é a carne 
negra”, a “dura na queda”? Como diz o estudante marxista, personagem 
oswaldiano: “O que importa a uma sociedade organizada é possuir e 
manter o seu esgoto sexual. A fim de que permaneça pura a instituição 
do casamento. Para que não seja necessário o divórcio. E vigorar a 
monogamia e a herança. A burguesia precisa do Mangue” (ANDRADE, 
1991, p. 38). Eduléia, Deolinda, Elza reivindicam uma nova sociedade, sem 
“senzalas Atlânticas”.

2.

A mulher do fim do mundo
Dá de comer às roseiras, 
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Dá de beber às estátuas, 
Dá de sonhar aos poetas. 
A mulher do fim do mundo 
Chama a luz com assobio, 
Faz a virgem virar pedra, 
Cura a tempestade, 
Desvia o curso dos sonhos, 
Escreve cartas aos rios, 
Me puxa do sono eterno 
Para os seus braços que cantam.
(MENDES, [1941] 1995, p. 223-224)

Lendo este poema, “Metade pássaro” (1941), de Murilo Mendes, 
publicado no mesmo período em que Oswald de Andrade escrevia O 
santeiro do Mangue, e ouvindo o disco A mulher do fim do mundo (2015), de 
Elza Soares, lembramo-nos das palavras de Octavio Paz em O arco e a lira:

Poesia e religião são revelação. Mas a palavra poética 
não precisa da autorização divina. A imagem se sustenta 
sozinha, sem necessidade de recorrer à demonstração 
racional nem à instância de um poder sobrenatural: é 
a revelação de si mesmo que o homem faz a si mesmo. 
(2012, p. 144)

O sujeito poético de Murilo Mendes antecede e antevê a mulher do fim 
do mundo que Elza Soares é e canta. O poema de 1941 revela a mulher de 
2015, numa dessas torções temporais que só a arte consegue promover.

Aliás, há versos e canções que parecem que só podem ser entoadas por 
determinadas vozes. A essas canções, tais vozes conferem legitimidade. 
Ou autoridade, para usar o termo de Octavio Paz. Seja ao sujeito da 
canção – à mensagem da letra, aos versos –, seja ao sujeito cancional –, 
ao ser que surge na frente do ouvinte durante a audição daquela canção 
entoada daquele modo por aquela voz (daquele alguém cancionista).

O ano de 2015 gerou pelo menos duas dessas canções: “Átimo de som”, 
composta por Zé Miguel Wisnik e Arnaldo Antunes e gravada por Gal Costa 
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no disco Estratosférica, e “Mulher do fim do mundo”, composta por Romulo 
Fróes e Alice Coutinho e gravada por Elza Soares em A mulher do fim do 
mundo. Que outra voz pode dizer, com suas modulações, alturas, tessituras, 
granulações, que “um átimo de som / num átomo de ar / pode ser capaz 
de disparar / o que sente o pensamento / o que pensa a sensação / antes 
mesmo de virar canção”, senão a voz de Gal Costa? Que outra voz pode dizer 
“na chuva de confetes deixo a minha dor / na avenida deixei lá / a pele preta 
e a minha voz / [...] / mulher do fim do mundo / eu sou / eu vou / até o fim / 
cantar”, senão a voz de Elza Soares?

Elza é a mulher do fim do mundo profetizada e revelada na poesia 
de Murilo Mendes. A presença de Elza “tem por bandeira um pedaço de 
sangue / onde flui a correnteza do canal do mangue”, como diz “Coração 
do mar”, canção criada a partir do poema de Oswald de Andrade, cantado à 
capela por Elza Soares na abertura do disco.

Coração do mar
É terra que ninguém conhece
Permanece ao largo
E contém o próprio mundo
Como hospedeiro
Tem por nome
“Se eu tivesse um amor!”
Tem por bandeira
Um pedaço de sangue
Onde flui a correnteza
Do canal do Mangue
Tem por sentinelas
Equipagens e estrelas
Taifeiros madrugadas
E escolas de samba
[...]
É o navio humano quente
Negreiro do Mangue
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Eis o trecho de “O navio do marinheiro atraca no mangue”, musicado 
por José Miguel Wisnik e cantado por Elza, que, por sua vez, repete quatro 
vezes os versos “Tem por nome ‘se eu tivesse um amor’”, e duas vezes os 
versos “É o navio humano, quente, negreiro do Mangue”, modificando 
“negreiro” por “guerreiro” na segunda entoação, a fim de destacar a 
dialética da colonização tropical.

Em seguida, entram o instrumental e a narrativa estilhaçada da 
canção “Mulher do fim do mundo”. Como se a cada piscar de olhos, 
a cada esquina, essa mulher encontrasse um novo e desconcertante 
significante – “Pirata e super homem cantam o calor / Um peixe 
amarelo beija minha mão / As asas de um anjo soltas pelo chão”. A 
mulher que canta e chora Lupicínio Rodrigues caminha na avenida 
em dia de carnaval (“Equipagens e estrelas / Taifeiros madrugadas / 
E escolas de samba”), revirando os resíduos da festa e revelando o 
mosaico polifônico e trágico que a vida é para além da máscara, sob o 
lustre da avenida ilustre, como veremos.

A voz de Elza Soares humaniza o ouvinte cujas máscaras sociais 
querem esconder a dor, o hedonismo e a hipocrisia (“A burguesia precisa 
do Mangue”, anota Oswald) típica do humano imerso na cosmovisão 
carnavalesca (BAKHTIN, 1999): “Carnaval chegou / Tristeza terminou / São 
três dias pra gente sambar / Deixa a nega se acabar”, cantou Elza Soares 
em 1966 (“Deixa a nega gingar”, de Luiz Cláudio).

O potencial vocal de Elza não tem sua força maior na 
extensão, mas na coloratura, na riqueza humana do 
timbre crestado, no uso consciente da rouquidão 
como suporte de balanço e carimbo de vivência. Elza 
muitas vezes sugere as notas em vez de as ferir. [...] 
Obviamente, sim. Sua ginga vocal é a de quem teve que 
driblar todo tipo de adversidade. Equilibrar muita lata 
d’água na cabeça. Seu jogo de cintura só se aprende 
no sofrimento. Já a negritude escorre pelos poros das 
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canções gravadas por ela como uma seiva natural, sem 
corantes. (SOUZA apud LOUZEIRO, 2010, p. 332)

Se, como escreveu Octávio Paz, “a poesia não é um juízo nem uma 
interpretação da existência humana” (2012, p. 155), a palavra cantada 
em Elza Soares contrainterpreta-se revelando criticamente o genocídio 
(de negros) e o feminicídio naturalizados na cultura patriarcal brasileira. 
A vocoperformance de Elza Soares recria o sujeito criado pelos poetas e 
compositores ao inserir a cantora (a si) no conteúdo. Ou melhor: sua forma 
de cantar é conteúdo, porque forma é conteúdo e a artista-humana sabe 
disso. O que ela canta é vida, porque é arte, é invenção maturada no/do ser. 
“Sua vida e sua voz se fundem. E ela sempre conduziu seu canto deixando à 
flor da pele a dimensão da dor. Para isso [...] era preciso encontrar a porção 
ruído, o grito travado na garganta” (MACHADO, 2016, p. 179).

É, portanto, no mínimo curioso que, em 1970, mesmo ano da 
gravação de “Tributo a Martin Luther King”, Elza tenha dado voz a um 
controverso “Tributo a Dom Fuas”, de Carlos Imperial e Fernando Cesar. 
Diz a letra: “Mulata ao nascer tem que ser / Jogada com força na porta / 
Se é boa merece crescer / Se é feia rodou e cai morta / Mulata é sempre 
um colosso / Com carne pra dar e vender / Ou mesmo que seja só osso / 
É sempre mulher pra valer”. Versos que recuperam a tirania e o horror do 
nosso colonialismo arraigado, cujo lema dizia que o Brasil “é inferno dos 
negros, purgatório dos brancos, e paraíso dos mulatos e das mulatas”.

Este pseudo “paraíso das mulatas” engendraria outros versos 
cantados por Elza ao longo de sua carreira, tais como: “Sem a moreneza 
da mulata rebolando / A gente vai aos poucos / Até desanimando / Mulata 
é só quem tem aquela graça natural / De quem nasceu pro rebolado / 
Pois a cor dessa figura quem pintou foi Mãe Natura / Pra deixar o branco 
todo assanhado / No concurso de beleza / A mulata tá roubada / Porque 
sempre tá sobrando polegada” (“As polegadas da mulata”, 1961, Hianto de 
Almeida e Macedo Netto); “Vê se mora no desenho, / dessas curvas que 
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eu tenho, / nesse fogo que eu retenho / pois se pega faz enlouquecer. / E 
é por isso que a mulata de verdade / é melhor que a liberdade / pra se dar, 
pra se usar. / E é por isso que a mulata é uma beleza / é igual a natureza 
/ que se vê e ninguém pode explicar” (“Mulata de verdade”, 1963, Sérgio 
Malta); “E ela finge que não sabe / Que tem feitiço no olhar / [...] / Ai, 
meu Deus, que bom seria / Se voltasse a escravidão / Eu comprava esta 
mulata / Prendia no meu coração / E depois a pretoria / É quem resolvia a 
questão” (“Mulata assanhada”, 1960, de Ataulfo Alves).

Difícil separar elogio e objetificação nesses versos cruciais para a 
construção do imaginário em torno da imagem objetificada do corpo da 
mulher negra no Brasil. “Quando o mundo descobrir / Que é o melhor 
remédio que pode existir / Vai ver que não precisa estudo / Pois xamego 
de crioula resolve tudo” (“Xamego de crioula”, 1974, de Zé Di) passeia 
pela mesma clave temática. Parodiando Conceição Evaristo, podemos 
dizer que se há na canção popular uma profusão de estereótipos que 
inviabilizam a mulher negra na cultura, há outras canções que rasuram 
e neutralizam esses modos consagrados de representação da mulher 
negra, e Elza Soares sabe cantá-las com propriedade. E tem feito isso 
como projeto ético-estético mais evidente desde pelo menos o disco de 
2002. Seria a Elza Soares de Do cóccix até o pescoço, A mulher do fim do 
mundo e Deus é mulher diferente da Elza Soares do século XX? Teríamos 
aqui uma trilogia da reinvenção? Talvez “O tributo a Dom Fuas” funcione 
como o diagnóstico e a denúncia de uma mentalidade que precisa ser 
neutralizada. Cantar essa mentalidade, lembrar que ela ainda persiste na 
cultura, não mascarar sua existência, como quer o patriarcado, também é 
papel da mulher do fim do mundo, aquela que “cura a tempestade”.

Importa destacar que em 1970 Elza faz “o primeiro aceno ao pop 
na pilantragem” (SOUZA, 2003, p. 122). “Tributo a Dom Fuas” começa 
com Elza falando “Mynameis Elza Soares. A fera do Mané. Sou carioca, 
sambista, diplomada por 90 milhões de brasileiros. Nasci num dia de 
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sol sem fim e canto nas noites molhadas de saudade. Aqui vai a minha 
homenagem a Dom Fuas, o inventor da raça mais quente do mundo: 
a mulata. Eu disse a mulata”. Note-se que o desejo de apresentação 
universalizada, através do uso da língua inglesa, é mediado pela tutela do 
jogador de futebol Mané Garrincha (Manuel Francisco dos Santos), com 
quem Elza (a fera) viveu uma notória relação amorosa, aliás, cantada em, 
pelo menos, “Eu sou a outra” (Ricardo Galeno), “Amor impossível” (João 
Roberto Kelly e David Nasser) e “Pé redondo”, do próprio Garrincha. 
“Elza Soares lutou muito por esse amor. Enfrentou todas as barreiras. A 
maior delas foi tentar recuperar Garrincha, que já se entregava à bebida. 
Perdeu a luta, quando a vida perdeu Garrincha”, diz Haroldo de Andrade 
(apud LOUZEIRO, 2010, p. 319).

Voltemos ao texto de Oswald e à sua relação com o projeto ético e 
estético de Elza Soares para perceber o controverso, o núcleo duro do 
existir mulher e negra nessa sociedade burguesa.

Flores horizontais
Flores da vida
Flores brancas de papel
Da vida rubra
De bordel

[...]

Flores afogadas nas janelas do luar
Flores carbonizadas de remédios
De taponas
De pontapés
Lúridas flores puras
Putas suicidas
Sentimentais
Flores horizontais
Que rezais
Com Deus me deito
Com Deus me levanto
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Esse trecho da “Oração do Mangue”, poema que encerra o Santeiro de 
Oswald, é cantado por Elza sob o título de “Flores horizontais” no disco Do 
cóccix até o pescoço (2002) e reverbera o olhar desalentado, mas crente no 
Deus católico diagnosticado, criticado e metaforizado no texto do poeta 
modernista: “com Deus me deito / com Deus me levanto”, diz o Santo 
Rosário parodiado (BAKHTIN, 1999) na pantomima religiosa oswaldiana. 
Na voz de Elza, o quiasmo que entrecruza pureza e escuridão – “Lúridas 
flores puras” – é atualizado para “Escuras flores puras” para melhor se 
aproximar do ouvinte contemporâneo e negar o embranquecimento dos 
corpos negros.

A título de curiosidade, note-se que, além de inspirar a famosa série 
de gravuras de Lasar Segall, a velha zona carioca também instiga Vinicius 
de Moraes, que cantou as flores (os “lírios viniciais” horizontais) no poema 
“Balada do Mangue” (1946):

Pobres flores gonocócicas
Que à noite despetalais
As vossas pétalas tóxicas!
Pobre de vós, pensas, murchas
Orquídeas do despudor
[...]
Ah, jovens putas das tardes
O que vos aconteceu
Para assim envenenardes
O pólen que Deus vos deu?
No entanto crispais sorrisos
Em vossas jaulas acesas
Mostrando o rubro das presas
Falando coisas do amor
E às vezes cantais uivando
Como cadelas à lua
Que em vossa rua sem nome
Rola perdida no céu...
[...]
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E o contraponto de vozes
Com que ampliais o mistério
Como é semelhante às luzes
Votivas de um cemitério
Esculpido de memórias!

Neste jogo entre representação e autorrepresentação, lembramos 
também o sujeito cancional, sugestivamente uma senhora branca, que 
observa uma “Maria [que] já não faz o que ficou mandada / Agora é 
jambete não é mais mulata / Trocou a luz de vela pelo refletor / Maria 
não tem mais problema financeiro / Trabalha muito menos, ganha mais 
dinheiro / Enquanto ela deu duro, não deram valor / [...] / Maria não 
tem mais complexo nem nada / Está realizada e eu sem empregada / É 
mais uma escurinha que embranqueceu” (“Maria, Mária, Mariá”, 1963, 
de Billy Blanco).

Como não ser remetidos ao poema “O mangue azul”, de O santeiro do 
Mangue? Diz o eu-lírico:

A venda me expróra
O tira me expróra
A patroa da casa me xinga
Meu home
Midánimí
[...]
Só me resta a morte
Minha vida
Meu terno beje desbotado
Pancada cachaça e amô.
(ANDRADE, 2012, p. 31)

Esse canto se contrapõe a Maria da canção. O aparente sucesso da 
mulher negra (entre a “mulata” e a “jambete” [cor de jambo]) enche a 
voz cheia do “sentimento português da família”41 (ANDRADE, 1991, p. 43) 

41  “Nunca fomos catequizados. Fizemos foi o Carnaval. O índio vestido de senador do 
Império. Fingindo de Pitt. Ou figurando nas óperas de Alencar cheio de bons sentimentos 
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que canta de rancor: “Mil marias nessa vida, louras e de outros matizes, 
/ Acontecem no cenário mundial / Imperatrizes e atrizes / Marias tiveram 
glória / Rebolando pela história universal”. Seria o rebolado o único 
instrumento de “sucesso” da mulher negra?

A história de Elza Soares diz que não. “Numa terça-feira pobre em 
que Portela venceu”, responde o sujeito cancional, novamente evocando o 
veneno-remédio e o precário-perseverante carnaval no cancioneiro de Elza.

Talentosa, Elza personificava a mulher brasileira, a 
típica sambista: na cor, no gingado, na sensualidade. 
[...]. E a previsão se confirmou. Elza saiu da favela 
para o estrelato. De mais uma, entre milhares de 
jovens como ela, se transformou em única. Era pensar 
em samba e aparecer a imagem daquela cantora. 
(ANDRADE apud LOUZEIRO, 2010, p. 319)

“Conheci Elza por volta de 1960, quando fiz a música ‘Maria, Mária, Mariá’. 
[...] Ela ouviu com atenção, chorou e disse que queria muito gravá-la, pois 
aquilo era sua vida”, diz Billy Blanco (apud LOUZEIRO, 2010, p. 306).

