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AS DIÁSPORAS 
AMAZÔNICAS SOB O SIGNO 
DA DIVERSIDADE: 
LITERATURAS E CULTURAS 
DAS EXPRESSÕES 
DOS PESQUISADORES 
AMAZÔNICAS

O projeto “Diásporas amazônicas: língua, cultura e educação 
sob o signo da diversidade”, vinculado ao Programa Nacional de 
Cooperação Acadêmica na Amazônia (PROCAD/Amazônia) da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), tem o propósito de promover e estimular a interação 
científico-acadêmica	 para consolidar uma rede de cooperação 
acadêmica entre o Programas de Pós-Graduação do Mestrado 
Acadêmico em Letras da Universidade Federal de Rondônia 
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(PPGML/UNIR), o Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal do Pará (PPGL-UFPA) e  o Programa de Pós-
graduação em Estudos Literários da Universidade Estadual de Mato 
Grosso (PPGEL/UNEMAT), visando aprimorar a qualidade dos 
PPGs vinculados a essas Instituições e contribuir para a diminuição 
das assimetrias regionais observadas no Sistema Nacional de Pós-
Graduação (SNPG), conforme diretrizes do Plano Nacional de 
Pós-Graduação (PNPG 2011-2020). Nesse sentido, a Revista Alĕre, 
vinculada ao PPGEL/UNEMAT, Câmpus do Município de Tangará 
da Serra, dedica sua 23.a edição ao dossiê Literaturas e culturas de 
expressões amazônicas. 

O dossiê revela resultados de estudos e pesquisas que se 
estruturam com fundamento no pressuposto do termo “diáspora”, 
reconhecido como a “dispersão de um povo ou de uma classe pelo 
mundo ao longo dos séculos”. Nesse prisma, os organizadores do 
dossiê fazem alusão à presença histórica de diversas populações de 
origens milenares que se estabeleceram no território amazônico. A 
temática refere-se, primeiramente, à presença de populações de 
origem europeia aclimatadas ao longo do processo de colonização 
iniciado no século XVI, que contribuíram com a língua portuguesa 
e para o surgimento das pluralidades características da vertente 
brasileira desse idioma. Em segundo lugar, refere-se às populações 
de origem africana, aportadas no continente americano num 
processo de contato cultural e linguístico, cuja herança se manifesta 
na presença de numerosas comunidades remanescentes de 
quilombos, nos movimentos sociais, que buscam a recuperação e 
afirmação	 das	 raízes	 afro-brasileiras	 e,	 de	 forma	mais	 difusa,	 na	
colossal contribuição das línguas africanas para a constituição das 
variedades brasileiras do português presentes na Amazônia.

Neste cenário, o presente dossiê revela que o maior símbolo 
da diversidade da Amazônia encontra-se presente na diversidade 
cultural das línguas indígenas dos diversos povos que constituem 
a maior diversidade linguística da região amazônica, visto que, 
enquanto todo o continente europeu originou-se de um único 
grupo linguístico, o indo-europeu, na Amazônia há pelo menos 
quatro grandes grupos linguísticos com profundidade temporal 
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equivalente ao indo-europeu (tupi, macro-jê, carib e aruák). Cada 
um é constituído de línguas de sociedades indígenas originárias 
do continente americano, com histórias marcadas por numerosos 
movimentos migratórios e de contatos interétnicos, dentre os quais 
aqueles travados com as populações europeias a partir do processo 
de colonização. 

Com base nesses pressupostos, o projeto “Diásporas 
amazônicas: língua, cultura e educação sob o signo da diversidade” 
vem fomentando  uma rede de pesquisadores com o objetivo de 
articular estudos e pesquisas, cujo ponto de convergência seja o 
interesse pelas línguas e culturas da Amazônia, com o objetivo de 
promover debates epistemológicos voltados para o aprofundamento 
do sentido que o termo “diversidade” revela nos ambientes naturais 
e culturais no contexto do bioma amazônico. Trata-se, também, de 
criar uma rede de pesquisadores que contribua para o fortalecimento 
de práticas de ensino, pesquisa e extensão na formação de novos 
pesquisadores na região, por meio de colaboração interinstitucional, 
de intercâmbio entre as equipes interdisciplinares que promovem 
diversas missões de estudos no contexto da rede fomentada pelo 
Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia 
(PROCAD-AMAZÔNIA). 