Podemos utilizar o conceito de palimpsesto para tratar da voz de Elza 
Soares. As várias camadas de tempo, raspadas do pergaminho para dar 
lugar a outros tempos (passado, presente e futuro), servem de metáfora e 
metonímia à performance vocal. E podem ser percebidas na condensação 
plena de arranhões da voz de Elza. Porém, diferente do papiro que perdia a 
informação antiga para dar lugar à informação nova, Elza não apaga o antigo. 
Sua voz aglutina e deixa tudo à mostra, à audição do ouvinte. Sua capacidade 
de reutilização do suporte dá vida a seres – Maria, Mária, Mariá – que não 
medem esforços para cantar. Tárik de Souza (2003, p. 121) escreve que “Elza, 
tal as divas jazzistas, tanto pode tornar a voz um instrumento – um trombone 
rouco hoje trocado por guitarra estridente – como interpretar os sentimentos 
(ao pé) das letras a ponto de (fazer) rir e chorar conforme os enredos” (p. 121).

portugueses”, anota Oswald no “Manifesto antropófago” (1928).
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Nesse sentido, podemos dizer que Elza raspa a história individual e 
coletiva, sobrepõe significantes sonoros ao tempo e reinventa-se como 
pessoa e como cantora. Se é que uma está apartada da outra. E faz isso 
conectada com as novas sonoridades, com as pesquisas de cancionistas 
que aprenderam muito com ela. Isso é estar aberta à vida: aprender com 
aqueles que com ela aprenderam. Afinal, “a mulher do fim do mundo / dá 
de sonhar aos poetas”, escreveu Murilo Mendes.

Da podridão
As sereias
Anunciarão as searas. (ANDRADE, 1991, p. 63)

Se

nosso poeta antropofágico parece encontrar no Fausto 
o mesmo papel que a Graça divina desempenha nos 
outros poetas citados (e) o personagem de Goethe 
é salvo por essa graça e pela intervenção do amor 
transformado em símbolo místico do Eterno-Feminino. 
(GOMES, 1985, p. 31)

Elza termina o disco A mulher do fim do mundo evocando a própria mãe: 
“Levo minha mãe comigo / pois deu-me seu próprio ser” (“Comigo”, de 
Romulo Fróes e Alberto Tassinari).

Elza sabe que faz parte de uma história que começou há muito tempo 
e que continua e persistirá tiranizando as existências: “É o navio humano, 
quente, negreiro do mangue / é o navio humano, quente, guerreiro do 
mangue”. “Vistosa palmeira / Enjaulada / No lodaçal” (ANDRADE, 1991, 
p. 21), a Eduléia que Elza Soares encarna é um ser cantante a nos tirar do 
berço esplêndido, do conforto dominical; é sereia do mangue que exorciza 
a polifonia dos estereótipos outrora cantados e alerta: “cê vai se arrepender 
de levantar a mão pra mim”. Dura na queda, ela dá a volta por cima, devora a 
dor, faz da dor o motor da luz – anuncia as searas – e vai cantar até o fim – “Lá, 
lá, lá / lá, lá, lá” – seu mistério gozoso em forma de ópera.
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3.

Não há mais o Mangue, dizem 
– Aquela nojeira!
Puseram por cima do Mangue Timoschenko
Os lustres
Duma avenida ilustre 
Anda depressa!
Vem nos ajudar a sair destas senzalas 
Atlânticas
Para que seja eterna a glória
Dos que tombaram em defesa da liberdade
E da pátria
De todos os trabalhadores do mundo 

Vem
Estamos prestes a lutar
Prestes

É assim, entre ironia, esperança, esconjuro e convocatória, que 
Oswald de Andrade encerra seu Santeiro.

A mesma paixão sectária que renega a restauração 
da poesia em Cristo, articula na dedicatória os poetas 
[Wolfgang Goethe, Paul Claudel, Murilo Mendes e Jorge 
de Lima] que cantam a ‘desforra do Espírito’. E por isso 
mesmo, Oswald elege como um dos suportes de seu 
‘mistério’ o pensamento católico. (GOMES, 1985, p. 34)

E é ainda o “Eterno-Feminino [que] acena, céu-acima” que engendra a 
deusa que Elza Soares encarna (transubstancializa) no disco de 2018: 
Deus é mulher.

“Falta ‘sim’ nessa tua oração”, canta Elza Soares em “Credo”, canção 
de Douglas Germano a serviço do sim à vida dado pela cantora depois 
do denso A mulher do fim do mundo. Este ‘sim’ é esconjuro (com pinga e 
rapé tsunu), é convite ao convívio e é clareza do uso da voz banhada na 
luminosidade de Exu. Destaque-se mais este quiasmo no projeto estético 
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de Elza: o cruzamento entre o sim mariano (“Um dia Maria deu seu sim e 
mudou-se a face da terra / Porque pelo sim nasceu o senhor e veio morar 
entre nós o amor”, cantam os católicos) e a impetuosidade de Exu.

Elza Soares encerrou o disco de 2015 entoando os versos “Levo 
minha mãe comigo”, deixando a senha para o que viria a ser – corpo e 
espírito – o disco Deus é mulher: materno, madona, acolhedor. A persona 
vocoperformática de Elza Soares precisava ter “por bandeira um pedaço 
de sangue / onde flui a correnteza do canal do mangue” (“Coração do 
mar”) para poder afirmar (de dentro, sem intermediários) os versos de 
abertura do disco de 2018:

Mil nações moldaram minha cara
Minha voz uso pra dizer o que se cala
Ser feliz no vão, no triz é força que me embala
O meu país é meu lugar de fala.

Esses versos de “O que se cala” (de Douglas Germano) ecoam os 
bíblicos “Caiam mil homens à tua esquerda e dez mil à tua direita: tu não 
serás atingido.” (BIBLIA, Salmo 90 [91], p. 730) e enchem o canto de Elza 
de verdade mítica e sátira sacrílega contra o proselitismo ideológico, à la 
Oswald. Mas tudo no melhor estilo canibal de quem “bebeu veneno e vai 
morrer de rir” (“Dura na queda”, de Chico Buarque, 2002). Os versos de 
Chico Buarque, por sua vez, parecem significar (dar sentido) novamente a 
voz pré-pós-entre (ancestral) de Elza Soares e ecoamos versos iniciais do 
poema “Ressurgir das cinzas”, de Esmeralda Ribeiro:

Sou forte, sou guerreira,
Tenho nas veias sangue de ancestrais.
Levo a vida num ritmo de poema-canção,
Mesmo que haja versos assimétricos,
Mesmo que rabisquem, às vezes,
A poesia do meu ser,
Mesmo assim, tenho este mantra em meu coração:
“Nunca me verás caída ao chão”. (RIBEIRO, 2004)
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O poema de Esmeralda serve como iluminura para a compreensão 
da voz que canta dentro da voz de Elza. Dito de outro modo: “o corpo-
mulher-negra deixa de ser o corpo do ‘outro’ como objeto a ser 
descrito, para se impor como sujeito-mulher-negra que se descreve, 
a partir de uma subjetividade própria experimentada como mulher 
negra na sociedade brasileira” (EVARISTO, 2005, p. 54). Essa imposição 
vocal rompe com produções tais como A escrava Isaura, de Bernardo 
Guimarães; O cortiço, de Aluísio de Azevedo; Tenda dos Milagres, de 
Jorge Amado, dentre outras.

Basta lembrar os versos que dizem que “para quem sabe olhar / a 
flor também é ferida aberta / e não se vê chorar” (“Dura na queda”), para 
estabelecer o diálogo com os versos da canção “Dentro de cada um” (de 
Luciano Mello e Pedro Loureiro), cantada por Elza em 2018:

A mulher de dentro de cada um não quer mais silêncio
A mulher de dentro de mim cansou de pretexto
A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto.

Aqui a voz é acompanhada pela percussão de Ilú Obá de Min, 
associação paulistana que tem como base o trabalho com as culturas de 
matriz africana e afro-brasileira e a mulher. “A mulher é você / A mulher 
sou eu”, canta Elza da encruzilhada das lutas identitárias e da justiça social.

No atual contexto de disputas e afirmações narrativas, de revisão 
total do passado, que outra cantora pode dizer “o feminismo sou eu” 
e condensar legítima e tragicamente vozes silenciadas? Deusa de ser, 
promotora de sujeitos cancionais que afirmam o amor, Elza performatiza 
na voz artística o lugar de fala de quem existe para além (ou à margem) 
da norma. Mãe, na voz de Elza, Deus é a possibilidade de transcendência 
negada na vida ordinária: “Nosso eco se mistura na canção”, canta a deusa.

Não há mais limites entre palco e rua, arte e vida. Centrar-se nesta 
dobra estética e ética – “Entre a boca de quem assopra e o nariz de 
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quem recebe o tsunu” (“Exu nas escolas”, de Kiko Dinucci e Edgar) 
– autoriza Elza Soares a ser emblema da multidão. Se entendemos 
multidão como o encontro de identidades, Elza é a entidade-deusa que 
pode cantar “Já faz tempo que eu perdi a direção” (“Hienas na TV”, de 
Kiko Dinucci e Clima) e “Eu não obedeço porque sou molhada / […] / 
Eu vou pingar [como uma pomba da espírita santa] em quem até já me 
cuspiu” (“Banho”, de Tulipa Ruiz).

E é nesse gesto de afirmação do contraditório, desse sim à vida, 
repito – de “de repente anunciar a ilusão que se perdeu” (“Clareza”, de 
Rodrigo Campos) e mesmo assim “levantar o sol” –, que Deus é mulher. 
Ao mesmo tempo que purifica, descarrega, aterra (seja com pinga, seja 
com tsunu) o ouvinte, denunciando a higienização histórica dos corpos 
e o embranquecimento cultural. Elza ergue o matriarcado na canção, 
no canto individual porque coletivo: “Nós não temos o mesmo sonho e 
opinião / Nosso eco se mistura na canção / Quero voz e quero o mesmo 
ar / Quero mesmo é incomodar / Tem a voz que diz que não, não pode 
ser / Mas eu digo sim, sim pro que eu quiser” (“Língua solta”, de Alice 
Coutinho e Rômulo Froés). Elza Soares ressoa o diverso, o diferente, a 
alteridade, a outridade. Faz do exótico o óbvio.

Novamente, é difícil tratar a ideia de matriarcado e não pensar na 
ruptura antropofágica proposta por Oswald de Andrade, o autor de O 
santeiro do Mangue. Mas, no caso de Elza Soares, o mito de tolerância 
racial e sexual está devidamente devorado: da mulata à jambete. Se 
há na seletividade como arma crítica proposta pela revisão oswaldiana 
para a experiência do primitivo uma eliminação de determinadas 
diferenças, posto que só se devora o que interessa, em Elza Soares o 
preconceito não é abafado. Elza come Oswald, a estrutura tentacular de 
seu Santeiro. “Eu quero dar pra você / Mas eu não quero dizer / Você 
precisa saber ler”, canta em “Eu quero comer você” (de Alice Coutinho 
e Romulo Fróes).
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O matriarcado aqui é experimentado no corpo e na voz autorizada 
de Elza: “Enxáguo a nascente / Lavo a porra toda” (“Banho”). A mãe não é 
mais (apenas) a mãe terra “que teria acolhido amorosamente os viventes, 
os imigrados e os traficados” (BARROS, 2016, p. 55). A corporeidade 
(a vocoperformance) de Elza é a um tempo metáfora, diagnóstico e 
terapêutica42 do país. Metáfora orgânica do corpo de mulher negra, diga-
se. Metáfora que, para desestabilizar a norma tirana, exige um ouvinte 
que saiba ler. “Dura na queda”, “mulher do fim do mundo”, Elza agora 
convoca: “vamos juntas que tem muito pra fazer, vamos levantar o sol”. 
Diagnóstico do estado de coisas brasileiras, de “carne mais barata do 
mercado” (“A carne”, de Marcelo Yuka, Seu Jorge, Wilson Cappellette) a 
“o meu país é meu lugar de fala”, “Se Jesus Cristo tivesse morrido nos 
dias de hoje com ética / Em toda casa, ao invés de uma cruz, teria uma 
cadeira elétrica”. E terapêutica: “Nosso país, nosso lugar de fala”; “Exu nas 
escolas”; “Eu vou pingar em quem até já me cuspiu”; “A mulher é você”. 
Eis a poética: “a coragem é língua solta e solução / […] se tudo é perigoso, 
solta o ar”.

Em diálogo, as canções do disco compõem a teia polimultivocal, a 
estrutura tentacular que a Elza Soares, já devidamente entronizada na 
ancestralidade e na realeza, é. Os miasmas densos de A mulher do fim 
do mundo foram transvalorados: “o mundo [não] vai terminar num poço 
cheio de merda” (“Luz vermelha”, de Kiko Dinucci e Clima, 2015).

Vem nos ajudar a sair destas senzalas
Atlânticas
Para que seja eterna a glória
Dos que tombaram em defesa da liberdade
E da pátria
De todos os trabalhadores do mundo

42  Utilizo aqui os dispositivos sugeridos por Benedito Nunes no texto “Antropofagia ao 
alcance de todos” (ANDRADE, Oswald. A utopia antropofágica. São Paulo: Globo, 2011).
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Vem
Estamos prestes a lutar
Prestes

A “Oração do Mangue” de Oswald ressoa. Claro, contanto que a 
mulher que há em cada um venha. “A mulher de dentro da jaula prendeu 
seu carrasco”, canta Elza. “E vai sair / De dentro de cada um / A mulher 
vai sair / E vai sair / De dentro de quem for / A mulher é você / Sou eu”.

Eis o sim à vida, a esperança possível: que a mulher mítica e real que 
Elza (re)apresenta venha e nos ensine a dizer o seu sim. O sim que muda a 
face da terra, “trazendo para dentro do trabalho sua potência recriadora, 
manifesta em canções que tratam de assuntos que ela conhece muito 
bem: dor, preconceito, pobreza e superação” (MACHADO, 2016, p. 183). 
Afinal, é preciso coragem e clareza: “Sim, digo sim pra quem diz não / E 
pra quem quiser ouvir, eu digo não / Não, digo não porque eles vêm / Eles 
vêm pra devorar meu coração” (“Hienas na TV”).

Elza rompe com a “Natividade histórico-materialista” diagnosticada 
no Santeiro:

Uma criança não tem defesa
Nasceu no morro
É fêmea
O que ela vai ser?
O que a sociedade mandar
Será feita a sua vontade
E destino
Das classes
Menos favorecidas.

Determinação do destino-ciranda-roleta exposto também na “Oração 
do Mangue”:

A cidade mecânica
Pôs as crianças rotas na roda
Ciranda Cirandinha
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Nosso corpo vamos dar
Aos que podem nos pagar.

Nessa economia estética, os versos de outrora, “esse país vai deixando 
todo mundo preto e o cabelo esticado” (“A carne”), dialogam com a 
afirmação atual: “A mulher é você” (“Dentro de cada um”), no sentido 
de perceber no diagnóstico a terapêutica, no tabu o totem, no veneno 
o remédio. “Exu te ama. E ele também está com fome. E as merendas 
foram desviadas novamente”. “E fome foi o que nunca faltou a essa 
carioca nascida em Padre Miguel, criada em Água Santa. Fome de viver, 
fome de amar, fome de se entregar intensamente à vida e, em especial, ao 
seu ofício: cantar” (MACHADO, 2016, p. 180). Essa nega sem sandália quer 
sambar, cantou Elza em “Essa nega sem sandália” (1967, de Caco Velho e 
Jadir de Castro).

O elemento vivencial direto propõe a expansão da clareza de 
consciência solar porque intensifica na vocoperformance a transmissão 
emotiva do conteúdo das letras. “Minha terra tem palmeiras”, cantou 
Gonçalves Dias; “Minha terra tem palmares”, cantou Oswald de Andrade; 
“O meu país é meu lugar de fala”, canta Elza Soares. Eis o elemento 
transgressivo: lugar de fala é lugar de diálogo (“mil nações”), real, sem 
mascaramento (“escaras escancaradas”), sem silenciamento de nenhum 
dos interlocutores. Elza propõe horizontalidade. E isso também distingue 
A mulher do fim do mundo de Deus é mulher. Enquanto o primeiro é 
diagnóstico cru, crítica social (quase) sem mediação metafórica, o segundo 
é centelha dourada a iluminar uma profusão de subjetividades. Marielle, 
presente! Matheusa, presente!

Das trevas à luz. Há luz na voz e nos acompanhamentos (frevo, funk, 
punk, samba) da Elza de 2018. Mais sugestão, menos grito: “Por que só 
gritar? / Por que nunca ouvir?”, pergunta. No jogo representacional, além 
do “eu” que fala por “nós”, há um “eu” que fala por “si”, expondo-se solar, 
luminoso. O matriarcado evocado e cantado por Elza Soares empodera 
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subjetividades e corpos profanados pela tirania patriarcal messiânica: 
“Credo, credo / Sai pra lá com essa doutrinação / Credo, credo / Eu 
não quero o medo me dando sermão / Credo, credo / Falta sim nessa 
tua oração” (“Credo”, de Douglas Germano). Mas, mesmo negando o 
“preto que agradece a Princesa Izabel” (“Princesa Izabel”, 1964, de Izidro 
Quintanilha e Lourenço Quintanilha), faz isso sem impor uma epistemologia 
de verdade. Ao contrário, chama à reflexão. Gesto que retoma a gravação 
de “Tributo a Martin Luther King” (de Ronaldo Bôscoli e Wilson Simonal), 
canção imortalizada na voz de Simonal, mas que recebeu a voz de Elza 
Soares em 1970: “Luta negra demais / É lutar pela paz / Luta negra demais 
/ Para sermos iguais”.

Esse matriarcado restitui o lugar central dos encontros, do diálogo, 
do silêncio sem hierarquia. Elza entende isso ao perguntar: “Pra que 
separar? / Pra que desunir? / Por que só gritar? / Por que nunca ouvir? / 
Pra que enganar? / Pra que reprimir? / Por que humilhar e tanto mentir?” 
(“O que se cala”).

“Exu nas escolas” confirma este projeto da deusa: “tomar de volta 
alcunha roubada de um deus iorubano”. “Exu nigeriano”. E o desejo se 
reafirma quando Edgar discursa: “Quebrar o tabu e os costumes frágeis 
das crenças limitantes, mesmo pisando firme em chão de giz”. E completa: 
“As escolas se transformaram em centros ecumênicos. Exu te ama e ele 
também está com fome. Porque as merendas foram desviadas novamente. 
Num país laico, temos a imagem de César na cédula e um ‘Deus seja 
louvado’”. Exu nas escolas é reparação histórica.

Ainda tratando da educação dos sentidos, em “Credo” Elza diagnostica 
que “o amor é um deus que não cabe na religião”. E é esse amor-sol que 
Elza anuncia e para o qual convoca e encoraja: “Somos duas nós e todas 
nós / Vamos levantar o sol / Por nós, só nós / E o mundo inteiro pra gritar” 
(“Língua solta”).
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E porque a história é circular, Elza termina o disco afirmando “Deus é 
mãe”, depois de cantar que “Deus há de ser fêmea / Deus há de ser fina 
/ Deus há de ser linda” (“Deus há de ser”, de Pedro Luís). E, assim, unida 
a todas as ciências femininas, essa máquina de ser Deus que o humano é 
irrompe no canto devorador da Elza Soares que anteriormente afirmara: 
“Não me venha com esse papo sobre a natureza / Cada um inventa a 
natureza que melhor lhe caia” (“Um olho aberto”, de Mariá Portugal).

“Contra a realidade social, vestida e opressora, cadastrada por Freud 
– a realidade sem complexos, sem loucura, sem prostituições e sem 
penitenciárias do matriarcado de Pindorama” (ANDRADE, 2011, p. 74). 
Deus é amor. Deus é mulher. A mulher sou eu. Elza é Deus. Deus Elza 
se apresenta diante do ouvinte enunciando vozes estereotipadas que 
da margem forjaram o centro e devem ocupar a centralidade roubada 
(“a burguesia precisa do Mangue”) através da afirmação da existência: 
levantar o sol – “Glória eterna aos heróis que tombaram / Em defesa da 
liberdade / Da pátria de todos os trabalhadores do mundo / Para que não 
existam mais os reis do Mangue” (ANDRADE, 1991, p. 43-44).
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SOCIAL INJUSTICE IN ARUNDHATI ROY’S 
THE GOD OF SMALL THINGS AS A REFLECTION OF 

SOCIAL INJUSTICE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY
Louise E. Stoehr (SFA) 

Aparecida de Fátima Cordeiro Dutra (SFA)

“Oppression… is nourished by love of death, not life.”
Paulo Freire (2000, p. 77)

Introduction

The novel The God of Small Things, written by Arundhati Roy, tells the 
story of a Syrian-Christian family in South India. The story unfolds in the 
city of Ayemenem, India, in 1969, nineteen years after the official legal 
abolition of the caste system, which had long been ingrained in Indian 
society. Even today people of the “untouchable” caste, or Dalit, still suffer 
discrimination and, much like minority communities in the United States 
and elsewhere around the world, do not have equal access to education 
and well-paying jobs; however, at the time of the novel, the concept of 
caste continued to legitimize mistreatment by the upper classes of those 
with a lower social standing.

The vehicle for bringing to life the complexities of a changing 
society and the intricacies of interpersonal relationships across caste 
boundaries in the India of 1969 is Roy’s frame story of Rahel and her twin 
brother Estha, who were separated from each other when they were 
seven years old. The story unfolds through a series of flashbacks, each 
of which enriches the reader’s understanding of the complex history of 
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the extended Ipe family and of the country in which they live. Again 
and again, the reader is confronted with issues of personal freedom and 
(in)justice as the reader learns about the limited opportunities for and 
expected role of women – even in upper classes – on the one hand, 
and about the treatment of the Dalit, on the other hand, a group of 
people who, at the time of the narrative, had achieved full civil rights 
just nineteen years earlier.

Much of the Brazilian critical literature, especially recent analyses, on 
The God of Small Things has focused on gender issues, for example, on 
how women of all classes are oppressed by the male-dominated society 
and how the younger female characters in the book challenge the roles 
imposed upon them (BELÉM, 2016; CARREIRA, 2007; da SILVA CUSTÓDIO, 
2014; MEDES, 2011; SILVEIRA, 2011). In fact, Médes (2011) claims the 
gender issue to be a primary cause of social injustice in the narrative, 
suggesting that it does not matter to what social class a woman belongs, 
for she will necessarily be oppressed simply because of her gender.

These are important contributions to the scholarly examination of 
The God of Small Things and to the further understanding of gender in 
society; however, largely unexplored remain the questions that the novel 
raises about social injustice caused by caste membership. Specifically, 
the Brazilian critical literature on The God of Small Things has largely 
ignored the character of Velutha Paapen, an “untouchable” or Dalit, who 
is brutally beaten to death by the police who wrongly suspect him of 
murdering Sophie, a young half-Indian, half-English girl visiting with her 
mother from London.

While The God of Small Things is a fictional account of life in south-
western India in the late 1960s, sadly this fiction does not describe a by-
gone era, but the issue it raises remain current. It even reflects reality in 
the United States of the twenty-first century. Therefore, in this analysis, 
we will focus on two distinct and yet hauntingly similar examples of social 
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injustice due to social status, caste, and race, as we compare the brutal 
murder of the fictional character Velutha in The God of Small Things 
to the brutal murder of Marcelo Lucero in 2008 New York as retold by 
Mirta Ojito in her documentary book Hunting Season: Immigration and 
Murder in an All-American Town. In addition, we argue that Hispanic and 
other non-European immigrants in present-day United States are the 
“untouchables,” or Dalit, in that country. This can be demonstrated, for 
example, by the perceived class and socio-economic divides between 
first-generation and later-generation immigrants from Central and South 
America to the predominantly white North America.

The main objective of this article is to present a parallel analysis of 
The God of Small Things as an example of fiction and Hunting Season 
as an example of nonfiction, and of how both genres examine similar 
issues of social injustice and oppression regarding the untouchables 
of their respective societies. Additionally, this paper aims to show 
how the caste system, which although not part of the legal code nor 
officially recognized in the United States, does indeed exist and is used 
to legitimize discrimination against people based on their nationality, 
color of skin, and social class.

Theoretical Framework

The theoretical foundation for the present examination of social 
injustice is the pedagogy of the oppressed, a concept first introduced 
in 1968 by Brazilian philosopher and educator Paulo Freire in his 
groundbreaking study of education and social injustice, Pedagogia do 
Oprimido, which was translated into English in 1970 and reissued in 
a thirtieth anniversary edition in 2000. Rejecting traditional models 
of pedagogy because they all rely on what Freire calls the “banking 
model” in which learners are simply viewed as empty containers 
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waiting to be filled with knowledge handed down from those in power, 
Freire’s revolutionary pedagogy of the oppressed “functions as an 
instrument... by which men and women deal critically and creatively 
with reality and discover how to participate in the transformation of 
their world” (2000, p. 34).

Freire was a pioneer in the field of education, who brought to light 
awareness of oppression – its causes and its manifestations – in Brazilian 
society and who worked closely with the oppressed as they learned to 
empower themselves. As he explains the dynamics of how a society that 
is divided into distinct classes functions, he presents the foundation 
upon which his theory is built: that those who have power, that is, the 
oppressors, use their position of power to oppress those individuals 
and groups who do not share in that power, that is, the oppressed. In 
other words, the dominant group, the oppressors, necessarily will take 
advantage of its more powerful political and socioeconomic status to 
oppress the weaker group or groups, the oppressed.

While Freire concedes that the ideal of an entirely classless society 
might not be practically achievable, he emphasizes that the oppressed 
do indeed have the power to change their condition: This power lies in 
them becoming aware of their oppression, recognizing their inherent 
value as human beings who are contributing members of the societies 
in which they live, taking responsibility, using the knowledge they 
already have to build new knowledge and awareness, and working 
collaboratively to improve their conditions. Finally, Freire argues that 
what the oppressors, those in power, fear the most is for the weaker 
members of their respective societies, the oppressed, developing this 
awareness of oppression and the recognition of their value as human 
beings; after all, awareness leads to acts of liberation.

Both Velutha, the fictional character in The God of Small Things, and 
the real human being Marcelo Lucero, whose fate is recounted in Hunting 
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Season, are aware of their oppression. Each one handles this awareness 
in a different fashion. For Velutha, the awareness of his inherent value as 
a human being drives him to political activity and to claiming his right to 
love whom he chose; for Lucero, this awareness results in, among other 
qualities, his impulse to fight back when violently attacked by a gang of 
angry teenagers.

Parallel Narratives – Fiction Reflects Fact

While one major aspect of Roy’s novel is the story of social injustice 
at one particular time and place, that is, the late 1960s in India, it is but 
one contribution to the awareness of social injustice worldwide. The 
God of Small Things tells a “timeless” story in the sense that it so sadly 
continues to be reflected in the reality for some groups of people even in 
the second decade of the twenty-first century. Literature, documentaries, 
and contemporary news reports continue to retell the tragic story of abuse 
and murder of the minority Other by the majority in power.

Ojito’s Hunting Season is a haunting example of nonfiction writing that 
parallels the events and the fate of Velutha in The God of Small Things. 
Unfolding as a true-crime novel, it retells the tragic story of Marcelo Lucero, 
a thirty-seven-year-old immigrant who had come from Ecuador to live 
in a small Long Island community. The author highlights the complicated 
relationship between local residents, mostly white Europeans descendants, 
and the immigrant community from Gualaceo, Ecuador.

In both texts, a member of a perceived lower class is brutally 
murdered in a way that can be seen as an expression of inequality at a 
time when the laws of the respective locations officially proclaimed the 
respective victim’s equality – in a way, the letter of the law did not catch 
up with the spirit of the oppressors. In India, just nineteen years before 
Velutha’s murder, the laws regarding the rigid caste system had been 
abolished; thereby, equal rights for the Dalit were established in the legal 
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code. In 2008 in New York, even immigrants who do not have proper 
documentation to live and work in the United States, nevertheless, 
officially are afforded many of the same rights as citizens, as required 
by the United States Constitution (ILONA, 2017). Unfortunately, in both 
fiction and nonfiction stories, official legal protection does nothing to 
actually protect the oppressed victims from their oppressive, hate-filled 
attackers who, because of each victim’s status as the Other – that is, 
lower caste membership, perceived foreignness, or racial difference – 
feel justified in their actions.

Examined through from the perspective of Freire’s arguments, those 
in power acted as they did in part due to their anger that a person they 
perceived as being of lesser status had behaved in ways that demonstrated 
the lower-status person’s own self-awareness of his inherent worth 
and dignity as a human being whose “natural” demand was that of a 
basic level of respect. Similarly, the perpetrators in the novel and in the 
documentary were also driven by their fear that the oppressed individuals 
might continue on their respective paths to establishing true equality in 
the eyes of the two societies.

Social Injustice in Literature and Life

Social Injustice in The God of Small Things

India is a culturally, linguistically, and religiously diverse nation. Up 
until 1950, the division of Indian society into a stratified caste system, 
one that separated people based on their inherited class status, was 
codified by law. Relationships between people from different castes 
were, in fact, prohibited by the Indian Constitution (BELEM, 2016). As a 
result, individuals from one caste were by no means allowed to engage 
in relationships with others of another caste, neither an inferior nor a 
superior one. 
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Even after the significant change to the Indian Constitution officially 
abolished the caste system, such as nineteen years later in the timeframe 
of Roy’s novel, members of the lower castes largely remained relegated to 
their historically traditional roles (OLCOTT, 1944). This is clearly illustrated, 
for example, by the conditions in which Velutha lives. Nineteen years 
after legally securing civil rights and equality in the eyes of the Indian 
Constitution, Velutha and his family continue to live as they had done 
prior to 1950. On land they do not own, Velutha shares a small, one-room, 
dirt-floor hut with his father and disabled brother, who had suffered a 
broken back falling from a coconut tree and for whom medical treatment 
is out of reach. They live a hand-to-mouth existence, supported largely by 
Velutha’s meager income as an employee at the local pickle factory.

The expectation for maintaining traditional roles is also depicted 
in the fear Vellya Paapen has for his son as he witnesses the self-
confident manner in Velutha’s interactions with people of higher social 
standing. For example, the senior Paapen criticizes his son for offering 
unsolicited advice in the workplace and for ignoring suggestions given 
to him by those of higher social standing. Vellya Paapen understands, 
perhaps more than his son does, that a change to the Constitution had 
not resulted in changes to society’s attitudes toward the Dalit class. So, 
while Dalits were no longer expected to literally not touch a person of 
higher standing or, in the presence of members of higher castes, to creep 
backward and to erase their footsteps43, the senior Paapen recognizes 
that his son is overstepping unstated boundaries that are still ingrained 
in their society.

It is clear that Velutha is an exceptionally gifted and talented mechanic as 
well as carpenter, yet he is relegated to being an underpaid and disrespected 

43  “Paravans were expected to crawl backwards with a broom, sweeping away their 
footprints so that Brahmins or Syrian Christians would not defile themselves by accidentally 
stepping into a Paravan’s footprint” (ROY, 1997, p. 74).
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employee at the Ipe family’s pickle factory. Had Indian society truly embraced 
the concept of equal civil rights for all its citizens, there is every reason to 
believe Velutha would likely have had opportunity to be a successful craftsman 
in his own right, owned his own business, enjoyed a higher standard of living 
and respect from other members of Indian society. These opportunities being 
denied him, Velutha becomes politically active in the Communist Party as a 
path toward establishing a more just society in India.

Yet it is not only with regard to Velutha’s living conditions or lack of 
professional opportunity that we witness his status as less than that of those 
who were never considered to belong to the low caste of “untouchables.” 
Rahel’s and Estha’s extended family exhibits a quiet disapproval of their 
fondness for Velutha and their enthusiastic embrace of his kindness toward 
them. In the eyes of the older generation of the Ipe family, it is simply 
inappropriate for a member of the lowest social class to act as a caring 
father figure for Ammu’s children.

The family’s view of the relationship between Ammu and Velutha 
as it becomes known to them, although no longer prohibited by any 
legal statute, presents the most significant example of Velutha’s status 
as a person who has yet to achieve true equality in society. On the one 
hand, the novel does provide key background information on Velutha’s 
childhood; on the other hand, there exists a huge gap with regard to any 
personal adult relationships outside of his immediate family. This would 
suggest that even as a central character in the novel, his Dalit status 
continues to make him to some extent invisible to the larger world. The 
social problem of being invisible as the Other may even extend back 
into one’s own family. Indeed, the novel suggests a period during which 
Velutha ceases to be visible in the world of his home, even to the extent 
that he is unable to return as his mother was deathly ill.

Ammu is held by her brother as a prisoner in her own home; at the same 
time, Velutha is hunted down as the assumed rapist and murderer of Sophie, 
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who in fact had simply drowned after falling out of a boat while running away 
with her cousins Rahel and Estha. Here, Velutha’s invisibility is turned into 
its social mirror image of dangerous visibility, and he becomes a convenient 
scapegoat as the alleged perpetrator of a crime that never happened, as 
Baby Kochamma conceives a plan to indirectly punish Velutha for his affair 
with Ammu, an affair Baby Kochamma disapproves of primarily because of 
Velutha’s Dalit status. De Camargo (2006, p. 183) emphasizes that “[e]veryone 
knew Velutha’s irrefutable innocence, but they kept silent and believed that 
he deserved that punishment for having incurred this fatal mistake in Indian 
society: the transgression of castes.” These circumstances make it possible 
for Baby Kochamma to provide false testimony to the police, giving the 
authorities the necessary pretext to persecute an innocent person.