Por esse prisma, reconhecemos que as ações acadêmicas 
da rede constituída pelo PPGML/UNIR, PPGL/UFPA e PPGEL/
UNEMAT	 têm	 como	 desafios	 três	 eixos	 fundamentais:	 língua,	
cultura e educação.

O primeiro eixo (língua) consiste na realização de descrições 
linguísticas de línguas presentes na Amazônia brasileira, incluindo-
se	a	descrição	de	variedades	específicas	do	português	amazônico,	de	
línguas indígenas amazônicas e de línguas de sinais utilizadas por 
comunidades surdas na região amazônica.

O segundo eixo (literatura e cultura) consiste na coleta 
e análise de dados que registrem as práticas sociais, a história e 
o imaginário das populações amazônicas, sejam esses dados de 
natureza oral (narrativas tradicionais, histórias de vida, depoimentos 
etc.), escrita (obras literárias, textos jornalísticos, documentos legais 
etc.)	ou	multimodal	(filmes,	documentários,	performances	etc.).
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O terceiro eixo (educação) pressupõe a realização de 
estudos que documentem e analisem as práticas de escolarização 
ou, de forma mais ampla, as formas de produção e transmissão 
de conhecimentos junto a diferentes grupos que constituem a 
sociedade amazônica, incluindo-se escolas indígenas, escolas rurais, 
escolas de periferias urbanas ou, ainda, experiências de alunos 
indígenas, quilombolas, surdos etc. em escolas regulares e cursos 
universitários.

Com base nos resultados gerados pelas pesquisas 
desenvolvidas	 nesses	 três	 eixos,	 o	 desafio	 do	 presente	 projeto	 é	
compor um painel articulado e levar a compreensão que se tem da 
“diversidade” amazônica para além da ideia de uma simples presença 
de diferentes populações, línguas e culturas na região, descrevendo 
de	 forma	 aprofundada	 as	 experiências	 de	 grupos	 específicos	 e	
analisando, por meio de estudos comparativos, as posições que esses 
grupos ocupam e os papéis que exercem no cenário mais amplo da 
sociedade amazônica.

O dossiê Literaturas e culturas de expressões amazônicas 
é constituído pelos resultados de estudos e pesquisas que 
permitem elucidarmos as experiências da diversidade amazônica, 
compreendendo como elas se inserem nos processos de produção, 
circulação e valoração de saberes e práticas socioculturais. Do ponto 
de vista teórico, o presente dossiê assume um caráter essencialmente 
interdisciplinar, concentrando-se na construção de interfaces 
dos três eixos epistemológicos do projeto Procad-Amazônia que 
vem contribuindo com o escopo delineado no projeto “Diásporas 
amazônicas: língua, cultura e educação sob o signo da diversidade”, 
organizado com as seguintes produções acadêmicas: 

Sara Vasconcelos Ferreira (UFPA) e Germana Maria 
Araújo Sales (UFPA/CNPq), em “Movimento literário amazônico 
na imprensa oitocentista”, apresentam um exame das demandas 
literárias dos escritores amazônicos divulgadas pelo jornal A Província 
do Pará,	nos	anos	finais	do	século	XIX.	Revelam	que	as	leituras	e	as	
análises literárias produzidas por colaboradores do jornal, residentes 
na capital paraense, visavam ao debate das produções literárias 
no intuito de fortalecer as letras amazônicas. Com apoio nessas 
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constatações, elas analisam como os artigos publicados no jornal A 
Província do Pará despertaram os críticos locais a notabilizarem as 
produções literárias da Amazônia. Nesse ponto de vista, demostram 
que no contexto da inexistência de crítica, resultado de possível 
ausência de literatura na região e de falta de interesse dos críticos 
regionais pela produção paraense, Marques de Carvalho aparece 
como um grande defensor das letras do Norte e põe-se em favor de 
reconhecimento dos primeiros movimentos literários da Amazônia. 
O estudo e a pesquisa revelam ainda que o engajamento do escritor, 
ao lado de outros literatos, resultará na criação da agremiação Mina 
Literária. 