In the end, Velutha is unjustly beaten to death by a police officer 
who, without any hesitations, believes the words of someone from a high 
standing status, Baby Kochamma, over much evidence to the contrary. 
The ultimate demonstration of Baby Kochamma’s perversity in her actions 
against Velutha is her manipulation of the twins, Estha and Rahel. She 
is aware that Velutha had little chance of surviving the brutal police 
beating; nevertheless, she asks the twins to falsely confirm that Velutha 
was responsible for a crime he did not commit. The totality of injustices 
visited upon Velutha by the majority system relegated him to the role 
of an oppressed minority but, in turn, strengthened his personality so 
that he was able to mostly live his life on his own terms. It was Velutha’s 
awareness of the injustice of his oppressed status and his efforts to claim 
his human rights that indirectly caused his death. In terms of Freire’s 
pedagogy, Velutha had learned how to be an active participant in the 
transformation of his own world, and this act of liberation angered the 
powerful majority who feared for their own status in their changing world. 
In the end, it was the fear felt by the oppressors that drove the brutal 
murder of an innocent man.
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Social Injustice in Hunting Season

Stories such as Velutha’s – of a life lived almost invisibly without 
respect from the majority society, a life cut short by brutal murder – are 
unfortunately not reserved for the pages of fiction. Such stories continue 
today to be acted out in communities everywhere, as is so poignantly 
made clear in Mirta Ojito’sHunting Season: Immigration and Murder in 
an All-American Town (2013). The seaside village of Patchogue in Suffolk 
County, New York, is located roughly sixty miles from bustling New York 
City. It is a quiet town “where people of mostly Italian and Irish descent 
proudly display US flags on the Fourth of July and every year attend a 
Christmas parade on Main Street” (OJITO, 2013, p. 2), yet it is also the 
site of a brutal murder. On 8 November 2008, a group of teenagers 
from nearby towns, engaging in what they referred to as the “sport” of 
“beaner jumping,” beat to death Marcelo Lucero, a thirty-seven-year-old 
undocumented immigrant from Ecuador, who had been working in the 
United States for fifteen years, enough time to have been able to send 
roughly $100,000 to his mother and siblings in Gualaceo, Ecuador. He had 
been making plans to return home.

While there are two significant differences between Velutha’s 
and Lucero’s stories – Lucero did not engage in a relationship with a 
woman of a higher social class, and in the aftermath of Lucero’s death, 
the perpetrators were brought to trial and convicted – the similarities 
between the fictional character of Velutha and the actual person Marcelo 
Lucero are remarkable. Details of Lucero’s life in Gualaceo, Ecuador, and 
particularly of his life in Patchogue, New York, speak to a life much like 
that of Velutha’s. Even in his native Ecuador, Lucero’s life was marked 
by poverty, an experience different from that of his friends, who though 
not wealthy, enjoyed at least a lower-middle-class existence. As a child, 
Lucero rarely had the joy of wearing his own new clothes and often went 
without shoes in a town known for its cobblers and shoemakers. While 
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not a member of a designated group as Velutha had been, Lucero was 
among the poorest of the poor. Like Velutha, he did not pursue education 
beyond a basic level, rather feeling the necessity to begin work at a young 
age to help support his mother and siblings.

Marcelo Lucero was an outsider when he arrived in New York, and 
his status as an undocumented immigrant assured that he would remain 
an outsider, a person marginalized and oppressed by the white majority 
who controlled the town, indeed the county, in which he lived. So, as 
Ojito explains, “Marcelo Lucero thought he had found a home, albeit a 
temporary one, but to the town he was always a stranger, a foreigner, an 
invisible other” (OJITO, 2013, p. 13; emphasis added).

In Patchogue, Lucero, who was deeply religious, lived a solitary life 
focused primarily on work. Much as in Gualaceo, Lucero’s long hours of 
working for a meager wage continued at his dry cleaning job in Patchogue, 
where exposure to caustic chemicals had caused him to lose his fingernails 
and be relegated to ironing the clothing of the wealthy. Much of the money 
he earned in the course of his fifteen years in New York, he sent to his 
family back home.

Taking on jobs that members of the majority white population does 
not want – jobs that are less safe, are poorly paid, offer little security 
or benefits, and are considered menial – made Lucero one of the many 
who toil in the shadows. This experience speaks directly to Velutha’s 
experience as an employee at the pickle factory. Lucero, while not a 
member of a once legal class of “untouchables,” was most definitely 
treated with the same level of disdain that the oppressors in The God 
of Small Things aimed at Velutha. Indeed, it was hatred and fear of 
immigrants that prompted the New York State Legislature to consider 
six anti-immigrant bills in 2008 alone, the year Lucero was murdered 
(OJITO, 2013, p. 185). The oppressors, in support of these bills, were 
trying fiercely to use the legal process to codify their majority status 
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and thus assure that the oppressed would be ever more restricted in the 
means possible for them to achieve a sense of liberation.

A significant contrast from Velutha’s quiet manner and his desire to 
avoid direct confrontation is Lucero’s willingness to physically stand up to his 
oppressors and to demonstrate to the powerful majority who intended him 
harm that he was a human being, full of dignity and self-worth. Unlike Velutha, 
he fought back. As soon as the gang of teenagers began to encircle him and 
his friend, Angel Loja, yelling racial epithets at them and demanding money, 
Lucero is reported to have yelled back at them “Why don’t you go to work like 
I go to work, so you can have your own money?” (OJITO, 2013, p. 119). The 
situation quickly escalated, Lucero fought back physically as he rapidly swung 
his belt above his head to ward off the multiple physical assaults against his 
body. That was when and how he, in the words of his younger brother, “broke 
the rules ... He defended himself. He wanted to be treated like a human” 
(OJITO 2013, p. 2015). This is precisely the behavior of liberation presented 
by Freire and that is so feared by those in power who seek to continue their 
oppression of the less powerful minorities.

Marcelo Lucero’s brother Joselo likewise mirrors almost literally 
Freire’s sentiment that oppression continually evolves, that is, “[t]his 
violence… is perpetuated from generation to generation of oppressors” 
(FREIRE, 2000, p. 58). After his brother’s murderers were convicted for 
their hate crime, Joselo tells reporters that “the hunting season is over, 
at least for now” but that “hate … is always looking for another place” 
(OJITO, 2013, p. 205). Ultimately, whether the oppressed victim fights 
back or not is a secondary consideration. Velutha and Marcelo Lucero 
both were murdered not because of anything they had done, but for who 
they were – representatives of an oppressed minority – and because they 
challenged their respective oppressors by their individual awareness of 
their dignity as human beings and because of the steps toward liberation 
they were in the process of achieving because of that awareness.
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Social Injustice in Contemporary Society

In comparing The God of Small Things with Hunting Season, the 
discussion above has focused on social injustice, which ultimately took 
the lives of two young innocent men whose only “transgression” was 
their respective attempts to live their lives with dignity. In the fictional 
account, Velutha’s activism within the Communist Party demonstrates 
what, in Freire’s terms, is Velutha’s awareness of his oppression and his 
critical, creative manner of seeking to transform his world. Velutha’s 
efforts to fight for a better society in which people would not be judged 
or mistreated on the basis of skin color or social status is a clear example 
of his liberation from oppressed status.

Ojito’s documentary book reports how Marcelo Lucero left Ecuador 
for the Unites States seeking a better life, as most immigrants do. In 
contrast to Velutha’s living condition in a dirt-floored hut shared with two 
other family members, Lucero maintained a modest yet impeccably clean 
and orderly apartment. His only luxury was his interest in being well-
dressed. Ojito reports that Lucero’s childhood friend Angel Loja, who also 
was living in Patchogue and was attacked along with Lucero, explained 
his friend’s motivation as follows: “Lucero wanted to blend in. If people 
were going to look at him because he spoke broken English and had a 
brown face, they might as well look at an elegantly dressed man” (OJITO, 
2013, p. 115). The oppressed has taken on the outward appearance of the 
oppressor – he has used his awareness of how this society functions to 
demonstrate his legitimate position in it. He may work a menial job and 
not speak English well and even look different from the oppressor, but 
he does insist on people recognizing his dignity as a human being. And 
this act of liberation most definitely threatened the oppressors – in this 
case, insecure teenagers who sought to put Lucero back into what they 
perceived as “his place”.
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Nevertheless, being well-dressed does not compensate in the 
eyes of the majority for being an outsider. Much as people oppressed 
Velutha because of his status as a Dalit, the majority white population 
in Suffolk County treated immigrants, such as Lucero, as second-class 
human beings who, in the eyes of these oppressors, did not deserve 
the same basic human rights as they themselves enjoyed. So, surely 
Lucero never imagined that an impulse as basic as self-defense would 
ultimately serve as the primary excuse for those who took his life. 
The teenagers who attacked Lucero were even more angered by the 
oppressed individual who stood up to their violent attack. Lucero 
demonstrated his sense of liberation when he physically fought back. 
This act of liberation further challenged the oppressors’ status of 
power and, in turn, further fueled their anger. Indirectly, Lucero’s act 
of liberation was the cause of his murder.

 Both the fictional story of Velutha’s murder, essentially because of 
his being a Dalit, and the authentic story of Lucero’s murder because he 
was a brown-skinned immigrant in the United States are representative 
of the irreparable consequences of social injustice. In particular, they are 
examples of social injustice visited upon a member of an oppressed group 
who acted upon the awareness of his oppressed status to transform his 
life and to liberate himself from that status. Had the character of Velutha 
not acted as a person who had been liberated from the oppression 
brought on by his untouchable status and had Lucero not acted to defend 
himself as he did, the oppressors in their respective societies would not 
have feared them and felt a need to extinguish their sense of liberation by 
murdering them.

The fictional account of Velutha’s brutal murder by policemen and the 
factual account of Lucero’s violent death at the hands of teenagers both 
reflect reality—not an outdated reality but contemporary reality in the 
United States. Until the brutal murder of Lucero, residents of Gualaceo, 
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Ecuador, had viewed the United States not as a country riddled with 
violence but rather “as the land of prosperity and opportunity” (OJITO, 
2013, p. 169). In reality, the United States is a country where the destiny 
of people who the oppressive majority perceive to be “untouchables” is 
at the mercy of those in power. Indeed, the oppressors in power have the 
authority – whether legal or simply assumed because of their majority 
status in their society – to determine the fate of individuals or even 
groups of people who are on the margins of society. In the two texts, 
Baby Kochamma took it upon herself to determine the destiny of Velutha 
in the God of Small Things, and it was the teenagers looking to engage 
in “beaner bashing” who determined the fate of an innocent Ecuadorian 
immigrant in the United States.

The United States of 2017, in which the entire government is 
controlled by one conservative political party, provides many examples 
of how those in power continue to use that power to determine the 
destiny of the oppressed minority populations. One poignant example 
of vulnerable individuals having their personal destinies determined by 
the majority who view them as the “untouchables” of that society is 
the recent repeal of former President Barack Obama’s executive order 
of 2008 that established the Deferred Action for Childhood Arrivals 
(DACA). The intent of DACA was to provide a level of legal immigration 
status for people who had been brought to United States as children but 
who lacked legal documentation. DACA gave those young immigrants 
permits to study and work in the United States. The young immigrants 
protected by DACA have had a glimpse of life outside the shadows of 
oppression, for DACA had provided the tools to help them gain their 
own liberation and establish themselves as equal members who belong 
to the society to which their parents had brought them. Removal of this 
protection threatens the legal status of these young immigrants, forcing 
them back into the role of the oppressed “undocumented” immigrant 
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whose very existence in the United States depends upon the whims of 
the oppressors in power.

More importantly, the target of oppression by the powerful in the 
United States is not limited to immigrants. The news is filled with reports of 
black citizens being profiled by the police, of black citizens being mistreated 
by officers of the law, of black citizens being treated more harshly than white 
citizens by the criminal justice system, of black citizens who are shot to death 
at the hands of law enforcement just because they were a black person 
in a particular place at a particular time. Most chilling of all these reports, 
however, was what appeared to be the lynching on 28 August 2017 of an 
eight-year-old biracial boy at the hands of white teenagers in Claremont, New 
Hampshire. This is a terrifying example of how, as Freire suggests will happen 
(FREIRE, 2000, p. 58), oppressors continue to evolve and their violence 
reappears generation after generation even as the oppressed continue in 
their ongoing struggle against oppression.

In manner similar to the fictional account in The God of Small Things 
and the documentary by journalist Ojito, those in power – while they may 
not have directly supported the actions of the teenagers who hanged 
the young boy – initially brushed the incident aside, claiming “it was an 
accident; there’s nothing we can do” (SEATON, 2017). During the medical 
examination of the young boy, doctors discovered cuts and bruises on his 
legs that had been caused when the same teenagers had thrown rocks at 
him while yelling racial slurs at him (SEATON, 2017). While, in this most 
recent incident, the child victim did not lose his life, he will remain scarred 
forever, both figuratively and literally.

Final Considerations

The struggle for equality, for basic civil rights for all members of 
society is ongoing. Despite the many legal victories over the last half-
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century for people of color in the United States, the caste-system 
in that country is alive and well. It is evident in racial, ethnic, and 
economic oppression. The oppressors show their growing fear of the 
oppressed developing ever greater awareness of their condition as they 
continue their liberating work toward ever greater equality. Evidence 
of this growing fear became clear after the election of Barack Obama 
as President in 2008 with a massive increase by an unimaginable 755% 
in the number of official hate groups in the United States (Southern 
Poverty Law Center, Patriot Movement Explodes, 2012). It has continued 
to be fueled by a retreat into nationalist politics, as represented by the 
election of the current President, whose incessant nationalist rhetoric 
and legitimization of hatred toward all Others continues to fuel the 
oppressors’ sense of entitlement. Most recently, Southern Poverty 
Law Center reports 917 hate groups active in the United States in 2017 
(Southern Poverty Law Cener, Hate Groups Increase Second Consecutie 
Year, 2017).

Laws and policies are important in the struggle to mitigate 
discrimination and social injustices, but they do not guarantee changes 
in people’s attitudes. Until people’s attitudes change, social injustice 
will continue to be the root cause of human suffering and death. The 
outlook would appear to be dim if indeed Freire’s suggestion that the 
struggle for liberation, equality, and civil rights for all human beings is 
ongoing because, as Arundhati Roy’s The God of Small Things and Mirta 
Ojito’sHunting Season illustrate, each generation will bring forth not only 
people who are willing to learn and fight for their liberation but also those 
who are only more than willing to prevent that from happening.
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CINEMA, CULTURA E POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA: 
LEITURAS E POSSIBILIDADES DE ENSINO

Regma Maria dos Santos (UFG/UFCAT)

Na sociedade contemporânea, os recursos técnicos midiáticos 
inauguram uma nova forma de informar e formar os cidadãos. Jornal, 
rádio, cinema, televisão e internet inserem-se, em nosso cotidiano, como 
suportes alternativos, complementares e em diálogo com a educação 
formalmente recebida.

O cinema apresenta-se, portanto, a partir de uma ótica elaborada por 
um diretor que possui uma visão de mundo e uma formação que permitem 
criar sua própria versão. É preciso entender que existem aí presentes os 
valores histórico-contextuais (relação tempo/espaço) e estéticos.

Quando abordamos a narrativa cinematográfica em suas mais 
variadas tonalidades, construímos um registro, que é também uma 
representação do que queremos ou podemos ler nas obras apresentadas.

Os dois filmes aqui escolhidos para realizar esta leitura têm em comum 
o fato de serem latino-americanos e, portanto, de apresentarem uma 
perspectiva própria em relação ao fazer cinematográfico. Outro aspecto 
em comum é a relação direta desses filmes com a literatura, seja pelas 
representações ou metáforas constituídas em suas temáticas, seja pela 
inspiração na elaboração do roteiro, seja pela escrita do próprio roteiro.

Traremos aqui leituras do filme cubano Alicia en el pueblo de 
Maravillas, de Daniel Dias Torres, e do chileno No, de Pablo Larraín. Esses 
filmes serão vistos como referência para pensar a questão da ditadura e 
da censura na América Latina nos anos finais do século XX.
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Alicia en el pueblo de Maravillas – cinema e censura em Cuba

“Para viver nesse povoado você tem que conquistá-lo”
(Frase encontrada por 1Alicia ao chegar em Maravillas)

O filme Alicia en el pueblo de Maravillas é, sem dúvida, polissêmico. 
Podemos analisá-lo a partir de diferentes perspectivas: desde a construção 
coletiva do roteiro, passando pelas escolhas técnicas, poéticas e formais 
do diretor Daniel Dias Torres, até a sua narrativa circular.

No entanto, diante de tantas possibilidades, delimitamos uma 
abordagem que relaciona sua elaboração e as implicações externas de 
sua feitura à sua recepção em Cuba e nos demais países onde foi exibido, 
tomando o ato de censurar o filme tema chave desta leitura.

Costumamos entender a censura como um mecanismo regulador 
oficial que revela a não aceitação do pensamento do outro e sua 
consequente manifestação. Mas é preciso entender também que 
esse mecanismo tem uma raiz fincada nas nossas relações cotidianas. 
Obviamente isso significa que a censura não está apenas nos lugares 
instituídos (igreja, escola, estado, meios de comunicação, dentre outros), 
mas na própria vivência cotidiana.

Todavia, não podemos deixar de citar que os grandes exemplos da 
censura na história da humanidade são práticas com as quais o homem 
trata seus semelhantes, queimando livros ou judeus, torturando inimigos 
do regime político, impondo silêncio absoluto, impedindo a divulgação e a 
circulação de bens culturais, como filmes, livros, performances artísticas, 
teatro, dentre outros.

A Inquisição é talvez uma das mais cruéis formas de censura a que 
a humanidade já assistiu, que veio posteriormente em nosso século a 
se manifestar nas práticas nazifascistas e nos genocídios mundo afora, 
que algumas vezes sequer chegamos a conhecer. Mas a experiência mais 
próxima que temos dessa experiência no Brasil está ligada diretamente 
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ao governo militar na recente história brasileira, que através do AI-5 (Ato 
Institucional) instituiu oficialmente a censura no país e determinou a 
subordinação do Legislativo e do Judiciário ao Poder Executivo ligado às 
forças armadas.

Qualquer atitude de questionamento ao Estado era severamente 
reprimida e contestada. Mas o que é interessante é que, apesar da 
censura, sempre se buscaram formas de burlar e driblar o poder de 
veto dos censores. E aí a utilização sutil de certos signos que suscitavam 
questões como: por que algumas páginas de jornal eram deixadas em 
branco? Por que certas canções de amor são, na realidade, metáforas 
sobre a repressão no país? Chico Buarque, como um dos nossos 
melhores poetas, conseguiu fazer isso com maestria, usando inclusive 
um pseudônimo para ter suas canções liberadas pelos censores. “Julinho 
da Adelaide”, essa personagem incorporada por Chico Buarque, chegou 
a dar uma longa entrevista ao jornal Última Hora em que contava 
passagens de sua “vida” como filho de uma favelada.

Nesse sentido, podemos acreditar que são essas mínimas atitudes 
diante da censura que vão minando sua existência e possibilitando 
estabelecer os períodos democráticos da história. Recentemente estamos 
vivendo outras formas diferentes de cerceamento, por meio de denúncias 
ancoradas em preceitos jurídicos, mas sem provas ou materialidade. Outras 
manifestações de censura explicitam-se também por intermédio de grupos 
que defendem certas posturas morais e, por convicções, impedem com 
denúncias, manifestações públicas e pressões políticas a realização de 
certas atividades culturais e educativas. Isso significa que os mecanismos 
da proibição estão sempre se sofisticando, mas os objetivos são sempre 
muito parecidos, ou seja, calar o que incomoda, como o atual projeto da 
Escola sem Partido, rebatizado por seus críticos de “Escola com mordaça”.

O filme cubano Alicia en el pueblo de Maravillas, que estreou 
em Cuba em 1991, foi apresentado durante apenas quatro dias e, 
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posteriormente, proibido, o que nos permite questionar e analisar o 
tema da censura naquele país e as implicações de sua abordagem.

Alicia... se tornou a obra mais censurada na história da Cuba castrista. 
A personagem Alicia (Thais Valdés) é uma estudante recém-graduada 
de teatro que vai a Maravillas para trabalhar como diretora. Essa cidade 
é convertida em uma caricatura de Cuba com todos os seus problemas 
cotidianos. Soluções surreais são tomadas para driblar o cotidiano daqueles 
que para lá foram enviados. Maravillas é considerado um “purgatório” 
onde não há santos nem santas. Nem as crianças escapam à constante 
exposição de seus defeitos e por isso têm consciência dos castigos que 
sofrem por questionar as atitudes contrárias ao poder instituído.

Maravillas uniformiza, padroniza, defende o que é público, mesmo 
que impeça sua utilização. Numa das cenas, o casal senta-se em um 
restaurante e é obrigado a comer com a faca e a colher presos à mesa, 
os móveis são pregados ao chão, o sabão é preso à pia e todos os objetos 
são numerados. Destaca-se no filme a padronização das roupas cujas 
estampas são vários ovos fritos, o que beira o kitsch. O desenho de 
um olho persegue os personagens do filme, assim como vários alto-
falantes. A escada do hotel é preenchida por tijolos, o que sinaliza a 
impossibilidade de avançar para o alto.

Em sua exibição no Festival de Berlim, no qual foi premiado, o 
púbico europeu se surpreendeu com o fato de que em Cuba era possível 
fazer um filme assim, o que seria paradoxal, já que se questionava a 
própria censura. Mas lá o filme foi considerado subversivo, irreverente 
e contrarrevolucionário. Conforme Eduardo del Llano Rodríguez 
(2001), pertencente ao grupo Nos-y-otros, responsável pela elaboração 
coletiva do roteiro e do filme, a recepção da obra foi condicionada aos 
comentários da imprensa, bastante severa em suas análises. Alicia... 
estreou em clima de tensão e tumulto. Depois de quatro dias, o filme 
saiu de cartaz e em seu lugar estreou Alien II.
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Alguns críticos defenderam o direito de existir do filme, mesmo 
discordando de sua abordagem. Para outros críticos, o filme examina 
os efeitos psicológicos da revolução nas pessoas comuns, expondo seus 
medos, mas também sua força, já que o riso e o tom burlesco da película 
incitam a questionar o poder instituído. Em contraposição ao olho que 
aparece em várias cenas sugerindo o poder controlador que tudo observa, 
aparece ao fim do filme o desenho de uma boca sorrindo.

Depois de muitos anos, Alicia [...] segue sendo um filme maldito. 
Segundo Rodríguez (2001), a película não foi exibida na televisão, e 
quase não se consegue em lojas de vídeo. É como se não existisse. Mas, 
para além da fala de Rodrigues, observamos que nas lojas virtuais de 
venda de filmes cubanos ele ocupa o primeiro ou o segundo em lugar 
entre os mais vendidos.

Passados mais de dez anos de seu lançamento, Rodríguez (2001) deu 
depoimento dizendo gostar mais dele naquele momento do que quando 
escreveu. Ele sabe não se tratar de uma obra perfeita, que tem momentos 
pueris, coisas que não saíram tão bem, mas mantém o encanto de uma fábula, 
porque é uma fábula e não um documentário sobre o socialismo em Cuba.

Existem pessoas que adoram, outras que detestam o filme, por sua 
qualidade artística. Alguns questionam: “por isso armaram tanto barulho?”. 
Alicia... faz uso da alegoria e da sátira tendo por base a obra de Lewis Caroll. 
Aventuras irracionais, sem sentido aparente, permitem examinar a realidade 
cubana. Os problemas, que nunca se resolvem, justificam a escolha de uma 
narrativa circular por seu diretor Daniel Dias Torres.

Conforme Laura Redruello Campos (2007), em estudo sobre o filme, 
a análise da obra levou os intelectuais cubanos a se perguntarem se a 
arte que se põe a serviço da revolução deve expor suas contradições. 
A polêmica gerada pelo filme trata da interferência e do direito do 
intelectual de opinar e intervir nos destinos do país.
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O filme é uma sátira, que através do humor, da deformação e 
do exagero, critica a propaganda retórica, repetitiva e a censura aos 
trabalhadores e ao povo cubano. Essa caricatura de Cuba gerou uma das 
maiores crises entre os ideólogos do partido e o ICAIC (Instituto Cubano 
de Arte e Indústria Cinematográfica), que realizou o filme. O ICAIC foi 
condenado a formar uma nova associação com organizações audiovisuais 
de menor relevo. Entretanto, posteriormente, conseguiu manter sua 
independência diante de outras instituições e mais tarde estreou novos 
filmes tão críticos e complexos como Morango e chocolate (1993); 
Guantanamera (1995), de Tomáz Gutierrez Alea; e Madagascar (1994). 
Alicia... abriu novos caminhos para o cinema cubano, e, por que não dizer, 
para uma nova leitura sobre aquele país e seus intelectuais.

Nós, brasileiros simpáticos à experiência socialista vivenciada naquele 
país, pudemos nos deparar com suas contradições e com o esforço 
daqueles que percebiam, por dentro, a necessidade de renovação. E 
podemos dizer que toda renovação, toda transformação começa com a 
crítica, seja ela vinda dos ensaios racionais dos pensadores intelectuais 
da academia, seja dos clamores populares e de suas tentativas de sair do 
lugar que os oprime, seja ela vinda da arte, da literatura ou do cinema.

Apesar da proibição, Alicia... circulou pelo mundo em festivais, em 
mostras do cinema cubano, e podemos, inclusive, assistir pelo YouTube a 
pequenos trechos do filme que estimulam o desejo de conhecer a obra.

Nesta breve exposição, pudemos nos aproximar das críticas feitas 
pelo cinema a um país comunista da América Latina observando suas 
contradições e imperfeições, para além dos reconhecidos índices nas 
áreas de educação e saúde.

No próximo tópico, analisaremos, por meio do filme No, a história 
de outro país da América Latina, o Chile, e o fim de sua política ditatorial 
de direita.
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O filme No, ou três tomadas sobre propaganda e política

A proposta desta análise é dialogar com o cinema latino-americano 
contemporâneo para refletir sobre as práticas políticas durante a 
vigência do regime militar no Chile. Escolhemos, para este estudo, 
o filme No, que trata da campanha pelo plebiscito naquele país pela 
permanência ou não do general Pinochet no poder.

Para realizar uma análise do filme, organizamos estas reflexões em 
três momentos. O primeiro, com informações gerais sobre ele e sobre 
alguns aspectos técnicos de sua produção. Num segundo momento, 
dedicamo-nos a uma análise mais geral; e, no terceiro, abordamos uma 
dimensão mais específica do filme, que diz respeito a três publicitários 
que ali aparecem.

Tomada 1

Nesta “tomada”, nosso objetivo é apresentar algumas informações 
sobre o filme, como quem o escreveu, dirigiu e as opções estéticas 
utilizadas na sua elaboração.

No é de 2012 e foi dirigido por Pablo Larraín, escrito por Pedro 
Peirano, baseado na peça inédita El Plebiscito, de Antonio Skármeta. Em 
1973, Skármeta era professor de literatura da Universidade do Chile e 
diretor teatral. Devido ao golpe militar no Chile, teve que sair do país 
em companhia do cineasta Raúl Ruiz. A primeira escala foi na Argentina, 
onde residiu durante um ano. Foi ali que publicou seu livro de relatos 
Tiro libre. Logo partiu rumo à Alemanha Ocidental, onde se dedicou 
ao cinema. Na Alemanha, escreveu a história O carteiro e o poeta, 
primeiro para a rádio alemã e depois para o mundo (1985). Em 1989, 
regressou ao Chile após o longo exílio de 16 anos. Criou um programa 
de televisão chamado O show dos livros. Em 1994, estreou a segunda 
versão cinematográfica de O carteiro e o poeta, sob o título El cartero 
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de Neruda, no Festival de Veneza. O filme, dirigido por Michael Radford 
e protagonizado por Massimo Troisi, obteve cinco indicações ao Oscar.

Pablo Larraín é um jovem diretor chileno, e tinha menos de 40 anos 
quando fez o filme. Filho de Hernán Larraín, senador e ex-presidente 
da UDI, considerado um partido de direita, e de Magdalena Matte, ex-
ministra no governo de Sebastian Piñera. Essa filiação, mas também 
sua formação em Comunicação e Audiovisual na Universidade de Artes, 
Ciências e Comunicação (UNIACC), constitui seu ponto de partida e 
problematização acerca da recente história do Chile. Considerado 
declaradamente “antipinochet”, Larraín desagrada a direita, mas também 
incomoda alguns setores da esquerda de seu país. Podemos perceber 
essas questões num depoimento no qual afirma que a velha esquerda se 
irritou com a perspectiva abordada na película, porque imaginavam de 
modo diverso. Mas pondera:

Se perguntar a José Manuel Salcedo ou a Enrique García 
[dois dos criadores da campanha do Não] o que acham 
do filme, vão dizer que gostam e que não representa 
necessariamente como as coisas foram. Há coisas que 
se aproximam mais da realidade do que outras, mas 
este não é um tratado de época e ninguém o entende 
assim, salvo as pessoas que precisam de legitimar uma 
verdade histórica. (PROGRAMA IBERMEDIA)44

Pablo Larraín já havia abordado o tema em duas outras obras: Tony 
Manero (2008) e Post Mortem (2010). É interessante destacar as opções 
técnicas do diretor Larraín. Ele explicou que o filme foi rodado em suporte 
de vídeo U-matic 3/4, usado no final dos anos 1980, o que fez com que 
a textura e as cores dos documentos exibidos na época pela televisão 
chilena se confundissem com as cenas de ficção. Ele diz:

44 PROGRAMA IBERMEDIA: el espacio audiovisual ibero-americano. Na mente de Pablo 
Larrain. Disponible en: https://www.programaibermedia.com/pt-pt/na-mente-de-pablo-
larrain/. Acceso en: 12 nov. 2018.
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Eu cresci na década de 1980, durante a ditadura. 
O que víamos na televisão, estas imagens de baixa 
resolução, era um imaginário sujo que não poderia 
ser gravado de maneira pura. A memória coletiva está 
cheia de memórias obscuras, de impureza [...]. Filmar 
em película ou com câmeras digitais de alta definição 
atuais poderia gerar uma distância com o imaginário 
da época. Era importante esta fusão e agora, ao ver o 
resultado, não tenho certeza qual material é nosso e 
qual é da televisão. (OLACIREGUI, 2012)45

Compreendemos então que os aspectos estéticos do filme dialogam 
com a própria dimensão histórico-contextual do período abordado por 
ele. A ideia do diretor foi aproximar o máximo possível a narrativa e as 
imagens daquelas produzidas nos anos de 1980.

Para o espectador que vê o filme pela primeira vez, sem esse 
tipo de informação, a sensação é de estranhamento, já que hoje a 
tecnologia digital e a alta resolução das imagens é o elemento comum 
na cinematografia mundial.

O filme No é estrelado pelo mexicano Gael García Bernal, que 
interpreta um exilado no México que regressa ao Chile e é convidado 
para elaborar a campanha publicitária do “Não”. No foi indicado ao Oscar 
de melhor filme estrangeiro em 2013 e o vencedor da Quinzena dos 
Realizadores de Cannes em 2012.

Tomada 2

Nesta tomada, o objetivo é apresentar algumas informações sobre 
a película: a história, os personagens e os caminhos escolhidos para 
encaminhar a narrativa.

45  Disponível em: https://veja.abril.com.br/cultura/historia-do-nao-para-pinochet-de-
pablo-larrain-emociona-publico-em-cannes/. Acceso en: 12 nov. 2018.
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O filme No, do chileno Pablo Larraín, conta a história do plebiscito 
que, em 1988, pôs fim à ditadura de 15 anos de Augusto Pinochet. Gael 
García Bernal interpreta um exilado que retorna ao Chile e trabalha em 
uma agência de publicidade, mas aceita, como freelancer, fazer parte da 
equipe de campanha para o Não.

Por motivos políticos externos, Pinochet convoca um referendo nacional, 
que aconteceu em 5 de outubro de 1988, para decidir se ele permaneceria 
no poder. O resultado foi de 43,04% para o Sim e de 54,68% para o Não. 
A narrativa do filme coloca como, apesar dos impasses, o publicitário René 
Saavedra (Gael) vence a relutância de seus colegas, colocando um toque de 
humor juvenil e festivo na campanha publicitária de 15 minutos, que, durante 
um mês antes da votação, foi transmitida na televisão chilena.

Tomada 3

O diretor Wim Wenders elabora uma interessante reflexão que 
podemos tomar como mote inicial para nossa análise:

Os americanos compreenderam o poder da imagem 
antes de qualquer outro país. Eles começaram com 
isso nos vinte, e desde entao estão trabalhando 
implacavelmente para reforçar sua imagem. Essa se 
tornou a sua principal indústria – talvez, provavelmente, 
logo após a indústria de armamentos. Mas as imagens 
são as armas mais poderosas do século 21. (WENDERS, 
2013, p. 64)

Partimos dessa reflexão por considerar a sua pertinência em relação 
à compreensão que o jovem e rebelde Saavedra tem, à sua maneira, em 
relação ao uso da imagem e da publicidade na construção de um discurso. 
Escolheu-se aqui também a ideia de três campanhas publicitárias no filme 
(Cola-Free/Microondas/Plebiscito Não/Sim). Tomamos da mesma forma a 
concepção de três publicitários que aparecem no filme.
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A primeira cena refere-se justamente à apresentação feita por 
Saavedra para a bebida Cola-Free. O publicitário chama atenção para o 
contexto social vivido no país que está, agora, preparado para aquele 
tipo de comunicação. Destaco já aqui a complementação que o segundo 
publicitário (Patrão) faz naquele momento relacionando o produto à 
juventude, à valentia, à música e até a certa rebeldia, mas “com ordem”.

É importante compreender que a referência de Saavedra ao contexto 
social e digamos, histórico, não se faz por acaso. Naquele momento, 
exilados como ele retornaram ao país. Há vários partidos políticos e o 
governo Pinochet convoca um plebiscito que decidirá ou não por sua 
permanência no poder.

Temos ainda o terceiro publicitário, que irá realizar a campanha 
do Sim. Pela continuidade do governo Pinochet, sua leitura é a de que 
o general deve modernizar-se, retirar a farda e vestir-se como civil. Ele, 
claramente, defende a estratégia do medo: do comunismo, da miséria. E 
também a possibilidade de que não todos, mas alguns, possam ser ricos, 
o que é o princípio do liberalismo que defendem.

É interessante destacar que não apenas o contexto social permite e 
exige outro discurso, mas também outra prática. E a aposta de René por 
um discurso publicitário que é jovem, alegre, vai incomodar a todos. À 
esquerda consideram um desrespeito à memória dos exilados, torturados, 
desaparecidos. E, como diria a ex-esposa de Saavedra, Verônica: “é a cópia 
da cópia da cópia....”. À direita o resultado positivo dessas mensagens e 
sua repercussão levam a uma alteração de todo o formato da publicidade 
do Sim. O terceiro publicitário perde o posto para o segundo (Chefe), 
que opta por uma contrapropaganda que também se vale do humor e da 
revelação do que é o próprio discurso publicitário.