Sonia Maria Gomes Sampaio (PPGML/UNIR) e Larissa 
Gotti Pissinatti (PPGMEL/UNIR), em “Fausto e Eutanázio: 
distantes no tempo e próximos no caos de si”, apresentam as 
aproximações entre as personagens Eutanázio, na obra Chove 
nos campos de cachoeira,	 de	Dalcídio	 Jurandir,	 e	Mefistófeles,	na	
obra Fausto I, de Johann Wolfgang von Goethe. Nessa perspectiva, 
abordam o apelo à descolonização na personagem Eutanázio, a iniciar 
da experiência da negação do ser, aproximando sua experiência com 
a personagem Fausto de Goethe, no contexto de crítica à sociedade 
burguesa europeia. No estudo e na pesquisa, elas fundamentam-se 
no conceito sartreano sobre a experiência do nada e na teoria dos 
estudos pós-coloniais. Como metodologia, pautaram-se por estudos 
comparativos da literatura. Nos resultados, revelam a compreensão 
de que um processo de colonização acontece já na desconstrução 
do ser do colonizado por parte do colonizador, tornando-o selvagem. 
Quanto à descolonização, demostram que a desconstrução de si na 
personagem Fausto se inicia no encontro do ser com o seu próprio 
nada,	na	figuração	de	seus	medos,	de	suas	carências,	indicando	o	
processo	de	consciência	do	poder	opressor	e	o	conflito	existencial	
vividos pelas personagens Eutanázio e Fausto, denunciantes de 
práticas sociais opressoras.

Maria Madalena da Silva Dias (PPGEL/UNEMAT), 
Walnice Vilalva (UNEMAT), José Pereira Filho (UNEMAT) 
e Gilmar Laforga (UNEMAT), em “Asssombro, narrativa e 
memória: o casarão do Marechal Rondon no assentamento Antônio 
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Conselheiro”, buscam problematizar, com base nas narrativas do 
livro Vozes do Assentamento Antônio Conselheiro, a representação 
do casarão do Marechal, trazendo a dimensão do homem do campo. 
As autoras e autores partem de conceitos teóricos apresentados por 
Antonio Candido e Gaston Bachelard, para analisar os assombros, a 
narrativa e a memória relacionados a um antigo casarão que abrigou 
Marechal Rondon em uma de suas andanças por Mato Grosso na 
construção	 das	 linhas	 telegráficas.	 As	 narrativas	 reveladas	 dão	
vida ao casarão, que se torna a alma do lugar na constituição das 
representações do assentamento Antônio Conselheiro. 

João Carlos Gomes (PPGML/UNIR) e Marcos 
Roberto Braña Silva (PIBIC/UNIR), em “Um olhar pós-crítico 
das metáforas da Língua Brasileira de Sinais no contexto 
amazônico”, reconhecem no em “Diásporas amazônicas: língua, 
cultura e educação sob o signo da diversidade” que a interpretação 
dos processos de comunicação e expressão da Língua Brasileira de 
Sinais (LBS) no ambiente amazônico dá sentido literal metafórico, 
constituindo-se	 em	 fator	 que	define	 as	metáforas	 como	figura	 de	
linguagem. O estudo e a pesquisa tiveram como objetivo registrar as 
metáforas utilizadas nos processos de comunicação e expressão no 
contexto amazônico da licenciatura em Letras Libras da Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR). Os resultados demostram que 
metáforas utilizadas pelas comunidades surdas na licenciatura em 
Letras Libras são construídas considerando os artefatos da cultura e 
da identidade do povo surdo do estado de Rondônia.

Herta Maria de Açucena do Nascimento Soeiro (UNIR), 
Marcia Regina de Souza Camanho (UNIR) e Lucas Martins 
Gama Khalil	(UNIR),	em	“Rogativo	dos	mortos:	a	cenografia	dos	
hinos da missa do Santo Daime”, revelam que a constituição da 
cenografia	nos	hinos	do	hinário	Santa Missa, utilizado em um rito 
do Santo Daime, doutrina ayahuasqueira amazônica, e realizado 
exclusivamente para os mortos, produz um ethos discursivo para 
a instância enunciadora. Os resultados demostram que o conceito 
de discurso constituinte e seu funcionamento no objeto analisado, 
associa-se ao ethos discursivo que emerge no hinário Santa Missa. 
Trata-se de uma pesquisa documental, de caráter qualitativo-
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interpretativista, que revela que o córpus da pesquisa se constitui 
pelos dez hinos que compõem o hinário Santa Missa, como cânticos 
que são entoados em três momentos diferentes: na missa para a 
pessoa falecida de corpo presente, na missa do mês em memória dos 
mortos	e	na	missa	de	finados	comemorado	em	dois	de	novembro.

Paulo Valente (UFSC), em “Horizonte de expectativa de 
gênero ― entre ceder e subverter os papéis de gênero em Maria 
Lúcia Medeiros”, revisita dois contos da produção da autora 
paraense Maria Lúcia Medeiros, com a intenção de pensar o modo 
como a referida autora compõe duas personagens femininas que 
experimentam distintas formas de violência em função de seu 
gênero. Nesse prisma, ele realiza uma leitura pormenorizada dos 
contos para registrar como as violências simbólicas se destacam e 
como as narradoras buscam distintas resoluções dos marcadores 
sociais da diferença que permeiam as narrativas. As análises têm 
como pressupostos teóricos Monique Wittig (1992), Simone de 
Beauvoir (2008), Virgínia Woolf (2014), Judith Butler (2015), 
dentre outros. 

Jandir Silva dos Santos (PPGL/UFAM), Vinicius 
Milhomem Brasil (PPGL/UFAM) e Cássia Maria Bezerra do 
Nascimento (PPGL/UFAM), em “A Atlântida amazônica de ‘Mãe-
d’Água, guardiã dos rios’, conto de Arthur Engrácio”, retomam a 
geografia	das	acrópoles	subaquáticas,	descritas	na	mitologia	grega	
por Franchini e Seganfredo (2003), no conto “A pequena sereia”, 
de Hans Christian Andersen (2013), e na obra Reinações de 
Narizinho, de Monteiro Lobato (2014), visando traçar paralelos 
residuais entre as estruturas e as instalações reais descritas por 
Arthur Engrácio (1996) em seu conto “Mãe- d’Água, guardiã dos 
rios”, que é abordado enquanto conto de fadas, de acordo com a 
compreensão que Tolkien (2010). O estudo e a pesquisa buscam 
revelar a mitologia amazônica, recorrendo aos escritos de Krüger 
(2011) e ao Dicionário do Folclore Brasileiro, de Cascudo (2012), 
para	mapear	 o	que	 se	diz	 acerca	da	figura	da	Mãe-d’Água,	 a	fim	
de que a versão de Engrácio possa ser devidamente reconstruída 
segundo os postulados de Roberto Pontes (2006). 
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Sara Juliana Pozzer da Silveira (UFMT), em “Sinais de 
chegadas, de Odenir Oliveira: uma leitura na perspectiva da estética 
de Theodor Adorno”, trata da obra Sinais de Chegadas, de Odenir 
Oliveira, como um romance memorialístico, cujo tema central 
é o genocídio do povo indígena Panará, quando da construção da 
BR-163, também conhecida como rodovia Cuiabá–Santarém. Os 
acontecimentos relembrados no romance passam-se entre os anos 
1970 a 1974, durante o regime militar no Brasil. A análise da obra, 
com base no prisma da estética de Theodor Adorno, destaca o papel 
da obra de arte como capaz de refratar o momento histórico que 
provoca o deslocamento do leitor de seu hábitat conveniente para 
o universo da obra, e propicia que, pela experiência estética, ele 
tenha uma dimensão mais ampla e diferenciada dos acontecimentos 
narrados.