Selecionei esses aspectos para dizer que por mais que tenhamos 
críticas ao discurso publicitário e à propaganda, é preciso compreender, 



INTERFACES LITERATURA, ARTES E MÍDIAS

211

como nos ensina René, o contexto, quem faz e a quem interessa. A 
campanha do Não, na tese do filme, é vencedora porque o contexto 
permitiu que ali estivesse um exilado, filho de um comunista, ex-marido 
de uma militante que retornou ao país, e construiu outro olhar, não 
apenas da derrota, do ressentimento, da melancolia, mas um olhar para 
o futuro. Um olhar projetivo dos desejos emancipatórios. Mas, podemos 
conjecturar, foi por esse histórico familiar e de vida que ele não aceitou 
a proposta do Chefe (2) de se tornar sócio. Por sinal, ao apresentar a 
campanha da telenovela, o Chefe destaca que Saavedra foi o importante 
mentor da campanha do Não...

Seria também importante destacar aqui alguns aspectos da 
campanha do Não e das críticas que lhes são destinadas: o uso do 
arco-íris; das músicas ( jingle); de pessoas altas como personagens da 
campanha, fora do padrão comum do povo chileno; dos destaques 
dados a baguetes em piqueniques, o que não era comum no Chile, 
dentre outros detalhes. Esses aspectos indicam não a consciência 
da identidade do povo chileno, mas o desejo de se aproximar dessas 
características. E é com esse desejo que lida o consumidor alvo da 
propaganda sabidamente vitoriosa do Não.

Considerações finais

Ao apresentar os filmes Alicia en el pueblo de Maravillas (1991) e 
No (2012), pudemos destacar pontos de vista diversos sobre a recente 
história da América Latina e seus governos ditatoriais, o que pode ser 
uma interessante estratégia para o ensino comparativo de História.

Interessante perceber que, numa perspectiva interdisciplinar, o 
cinema, como expressão da arte visual, dialoga, nesse caso, diretamente 
com a literatura, e expõe contextos históricos importantes para pensar o 
tema da ditadura e da produção cultural no seu entorno.
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Como já dito antes, Alicia en el pueblo de Maravillas baseia-se 
na obra literária de Lewis Carrol, um livro clássico para crianças, mas 
que explora a complexidade da experiência humana alicerçado nas 
referências do autor, que viveu na Inglaterra na época da II Revolução 
Industrial. No entanto, a personagem Alice é uma menina que carrega 
angústias no período de seu crescimento, não aceitando respostas 
prontas e questionando todos à sua volta.

O filme se utiliza dessa atmosfera do livro para aproximar o 
espectador de seu mundo ficcional, procurando, por meio de imagens, 
questionar esse universo opressor, homogêno e sobre o qual pouco se 
pode falar. Mas, contraditoriamente, o que o filme expõe é que, mesmo 
numa ditadura, aquele discurso foi possível, aquela produção pôde 
circular e mostrar as fissuras sociais ali vividas.

Já o filme No também se inspira na peça teatral escrita por Antonio 
Skármeta chamada El Plebiscito. O trânsito entre a dramaturgia de 
Skármeta e o filme de Pablo Larraín revela as potencialidades do 
cinema ao tornar possível que milhares de pessoas tenham acesso a 
essa produção e possam compreender como alguém que acompanhou 
aquele momento representou a transição do governo ditador do Chile 
para uma democracia.

Percebemos que as duas obras dialogam com a história 
contemporânea e se inscrevem como possíveis fontes para análise da 
abordagem política do final do século XX na América Latina, e quais 
opções estéticas de seus realizadores tornam possível perceber esses 
universos que parecem contrastantes, mas que se aproximam em suas 
formas de governo e no exercício do poder.

Tanto em Cuba como no Chile houve censura, exílio, morte, 
perseguições, mas a literatura e o cinema nos permitem nos aproximar 
das frestas que se abrem, mesmo que de maneira metafórica, para, 
assim como Alice, aprender com o diferente.
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1, 2, 3 TESTANDO... LITERATURA DIGITAL 
NO BRASIL HOJE

Rejane C. Rocha (UFSCar)

Princípio(s)

No texto de abertura do seu livro A sociedade sem relato, Néstor 
García Canclini (2012) dedica-se a refletir acerca de um dos traços que ele 
identifica como sendo recorrente na arte contemporânea. Não se trata de 
uma recorrência puramente formal ou estrutural, nem mesmo de um recorte 
temático predominante. Para Canclini (2012), a arte contemporânea se 
caracterizaria por um desbordamento que estaria forçando, talvez fazendo 
ruir, os limites e as fronteiras entre o que se considera próprio do artístico 
e o que advém de outras esferas da atividade humana, em um movimento 
que colocaria em xeque as especificidades e a própria autonomia do campo. 
O autor propõe uma reflexão a respeito de como essas expressões artísticas 
abrem mão da sua especificidade e da sua autonomia para estabelecer um 
diálogo com outros campos, outras linguagens, assumindo motivações e 
estratégias distantes do que se considera “artístico”. E mais, mostra que esse 
diálogo é tenso e pode ter consequências críticas.

Em uma reflexão muito atenta46 a algumas reflexões que já se 
tornaram referências no debate, como a de Josefina Ludmer, no seu 
“Literaturas postautónomas” (2007), Canclini define a pós-autonomia da 
arte da seguinte forma:

46  Em outro momento do livro, no “Epílogo”, o autor expõe as suas discordâncias em 
relação a alguns argumentos de Josefina Ludmer no referido ensaio.
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Processo no qual aumentam os deslocamentos das 
práticas artísticas baseadas em objetos e práticas 
baseadas em contextos até chegar a inserir as obras nos 
meios de comunicação, espaços urbanos, redes digitais 
e formas de participação social onde parece diluir-
se a diferença estética. [...] Mais do que os esforços 
dos artistas ou dos críticos em romper a couraça, são 
as novas posições atribuídas ao que chamamos arte 
que estão arrancando-a da experiência paradoxal de 
encapsulação-transgressão. (CANCLINI, 2012, p. 24, 
grifos do autor)

Se atentarmos para os termos sublinhados, notamos que, para 
Canclini (2012), o que caracteriza a arte no contexto da pós-autonomia 
é a maneira como ela se desloca por circuitos, espaços, suportes não 
eminentemente/prioritariamente artísticos – algo diferente do que fez 
Duchamp, ao trazer material não artístico para espaço artístico por 
excelência, o museu. Ou seja, compreender uma parcela significativa 
da arte contemporânea é entender os suportes que ela elege, por 
onde ela circula e como isso atua no processo de sua legitimação (ou 
não legitimação) como obra/arte, ao mesmo tempo em que a coloca 
em posição limiar àquilo que não é considerado artístico. O desafio é, 
também, compreender como esses materiais, suportes e espaços de 
circulação não estritamente artísticos propõem novos significados para 
o que já foi produzido e que circula em formato de arquivo, de discursos, 
de obras, de enredos47.

A proposta deste capítulo é partir das reflexões de Canclini (2012) a 
respeito do que ele designa como uma “estética da iminência”, ou seja, 

47  Uma proposta muito próxima a essa, de compreensão da arte contemporânea, é 
desenvolvida por Florencia Garramuño no ensaio Frutos estranhos: sobre a inespecificidade 
na estética contemporânea, publicado em 2014. Nele, a autora discute a literatura 
contemporânea a partir de uma abordagem que reflete, entre outras questões, sobre a 
expansão dos seus suportes e sobre a incorporação de “outras linguagens no interior do 
seu discurso” (GARRAMUÑO, 2014, p. 87).
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como uma estética que ocupa um lugar paradoxalmente não localizado, 
no umbral entre arte e não arte, para refletir acerca da produção 
literária digital no Brasil contemporâneo. Embora a aposta possa soar 
ousada, parece-me que o exame de uma literatura que não circula pelos 
mesmos espaços e meios consolidados pela cultura impressa, que não 
compartilha com o campo literário muitos dos seus pressupostos, que 
exige a elaboração de outra metalinguagem teórico-crítica e que, por 
tudo isso, requer outros mecanismos de valoração e de legitimação, 
beneficiar-se-ia de uma abordagem metodológica que “aceita o 
intempestivo”, que arrisca a “traduzibilidade dos significados”, o que 
poderia desdobrar-se em uma crítica que “opera[r], então, não só sobre 
obras, mas sobre imagens, não unicamente sobre imagens, mas sobre 
os acontecimentos que ocorrem em sua circulação, nas interações e nas 
reapropriações de públicos diversos” (CANCLINI, 2012, p. 238; 121; 180).

Literatura digital: uma definição na iminência

Na introdução de El lenguaje de los nuevos medios de comunicación 
(2005), publicado pela primeira vez em 2001 [The Language of the 
New Media], Liev Manovich lamenta o fato de que, nos primórdios do 
desenvolvimento do cinema, entre o final do século XIX e o início do século 
XX, não tenha havido um esforço de documentação a respeito de tudo 
o que envolvia esse, então, novo meio: a percepção dos espectadores, 
o entusiasmo dos criadores e suas experimentações com a linguagem 
recém-descoberta, os objetos resultantes dessas experimentações, 
as relações possíveis que começaram a se estabelecer entre a nova 
linguagem e as já consolidadas. Lamenta, ainda, o fato de que, hoje, o 
que se pode encontrar a respeito desse momento que, agora se sabe, 
via o nascimento de uma técnica, de uma tecnologia e, também, de uma 
linguagem artística, são resquícios fragmentados e não sistematizados 
oriundos dos jornais da época, das crônicas descompromissadas, dos 
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documentos pessoais de um ou outro entusiasta. Ao lamento, Manovich 
(2005) acrescenta uma preocupação: até que ponto, agora, entre o fim 
do século XX e o início do século XXI, quando um novo meio surge e se 
populariza, mais uma vez impulsionando uma técnica, uma tecnologia, 
uma cultura e linguagens artísticas dele tributárias, não estamos 
(nós, especialistas e estudiosos), mais uma vez perdendo a chance de 
documentar esse processo? Pelas palavras de Manovich, a questão 
parece ainda mais contundente:

Los investigadores del mañana se preguntarán 
por qué los teóricos, con su gran experiencia en el 
análisis de las viejas formas culturales, no trataron 
de describir los códigos semióticos de los medios 
informáticos, sus modos de discurso y sus patrones de 
recepción por la audiencia. Si ya habían reconstruído, 
concienzudamente, el modo en que surgió el cine a 
partir de las formas culturales precedentes [...] por 
qué no intentaron elaborar una genealogía similar 
del lenguaje de los medios informáticos justo en 
el momento en que llegaba a la existencia; esto 
es, cuando los elementos de las formas culturales 
previas que lo moldeaban aún resaltaban claramente 
visibles y reconocibles, antes de fundirse en un 
lenguaje coherente ¿Dónde estaban los teóricos en 
el momento en que los iconos y los botones de las 
interfaces multimedia eran como la pintura fresca de 
un cuadro recién terminado, antes de qué se volvieran 
convenciones universales que como tales, nos llegaran 
a resultar casi invisibles? (MANOVICH, 2005, p. 50)

Ao lançar aos estudiosos da cultura tais questões, Manovich (2005) 
argumenta em favor de uma “teoria do presente” que seja capaz de teorizar 
documentando, esforço que está muito distante do que ele identifica 
como um dos principais problemas dos estudos que se debruçam sobre 
as novas mídias digitais: a partir de um consenso que reconhece que 
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estamos assistindo a uma revolução nas formas de produzir, fazer circular, 
consumir e legitimar os objetos culturais, um mirar adiante, um deter-se 
nos efeitos dessa revolução em detrimento da descrição, do mapeamento, 
da “cartografia” (MANOVICH, 2005, p. 51) do que está acontecendo agora, 
quando as ferramentas, processos, linguagens e estratégias de produção e 
recepção não estão assentadas nem consolidadas.

O principal desafio que se coloca para quem enfrenta a necessidade 
de teorizar sobre o presente a partir da observação do próprio presente é 
o de aceitar que não se pode partir de conceitos rigidamente delimitados 
e estáticos, sob o risco de excluir do seu campo de interesse e de análise 
fenômenos e objetos que poderiam, justamente, contribuir para um 
alargamento da perspectiva teórico-crítica. Por outro lado, como ajustar 
a perspectiva e o ângulo de abordagem a respeito de objetos e fenômenos 
sem partir de um recorte/delimitação prévios? Em se tratando da nossa 
esfera de discussão, que é a literatura digital brasileira, uma produção 
emergente, pouco conhecida e reconhecida, como propor um conceito que 
seja suficientemente amplo para abarcar uma produção tão variada e, ao 
mesmo tempo, suficientemente ajustado para descrever adequadamente 
as especificidades dessa produção em relação à produção literária 
contemporânea, que se inscreve e que se lê no contexto impresso, e em 
relação à produção literária digital de outros países?

É no horizonte de uma “estética da iminência” (CANCLINI, 2012) 
que se torna possível não apenas responder às questões propostas 
anteriormente, como também avançar naquela “cartografia do presente” 
colocada por Manovich (2005) como necessidade imperiosa para que 
possamos documentar o processo de emergência de uma nova mídia. 
Nas palavras de Canclini:

Uma estética da iminência, consciente de que a arte 
não é autônoma, sabe que a possibilidade de se abrir 
ao novo, captá-lo ou deixá-lo fugir, está ligada a 
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práticas que, longe de se realizar no vazio, operam em 
condições desiguais sob limites que os artistas dividem 
com aqueles que não o são. A disposição estética, 
ao valorizar a iminência, desfataliza as estruturas 
convencionais da linguagem, os hábitos dos ofícios, o 
cânone do legítimo. Mas não os suprime magicamente. 
É apenas o treinamento para recuperar a capacidade 
de falar e de fazer, libertando-nos do prefixado. 
(CANCLINI, 2012, p. 246)

Muito embora as primeiras reflexões que tentaram delimitar 
uma conceituação de literatura digital/literatura eletrônica já tenham 
completado mais de duas décadas48, ainda são poucos os críticos que, 
no Brasil, arriscam-se a formular uma definição que, pelas próprias 
características instáveis do meio digital, sabe-se de antemão que 
será provisória e contingente. Ainda assim, instado pelas reflexões de 
Manovich (2005), amparado metodologicamente pelas de Canclini (2012) 
e assumindo como incontornáveis as discussões a respeito da literatura 
digital que se produz em outros países, este ensaio testa uma definição de 
literatura digital atenta às especificidades da produção brasileira, que se 
diferencia em importantes aspectos da de outros países, por motivos que 
deverão ser objeto de discussão em outra oportunidade. Trata-se de uma 
espécie de definição de trabalho aberta a alterações e a reformulações 
impostas por um objeto em vias de constituição, de delimitação e de 
legitimação; uma definição que, ainda que provisória, foi construída às 
expensas do mapeamento, da discussão e do cotejamento dos objetos que 
pretende definir49. Colocá-la à prova é não apenas testar a sua validade 
conceitual, como também testar os limites ainda bastante porosos do que 
se pode chamar de literatura digital brasileira.

48  Ver, por exemplo, Murray (1998) e Aarseth (1997).
49  Atividades desenvolvidas no âmbito do projeto Repositório da literatura digital 
brasileira, coordenado por mim e levado a cabo por uma equipe de dez alunos, entre 
graduandos e mestrandos, da UFSCar e da UFSC.
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Partamos de duas definições, sobre as quais proporemos alguns 
desdobramentos. A primeira delas é a de Katherine Hayles, que 
considera que

a literatura eletrônica, geralmente considerada 
excludente da literatura impressa que tenha sido 
digitalizada, é, por contraste, “nascida no meio 
digital”, um objeto digital de primeira geração criado 
pelo uso de um computador e (geralmente) lido em 
uma tela de computador. (HAYLES, 2009, p. 20)

A definição da autora, que, de saída, esclarece o mais comum 
dos equívocos quando se trata da literatura digital – o fato de ser 
confundida com textos que, impressos, passam por um processo de 
digitalização, possibilitando que a sua leitura seja realizada na tela de 
um dispositivo eletrônico com as possíveis comodidades possibilitadas 
e restrições impostas pela mudança do meio –, coloca um importante 
empecilho para o exame da literatura digital brasileira, cujo surgimento 
e desenvolvimento em muito se deve às experimentações transmídia 
feitas a partir da nossa forte tradição em poesia visual. Como descartar 
do exame e da história da literatura digital brasileira os numerosos 
objetos, programados em sua maioria em flash e, mais recentemente, 
em html5, que parecem realizar a potência dos poemas visuais antes 
encerrados na página impressa?50

A outra definição que examinaremos foi elaborada pela pesquisadora 
Carolina Gainza e sua equipe no âmbito do projeto “Cartografía crítica 
de la Literatura Digital Latinoamericana”, com a finalidade de orientar os 
estudiosos e autores que quisessem colaborar com o referido projeto, 
preenchendo uma ficha de mapeamento colaborativa a respeito de obras 

50  Ver, a esse respeito, a discussão proposta por Marjorie Perloff (2013) no artigo “Da 
vanguarda ao digital: o legado da poesia concreta brasileira”. Ver, também, a título de 
exemplo desses objetos transmídia, a Revista Artéria n. 8, disponível em: www.nomuque.
com.br. Acesso em: 12 abr. 2019.
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digitais produzidas nos países latino-americanos nos idiomas espanhol 
e português. A mesma ficha e a mesma definição, traduzidas para o 
português, foram divulgadas entre estudiosos e autores brasileiros com 
a mesma finalidade de mapeamento51. Abaixo, segue a definição na 
língua original52:

[...] entendemos por literatura digital un tipo de 
textualidad creada para ser leída en la pantalla de un 
dispositivo electrónico. En este sentido, no estamos 
hablando de textos impresos digitalizados para ser 
leídos en formato digital. La literatura digital apunta 
a una experimentación que puede utilizar tanto el 
lenguaje de programación como los medios digitales. 
La experimentación con el lenguaje de códigos refiere 
a una escritura que transforma distintos formatos a 
un mismo código numérico y, por lo tanto, permite 
conjugar escritura, imágenes, video y sonidos, que 
en la gran mayoría de los casos, son dispuestos de 
formas no lineales. La experimentación con el medio 
refiere a la utilización de los recursos de la web y 
sus plataformas para construir textos transmedia, 
multimedia o intermediales.

Consideramos que a definição proposta por Carolina Gainza é a que 
mais pode contemplar não apenas as especificidades da literatura digital 
brasileira, como também o atual estágio de apropriação das mídias digitais 

51  Disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSVUs0OXIvL_9cPhoFEa
x4RefwMVB4tyotB3vHVKAYI02qyg/viewform. Acesso em 18 abr. 2019.
52  Na tradução para o português: “[...]entendemos por literatura digital um tipo de 
textualidade criada para ser lida na tela de um dispositivo eletrônico. Nesse sentido, não 
estamos nos referindo a textos digitalizados para serem lidos no formato digital. A literatura 
digital pressupõe uma experimentação que pode utilizar tanto a linguagem de programação 
quanto os meios digitais. A experimentação com a linguagem do código se refere a uma 
escrita que transforma diferentes formatos em um mesmo código numérico e, portanto, 
permite aliar matéria verbal, imagens, vídeos e sons, o que, na grande maioria dos casos, 
resulta em textos não lineares. A experimentação com o meio se refere à utilização dos 
recursos da web e de suas plataformas para construir textos transmídia, multimídia ou 
intermídia” (Tradução do espanhol a cargo de Renata Amâncio e Amanda Guethi).
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para finalidades estéticas. Atente-se, nesse sentido, para a distinção entre 
“experimentación con el lenguaje de códigos” e “la experimentación con el 
medio”, que pressupõe as diferentes formas de que se valem os usuários 
das mídias digitais para desprogramarem a técnica (MACHADO, 2007) em 
benefício de um uso criativo e estético de seus recursos. Ou seja, a definição 
de Gainza prevê não só a possibilidade de criação de objetos literários digitais 
a partir da programação do código (por meio, por exemplo, da criação de 
programas e plataformas autorais voltadas à criação literária – algo que é 
central na argumentação de Katherine Hayles (2009), por exemplo), mas 
também a partir do uso criativo de plataformas que, originalmente, não 
foram desenvolvidas para a criação literária (nesse caso, são dignas de nota as 
produções no Twitter ou, ainda, as produções vinculadas ao Google Maps53).

Tal diferenciação parece se alinhar à proposta de Leonardo Flores54, 
que defende, a partir de um modelo histórico, a existência de três gerações 
da literatura eletrônica, a saber:

ü 1ª geração (1952-1995): experimentações com os meios eletrônicos 
e digitais antes da WEB;

ü	2ª geração (1995 até o presente): obras criadas em interfaces 
(talvez o melhor termo seja plataformas) construídas especificamente 
para tal fim.

ü	3ª geração (aproximadamente de 2005 até o presente): obras 
criadas a partir do aproveitamento de interfaces já estabelecidas, 
caracterizadas pelo grande número de usuários.

53  Ver, por exemplo, De onde vieram os homens que amei. Disponível em: https://www.
google.com/maps/d/viewer?ie=UTF8&hl=pt-BR&msa=0&z=2&mid=1DDqoUQzebEwGD4Alqw
PHuArJxgU&ll=13.025965625713553%2C-29.553222500000032. Acesso em: 18 abr. 2019.
54  Trata-se de discussão apresentada oralmente no Seminario Leer, Crear, Investigar la 
Literatura Electrónica Latinoamericana. O documento da apresentação, gentilmente cedido 
pelo autor, pode ser acessado na página da Red de Literatura Electrónica Latinoamericana. 
Disponível em: http://litelat.net/seminario-leer-crear-investigar-la-literatura-electronica-
latinoamericana-segundo-dia/. Acesso em: 05 abr. 2019.
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Nesse sentido, parece-nos bastante pertinente a distinção entre 
uma produção literária digital que experimenta com os códigos, 
criando, simultaneamente à obra, a plataforma/programa que lhe 
dá formalização material e lhe permite a materialização, acesso e 
circulação e uma produção que faz uso de plataformas já populares. A 
pertinência da distinção está relacionada com o fato de que em países 
em desenvolvimento, como o nosso, em que a educação digital se limita 
grandemente ao uso das ferramentas já disponíveis – um uso que se 
aprende na prática, já que na educação formal quase não há conteúdos 
e disciplinas relacionados ao tema –, uma vez que a desigualdade no 
acesso a equipamentos e formação especializada é enorme, o não 
reconhecimento desse uso inviabilizaria o reconhecimento de grande 
parte da produção literária digital desses países.

Ainda que a definição de Gainza nos pareça válida, se a colocamos 
em estado de iminência é importante que consideremos a possibilidade 
de que novos objetos literários digitais surjam – e, justamente por 
estarmos diante de uma expressão literária que testa os limites e as 
potencialidades dos novos meios, eles têm surgido – e exijam a revisão 
e ampliação dessa definição.

Testando...

A partir da definição de Carolina Gainza, a proposta desta seção é 
desdobrar o conceito de Literatura Digital em seus diferentes aspectos e 
verificar de que maneira eles podem iluminar a compreensão de alguns 
objetos literários digitais brasileiros em suas especificidades. A proposta, 
aqui, é recusar uma abordagem que selecione objetos a partir do que 
está circunscrito na definição e, ao invés disso, testar a pertinência da 
definição pelo exame dos objetos55.

55  A delimitação do corpus que examino neste capítulo advém da primeira etapa de 
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O primeiro aspecto que, embora não apareça de maneira explícita 
na definição proposta por Carolina Gainza (que prefere falar de texto), mas 
que tem me servido como um primeiro grande critério para estabelecer 
os limites sempre problemáticos entre os objetos de interesse literário e 
aqueles que talvez pudessem ser examinados com maior propriedade por 
outras especialidades teóricas e por outros campos do conhecimento, 
é a presença de matéria verbal frequentemente em convivência com 
matérias não verbais, (como som, imagens, movimento). O que parece, 
à primeira vista, um aspecto simples de ser observado, se complexifica 
diante de alguns objetos em que a matéria verbal não é predominante e, 
às vezes, aparece apenas no título da produção. É o caso, por exemplo, 
de “Língua Universal”, de Felipe Páros56, uma produção em flash que 
compõe imagens a partir da combinação de sinais gráficos (pontos 
de exclamação, vírgula, parênteses etc.) ou, ainda, de “Popkisses”57, 
de Andréa Catrópa, em que imagens de lábios “fantasiados” fazem 
referência a ícones do universo pop.

O que a análise das obras mapeadas indica é que a matéria verbal 
não é mais, na produção literária digital, elemento exclusivo, sequer 
o prevalecente, em alguns casos. As possibilidades abertas pelos 
softwares de produção de objetos que agregam vídeo, imagem, som, 
texto – sobretudo o flash, muito popular nas produções da década de 90 
e início dos anos 2000 – colocam questões que devem ser enfrentadas, 

mapeamento das obras digitais brasileiras, realizado no âmbito do projeto Repositório 
da Literatura Digital Brasileira. Nessa primeira etapa, a equipe fez um levantamento de 
antologias e repositórios, brasileiros e estrangeiros, em que constavam obras literárias 
digitais de autores brasileiros escritas em português, mapeou e indexou essas obras; essa 
etapa resultou no mapeamento de 68 títulos. Ainda nessa primeira etapa, uma ficha de 
mapeamento colaborativo foi divulgada entre autores e pesquisadores, o que resultou no 
mapeamento de outras 19 obras. Prevê-se, para o próximo ano, o cumprimento de outras 
duas etapas de mapeamento.
56 Disponível em: http://www.nomuque.net/arteria8/. Acesso em: 05 abr. 2019.
57  Disponível em: https://www.andreacatropa.com/popkisses. Acesso em: 05 abr. 2019.
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creio, a partir da análise individual de objetos específicos; questões 
que, no limite, confrontam a própria noção de literatura, em si tão 
escorregadia, mas sempre ciosa de sua relação com a matéria verbal 
inscrita em alguma materialidade.

Um segundo aspecto que se depreende da definição que pauta 
esta discussão é aquele que identifica um objeto literário digital como 
o que explora as potencialidades dos meios digitais na sua elaboração 
poético/estrutural. Em outras palavras, reiterando o que já foi dito, isso 
significa excluir da definição os textos digitalizados ou, ainda, os textos 
que, embora elaborados no contexto dos novos meios, oferecem-se pura 
e simplesmente dentro dos padrões dos gêneros e formatos conhecidos 
e consolidados pelo meio impresso. O romance/poema/ensaio que 
lemos na maioria dos dispositivos, plataformas e aplicativos leitores de 
e-books, embora tenham sido produzidos no formato digital e sejam lidos 
em telas (do computador, do leitor, do tablet, do celular), não exploram 
os recursos do meio digital além da sua configuração como um suporte 
(mais cômodo, mais econômico?). Não é por acaso que a lógica desses 
dispositivos ou plataformas é a da remidiação58, ou seja, a da aproximação 
do novo suporte com aquele mais consagrado pelo literário, que é o livro: 
a leitura se dá na mesma direção, da esquerda para a direita, de cima para 
baixo, a mudança de páginas se faz tocando em algum ponto do lado 
direito da tela e não há suporte para nenhum recurso que extrapole a 
matéria verbal ou a reprodução de imagens estáticas.

Uma obra que explora as potencialidades dos meios digitais pode 
fazê-lo, como já se mencionou, experimentando com a linguagem de 
programação por meio do desenvolvimento ou da adaptação de programas 
e aplicativos que dão formalização material à produção literária. O 

58  A respeito do termo remediation (a tradução para “remidiação” é nossa), ver Bolter 
e Grusin (2000).
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trabalho realizado pelo Ateliê Ciclope59, com o desenvolvimento do 
software livre Managana60, possibilitou a criação de obras digitais com 
diferentes formatos. Uma das propostas mais interessantes é a “Poemas 
de brinquedo”61, de Álvaro Andrade Garcia (texto e direção), Ricardo Aleixo 
(design sonoro), Marcio Koprowski (design gráfico) e Lucas Junqueira 
(programação de software), acessível por meio de aplicativo para IOS 
ou Android, ou, no computador, pelo Flash Reader. Nele, uma miríade 
de palavras escritas, entoadas, cantadas, desenhadas, em movimento, 
animadas se sucede a partir da tela inicial, quando o leitor é levado a 
clicar sobre uma das letras no interior de cada pequeno círculo (ver figura 
1), o que o conduz a outras telas, cada uma delas oferecendo uma nova 
“brincadeira” em que as palavras são exploradas em diversas dimensões 
– sonoras, prosódicas, imagéticas, cinéticas:

Figura 1 – Captura de tela “Poemas de brinquedo”

Fonte: Poemas de brinquedo62.

59  https://www.ciclope.com.br/. Acesso em: 18 out. 2019
60  http://www.managana.art.br/?page_id=2. Acesso em: 18 out. 2019
61 http://www.sitio.art.br/poemas-de-brinquedo/#conteudo. A obra concorreu, em 
2017, ao Prêmio Jabuti na categoria “Infantil digital”, que foi excluída na edição de 2018.
62  Disponível em: https://www.sitio.art.br/poemas-de-brinquedo/#conteudo. Acesso 
em: 14 out. 2019.
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A adaptação de softwares/plataformas/aplicativos refere-se, por 
exemplo, à plataforma do Blogger. Como se sabe, as primeiras análises 
críticas que, no Brasil, atentaram para a relação entre a literatura e a 
internet preocupavam-se, sobretudo, com os blogues e – àquela altura – 
com as novas textualidades que surgiram a partir da possibilidade de se 
escrever e tornar público o que quer que fosse sem a mediação editorial 
própria da indústria livreira e sem as coerções financeiras e materiais 
da mídia impressa. Embora muitos postulem a novidade em termos 
discursivos que a escrita em blogues trouxe, é necessário salientar que 
muito pouco, em termos de uso das potencialidades do meio, os textos 
dos blogues trouxeram de novo. Muito frequentemente, eles eram o 
canal para a inscrição de textos lineares, com uso muito limitado de 
recursos multimodais e em que o uso do hiperlink se limitava à passagem 
de um conteúdo a outro dentro do mesmo blogue e, às vezes, ao acesso 
de conteúdo externo a ele.

O blogue, ou melhor, as diferentes plataformas que permitem 
a publicação de conteúdos de maneira direta, autônoma e, às vezes 
mais, às vezes menos fácil pelo usuário-escritor, passam a incorporar 
a definição que proponho de literatura digital na medida em que suas 
potencialidades técnicas são usadas na elaboração de textos que, em 
última instância, não poderiam ser fruídos em outro lugar que não em 
uma tela de um dispositivo digital com acesso à internet. Vejamos, por 
exemplo, o caso do romance hipertextual Terminal63, de Flávio Vilela 
Komatsu (ver figura 2):

63  https://t-e-r-m-i-n-a-l.blogspot.com/. Acesso em: 14 out. 2019.
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Figura 2 – Captura de tela “Terminal”

Fonte: Terminal.64

Aqui, o criador65 faz uso das ferramentas oferecidas pelo Blogger, 
reconfigurando-as para que pudessem dar forma a um romance 
hipertextual. Tal reconfiguração se deu a partir da alteração localizada 
de alguns códigos para que a plataforma do Blogger deixasse de exibir 
algumas de suas marcas características, que nativamente não poderiam 
ser alteradas. É o caso, por exemplo, do logotipo do Blogger, normalmente 
exibido no rodapé das páginas, assim como a assinatura do designer que 
projetou o layout escolhido; mais importante do que essas supressões, 
no entanto, é a supressão do link “postagens antigas”, cuja permanência 
impossibilitaria a estratégia do criador de fazer com que cada postagem 
no blogue – que por padrão aparece uma abaixo da outra, em uma 
ordem que organiza as postagens da mais recente à mais antiga – se 
configurasse como uma lexia acessível por meio de links exibidos como 

64  Disponível em: https://t-e-r-m-i-n-a-l.blogspot.com/. Acesso em: 14 out. 2019.
65  Agradeço ao autor pela explanação a respeito do seu processo de criação.
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texto e/ou imagem. Outras alterações permitiram a inserção de imagens 
que funcionam como hiperlinks nos menus laterais, e a abertura de 
uma janela da plataforma de streaming musical Spotify, sobreposta à 
página, quando se clica sobre a imagem de um rádio/tocador ao pé da 
página. Sublinhe-se que as alterações realizadas pelo autor nos códigos 
da plataforma Blogger são pontuais, localizadas e não se configuram 
como criação de um software original, como é o caso do aplicativo 
Managana, que foi discutido anteriormente. Ainda assim, trata-se, 
nesse caso, de uma experimentação com as possibilidades (e limites) 
de um software existente a fim de que ele possa ser utilizado com 
finalidades criativas, literárias.

O último aspecto da definição que cumpre examinar é o que diz 
respeito à exploração do meio digital a partir da experimentação de 
suas potencialidades como mídia. Entendemos mídia, neste ensaio, a 
partir das reflexões de Régis Debray: “o conjunto, técnica e socialmente 
determinado, dos meios simbólicos de transmissão e circulação. 
Conjunto que precede e supera a esfera dos meios de comunicação 
de massa contemporâneos, impressos e eletrônicos, entendidos como 
meios de difusão maciça” (1993, p. 15, grifos nossos). Diferentemente 
do que discutimos anteriormente, aqui não se trata de experimentar 
com o código informático, da criação e/ou adaptação de softwares, 
plataformas ou aplicativos, mas sim da subversão do uso de softwares, 
plataformas ou aplicativos. A proposição de Arlindo Machado (2007) 
nos ajuda a iluminar essa distinção: para o estudioso, a relação entre 
arte e mídia se dá em um duplo movimento, caracterizado, de um 
lado, pelo desvio que o uso artístico das mídias promoveria no projeto 
tecnológico original, que não pressupõe sua utilização para finalidades 
artísticas, e, de outro, pela modificação que esse mesmo uso causaria 
no que compreendemos por arte. De um lado, a criação e a adaptação 
de softwares, aplicativos e plataformas para dar forma a obras literárias; 
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de outro, obras literárias que usam as mídias digitais como “meios de 
transmissão e circulação” e, ao fazerem isso, não apenas subvertem 
o uso desses meios como também produzem alterações nos gêneros 
literários tal como se consolidaram ao longo da cultura impressa.

Alguns exemplos podem ajudar a compreender essa proposição.

O meio digital, a partir das plataformas de blogues e de redes sociais, 
tornou-se um grande aliado na divulgação e no incremento da circulação 
de textos literários. Não tem sido incomum que muitos autores, hoje 
publicados por grandes editoras, tenham começado sua carreira 
publicando textos em blogues e em redes sociais. Alguns deles continuam 
escrevendo nos dois ambientes (impresso e digital); muitos optaram – em 
alguns casos por exigência das editoras – apenas por publicar em livros. 
Como já mencionado anteriormente, obras que utilizem o meio digital 
apenas como alternativa de publicação e divulgação não são consideradas, 
pela definição que estamos construindo, como literatura digital.

Por outro lado, na esteira do que Leonardo Flores (2018) compreende 
como a 3ª geração da literatura eletrônica, experiências interessantes 
com os meios digitais têm surgido e reconfigurado os traços de alguns 
gêneros literários consolidados, cumprindo aquele duplo movimento 
descrito por Arlindo Machado (2007). É o caso, por exemplo, da novela 
@re_vira_volta, publicada no Twitter66, semanalmente, entre 27 de junho 
de 2009 e 27 de junho de 2010, por André Lemos. Embora não seja o 
caso, aqui, de analisar a obra, é inegável que as especificidades da mídia 
interferem, evidentemente, na maneira como a obra é recebida pelo 
público, nos espaços em que ela circula e nos processos de legitimação 

66  A novela pode ser acessada na seguinte conta @re_vira_volta, do Twitter, e se 
constrói em vínculo com outra conta: @re_viravolta. Uma versão em livro digital também 
foi publicada em 2010 e pode ser baixada gratuitamente em: https://www.amazon.com.
br/s/ref=nb_sb_noss?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=sear
ch-alias%3Daps&field-keywords=%40re_vira_volta.
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(ou não) e de consagração (ou não) no interior do campo literário. No 
entanto, para além disso, não é ocioso dizer que as especificidades da 
mídia carreiam alterações na maneira como esse texto, que o autor 
designa como novela, se organiza estruturalmente. A concisão, talvez 
a principal caraterística do meio, impele à serialização da novela que, 
segundo o autor, foi escrita e postada tweet a tweet, semanalmente; 
a possibilidade de vincular a conta principal (@re_vira_volta) a uma 
conta secundária (@re_viravolta) possibilitou o estabelecimento de 
um diálogo entre vozes distintas cuja produtividade narrativa deverá 
ser analisada em outra ocasião. O que nos interessa sublinhar aqui é a 
maneira como, no caso da obra de André Lemos, o Twitter não é usado 
apenas como meio de divulgação/publicação facilitado, mas se constitui 
como formalização material de uma experiência literária específica, 
caracterizada pela articulação entre o que se narra, o como se narra 
(em termos narratológicos) e as possibilidades e limitações impostos a 
ambos pelo meio.

Outra produção que merece destaque também pelo pioneirismo é 
o romance Só o pó67, de Claudia Greichi Steiner, publicado no Facebook 
entre julho de 2012 e março de 2013. Acompanhar a página em que foi 
publicado o romance, originalmente, é acompanhar não só os 62 capítulos 
seriados que ali se foram publicando, diariamente, pela autora, mas 
também postagens realizadas pelos personagens do romance, seus álbuns 
de fotos, as músicas e filmes que compõem o desenho da época em que 
se passa a história – fim dos anos 90. Além disso, há os comentários dos 

67  O romance está disponível na página do Facebook – https://www.facebook.com/
livrosoopo/photos/a.184905984973690/196156230515332/?type=3&commenc_
id=1471504332980509&notif_id=1541098954439482&notif_t=comment_mention. E como 
como e-book – para ser lido em vários dispositivos e plataformas de leitura digital. Em 
outra ocasião será necessário examinar de que maneira a transferência do romance para o 
formato de e-book altera (ou não) a organização dos recursos narrativos e exige (ou não) o 
emprego de outras soluções formais para suprir os recursos próprios da rede social.
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leitores que acompanham a publicação seriada e a interação da autora 
com esses comentários que, a despeito de não fazerem parte do universo 
ficcional do romance, contribuem – em uma medida que só a análise 
detalhada poderia atestar – com o seu andamento e suas soluções formais. 
É interessante notar como, antes mesmo da publicação do primeiro 
capítulo, inicia-se a composição dos personagens do romance por meio 
da publicação de seus álbuns de fotos, por exemplo, e das postagens 
que cada um deles faz de suas músicas, clipes etc. Vale a pena sublinhar 
que esse tipo de composição dos personagens altera os mecanismos 
romanescos “tradicionais” de construção da personagem: parágrafos e 
talvez páginas de descrição e outros mecanismos narrativos podem ser 
deixados de lado ao se lançar mão de recursos da rede social – e esse é 
apenas um dos aspectos da construção narrativa que se veem alterados 
graças às especificidades da mídia em que o romance foi elaborado.

Aporias

Se “[...] um meio é mais que um suporte físico, e se define pela 
superposição sempre em movimento e pela transformação das 
convenções artísticas que em determinados momentos históricos o 
delimitam” (GARRAMUÑO, 2014, p. 86), a literatura digital, que se produz 
no meio digital, fazendo uso de suas potencialidades e exigindo do leitor 
outras práticas de leitura, e da crítica outros parâmetros de avaliação e 
valoração, coloca em questão não apenas os limites técnicos do meio, 
expandindo seu uso em direção a finalidades não originalmente previstas 
por ele, como também coloca em questão as linhas gerais dos gêneros 
literários, assim legitimados a partir das convenções, dos critérios e dos 
parâmetros construídos às expensas da cultura impressa.

Além disso, ao exigir uma abordagem crítica que leve em consideração 
o meio, dado que é dele, como se viu na discussão da definição proposta 
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ao longo deste capítulo, que advém a sua especificidade, a literatura 
digital acaba por colocar em xeque a falácia da desmaterialização do 
texto literário e, ainda, impõe questões a respeito de como é possível 
compreender e analisar uma produção literária que se inscreve no 
mesmo espaço em que ocorrem trocas textuais de caráter puramente 
comunicativo, sem pretensões estéticas e que circula por espaços que 
não são tidos como literários.

Ao refletir a respeito de como poderá sobreviver uma literatura 
digital que “não se distancia das ‘tarefas cotidianas’”, que não tem como 
se resguardar em um “espaço literário”, que não se “diferencia”, Laddaga 
(2002, p. 24) antevê muitos dos problemas que são enfrentados ao se tentar 
delimitar e definir a literatura digital. Como definir e delimitar um tipo de 
produção textual que se constrói fora do espaço literário, mobilizando 
matérias outras, não verbais, muitas vezes recolhidas, “recicladas”68 de 
outras produções e produtos, que circulam por redes que não fazem parte 
do campo artístico? Como definir o que está na iminência e se caracteriza 
pela inespecificidade? Respostas, ainda que provisórias, a essas questões 
foi o que se tentou apresentar neste capítulo.
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Literatura e outras artes.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6091564611629240

Kenia Maria de Almeida Pereira – professora de Literatura Portuguesa e 
Brasileira do curso de Letras do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Literários da Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Atualmente 
é coordenadora do Núcleo de Teoria Literária e Literatura de Língua 
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Portuguesa (Nuclit/UFU). Possui doutorado em Literatura Brasileira pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Unesp. Tem 
experiência na área de Letras, com ênfase em Teoria Literária, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Literatura Brasileira, Literatura 
Portuguesa, Formação de Professores, Narrativas, Poéticas, Mitologia, 
Inquisição, Shoah ou Holocausto e Crítica Social. Participa do grupo de 
estudos Leer/USP e do NEJ/UFMG. É supervisora de projetos de pós-
doutorado sobre temáticas judaicas. Pesquisou na Torre do Tombo-
Lisboa/Portugal documentação sobre hereges judeus na Inquisição. 
Coordenadora do LEJ – Laboratório dos Estudos Judaicos. Atualmente, 
vem se dedicando ao estudo e à divulgação do teatro completo de 
Antônio José da Silva, o Judeu. Publicou Os encantos de Medeia pela 
Edusp e Guerras do Alecrim e Manjerona pela Edufu. Pesquisadora do GT- 
Literaturas Estrangeiras Modernas da Anpoll. Realizou pós-doutorado 
sobre a dramaturgia de Antônio José da Silva sob a supervisão da Profa. 
Dra. Lyslei Nascimento, do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Literários da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6565924641557935 

Leonardo Davino de Oliveira – professor adjunto de Literatura Brasileira 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Uerj. Desde 2017 
coordena a Especialização em Literatura Brasileira do Instituto de Letras 
da mesma instituição. Doutor em Literatura Comparada (Uerj/2014) com 
bolsa Faperj Nota 10. Licenciado em Letras pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB/2006). Especialista (2007) e mestre em Literatura 
Brasileira (2010) pela Uerj. Foi pesquisador residente do Programa 
Nacional de Apoio a Pesquisadores Residentes (PNAP-R 2014/2015) da 
Fundação Biblioteca Nacional (RJ). Pesquisador dos grupos de pesquisa 
Estudos de Palavra Cantada (UFRJ); Poesia Brasileira Contemporânea 
(UFPB); e Vida, Arte, Literatura: Bioescritas (Uerj). Tem experiência no 
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ensino de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e crítica e pesquisa 
das poéticas da palavra cantada. Ensaísta, assinou uma coluna quinzenal 
no Caderno de Cultura do jornal A União (2008-2010/PB). É autor do 
livro Canção: a musa híbrida de Caetano Veloso (2012) e coorganizador 
e autor dos livros Palavra cantada: estudos transdisciplinares (2014), 
Conversas sobre literatura em tempos de crise (2017), Bioescritas/
biopoéticas: pensamento em trânsito (2018), e Poesia Contemporânea: 
crítica e transdisciplinaridade (2018). Tem artigos publicados em livros e 
revistas. Autor do blog Lendo Canção (lendocancao.blogspot.com).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3969213056258409 

Leonardo Francisco Soares – professor associado do Instituto de Letras e 
Linguística da Universidade Federal de Uberlândia (Ileel/UFU) e professor 
permanente do Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários – 
mestrado e doutorado do Ileel/UFU. Possui doutorado em Letras – Estudos 
Literários (Literatura Comparada – 2002-2006) pela Universidade Federal 
de Minas Gerais; mestrado em Letras – Estudos Literários (Literatura 
Brasileira – 1997-2000) e licenciatura em Letras – Língua Portuguesa e 
suas literaturas (1993-1996) pela mesma universidade. Em 2012, sua tese 
– Leituras da outra Europa: guerras e memórias na literatura e no cinema 
da Europa Centro-Oriental (Prêmio Anpoll 2007 [Melhor tese do Brasil 
do período de 2002-2006]) foi publicada pela Editora UFMG. É membro 
dos Grupos de Pesquisa GPMLA e GPEA, ambos cadastrados no Diretório 
de Grupos de Pesquisa do CNPq. Possui artigos publicados em diferentes 
periódicos do país. Tem experiência na área de Letras, com ênfase 
em Literatura, atuando principalmente nas seguintes linhas: Estudos 
Comparados de Literatura, com ênfase no diálogo entre a Literatura e o 
Cinema; Estudos das Formas e Processos Narrativos; Narrativa e Guerra; 
Estudos Culturais na América Latina.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8507310300864306 
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Lyslei Nascimento – professora associada IV da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua na área de Letras, com 
ênfase em Literatura Comparada e Judaica. Doutora em Letras: Literatura 
Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutora pela 
Universidade de Buenos Aires, Argentina (2003) e pela Universidade de 
São Paulo (USP). Coordenadora do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG 
e subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos 
Literários da UFMG (2016-2018 e 2018-2020). Editora da Arquivo Maaravi: 
Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG. Membro do GT de Literaturas 
Estrangeiras da Anpoll desde 2012. Coordenadora do GT de Literaturas 
Estrangeiras da Anpoll no biênio 2014-2016 e 2016-2018. Pesquisadora no 
Grupo de Pesquisa Isaac de Castro Tartas – USP. Vencedora do 2015-2016 
Travel Award for Latin American Jewish Research da Universidade do Texas 
em Austin, pelo Schusterman Center for Jewish Studies. University Affiliate 
Visiting Scholar/Visiting Researcher (10/2015) da Universidade do Texas em 
Austin, EUA.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2618593450338207

Louise E. Stoehr – professora de Alemão e diretora do Centro de Línguas 
da Stephen F. Austin State University, em Nacogdoches, Texas. Possui 
doutorado em Estudos Germânicos com ênfase em Linguística Aplicada 
pela University of Texas em Austin, Texas, e mestrado em Alemão pela 
Universidade Ocidental em Los Angeles, Califórnia, com ênfase em 
Literatura Alemã de Exílio. Trabalhou por quinze anos em um programa 
de exploração espacial dos Estados Unidos – NASA em Pasadena, 
Califórnia. Além de inúmeras traduções literárias, já apresentou 
trabalhos em vários congressos e tem vários artigos publicados nacional 
e internacionalmente em tópicos relacionados ao uso de computadores 
no auxílio do aprendizado de línguas, linguística aplicada, tópicos de 
integração STE(A)M em cursos de línguas, tradução literária, literatura 
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alemã contemporânea, questões de justiça social e climática, e a 
interseção entre religião, literatura e sustentabilidade.

Pablo Miranda de Paula – mestrando em Letras - Potuguês/Literaturas 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Graduou-se em Letras 
– Português/Literaturas também pela Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro – Uerj com ênfase nos seguintes temas: Ensino de Língua 
Portuguesa, Revisão de Textos e Literatura Brasileira. Tem experiência 
em revisão de textos, foi bolsista do Projeto ECOS de Linguagem, um dos 
periódicos do Instituto de Letras da Uerj, quando também atuou como 
revisor da Revista Abusões (Uerj) e do Caderno Seminal (Uerj). Além disso, 
desenvolveu projeto de de iniciação científica, integrando o seguinte projeto 
de pesquisa: “Poesia e Transdiciplinaridade: a vocoperfomance”.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9216822249600030

Paulo Eduardo Pereira Lima - mestre em Estudos Literários pela Universidade 
Federal de Uberlândia. Graduado em Letras, habilitação em Língua Inglesa 
e Literaturas de Língua Inglesa pela mesma universidade (2017). Tem 
experiência na área de Letras, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Literatura e Experiência; Literatura Infantil e Juvenil; Homoerotismo.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7179970935366725

Regma Maria dos Santos – doutora em Comunicação e Semiótica: 
Literaturas, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 
2000. Graduada em História pela UFU e mestre em História pela PUC-
SP. Aposentou-se em 2019, como Professora Associada na UFG/Regional 
Catalão no curso de História. Ainda atua no Mestrado Profissional em 
História da mesma instituição. Foi professora colaboradora do Programa 
de Pós-graduação em História da UFU. Realizou em 2011 estágio pós-
doutoral no Programa de Pós-graduação em Educação da UFU-MG com 
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visita científica na UAB- Universitat Autonoma de Barcelona. Publicou 
diversos artigos em periódicos especializados e trabalhos em anais de 
eventos. Possui capítulos de livros e livros publicados e obras (anais/
revistas/cadernos de resumos de eventos) organizados.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4591232218488386

Rejane C. Rocha – docente associada do Departamento de Letras 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) desde 2008, e do 
Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura (CECH/UFSCar). 
Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho (1998), mestrado (2002) e doutorado (2006) em 
Estudos Literários pela mesma instituição. Entre os anos de 2017-2018, 
desenvolveu o projeto de pesquisa Literatura no contexto digital: desafios 
ao literário, no âmbito de pós-doutorado na Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Pesquisa a narrativa brasileira dos anos 80 aos 
nossos dias e a relação entre a literatura e as novas mídias. Lidera o 
Grupo de Pesquisa Literatura e Tempo Presente – UFSCar (CNPq).
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5669300635333699
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A série A escrita literária: teorias, histórias e poéticas teve início em 
2007, sempre organizada por docentes do Programa de Pós-Graduação 
em Estudos Literários (PPLET) dos cursos de mestrado e doutorado 
da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), contemplando temas e 
discussões em torno dos interesses de suas linhas de pesquisa: Literatura, 
Memória e Identidades; Literatura, Representação e Cultura; e Literatura, 
Outras Artes e Mídias.
A presente edição reúne a produção de pesquisadores da Linha 3 
(Literatura, Outras Artes e Mídias) e de pesquisadores convidados 
de diferentes instituições de ensino do país e do exterior. Produto 
de discussões inquietantes na contemporaneidade, os estudos sobre 
as interfaces entre literatura e outras artes/mídias têm encontrado 
grande aceitação na academia nas últimas décadas. Este Interfaces: 
literatura, artes e mídias, portanto, propõe um diálogo transdisciplinar 
enfocando temas e recortes variados, sendo uma contribuição relevante 
para esse campo de pesquisas, ao reunir trabalhos expressivos que 
traduzem algumas das relações intermidiáticas sensíveis ao presente. 
Os estudos incluídos neste volume abordam, nunca isoladamente, a 
pintura, a música, o canto, as imagens poéticas, as imagens-movimento 
e as imagens-tempo do cinema, a tradução, o mito, a fotografia, o 
documentário... Enfim, a literatura em diferentes faces e interfaces.

Interfaces
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