José Francisco da Silva Queiroz (UFRA), em “O haikai 
amazônico de Max Martins: invenção e tradução semiótica”, por 
uma visão semiótica, demostra que a produção literária modernista 
se caracteriza pelo diálogo entre formas poéticas distintas, tanto 
no	aspecto	técnico,	quanto	nas	propostas	temáticas	e	filosóficas	de	
composição. Nessa lógica, ele revela que a produção poética mostra 
o homem como um produto do idioma e seu recriador. Com base 
nos pressupostos do poeta Max Martins, em seu livro H’era (1971), 
o autor apropriou-se de algumas técnicas da poesia japonesa, como 
a forma do haikai, e desde então utilizou esse modelo estético nas 
narrativas poéticas, mesmo não dominando o idioma japonês. O 
estudo e a pesquisa problematizam como um poeta pode se apropriar 
de	uma	forma	literária	característica	de	um	idioma	específico,	sem	
possuir o devido conhecimento linguístico e, assim, fazer uma 
tradução com base na semiótica.

Valdiney Valente Lobato de Castro (UNIFAP), em “A 
literatura nos primeiros jornais do/no Amapá: da vila ao território”, 
demostra que o jornal — principal suporte por onde circulou a leitura 
no mundo oitocentista — rapidamente, graças a seu caráter portátil, 
à periodicidade das notícias e às viagens a vapor, alcançou as regiões 
brasileiras mais distantes. Nesse prisma, o autor mostra-nos que o 
Amapá, subordinado ao governo da província do Grão-Pará, esteve 
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por anos dependendo das rotas paraenses para ter acesso às folhas 
públicas. A proposta do estudo e da pesquisa é analisar os primeiros 
jornais que circularam pelas terras amapaenses com o intuito de 
compreender como a literatura estava presente. A pesquisa pode 
ajudar a construir um cenário sobre os primeiros passos da literatura 
no Amapá, bem como elucidar acerca do acesso à leitura por meio 
dos impressos.

Gabriela Caroline Raudenkolb da Costa (UFRA), 
Geovane Silva Belo (UFRA) e Thaís Fernandes de Amorim 
(UFRA), em “Silenciamento e traços de escrita feminina em 
Dulcinéa Paraense”, analisam o processo de silenciamento que 
acomete a história na obra de Dulcinéa Paraense e alguns traços 
da escrita feminina. O estudo e a pesquisa apresentam o trajeto 
intelectual da autora a partir da década de 1930, sua presença no 
cenário intelectual paraense, atuando ativamente nos suplementos 
literários, revistas e jornais da época. As questões motivadoras da 
pesquisa foram: Quais processos levaram à sua invisibilidade? Quais 
marcas de escrita feminina existem em seus poemas? Essa autora 
pode ser considerada silenciada? O objetivo do estudo e da pesquisa 
foi	 identificar	os	traços	de	escrita	feminina	nos	poemas	da	autora	
e	identificar	os	processos	de	silenciamento	que	Dulcinéa	possa	ter	
sofrido.

Jocineide Catarina Maciel de Souza, Walnice Vilalva 
e Agnaldo Rodrigues da Silva, em “Autoria feminina na 
Amazônia Legal — Memória e espaço na construção da poética de 
‘No Quintal’, de Luciene Carvalho, e ‘Falsete’, de Michelle Mor”, 
apresentam a produção literária da Amazônia Legal em Mato Grosso 
ao estabelecerem um diálogo na perspectiva analítica literária com 
os poemas: “Falsete”, de Michelle Mor (2015), publicado em seu 
blog e no e-book Escrevivência Poética e da Cultura Alimentar 
das Mulheres Negras, Pantaneiras, Ribeirinhas e Quilombolas 
de Cáceres/MT (SILVA et al., 2021) e “No quintal”, de Luciene 
Carvalho, que faz parte do Calendário Poético Quitutes e Quintais 
(CARVALHO, 2017), disponível no mês de julho. O objetivo principal 
é apresentar a construção estética dos poemas, visando destacar as 
singularidades	de	cada	um	no	cantar	o	local	(espaços	geográficos,	
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espaços históricos, espaços imaginários), frente às consideráveis 
aparições de signos e de imagens que remetem a tempos inscritos 
pela memória.

A poética do mato-grossense Manoel de Barros1 ensina-nos 
“que	 a	 importância	 de	uma	coisa	não	 se	mede	 com	fita	métrica,	
nem com balanças, nem barômetros. Que a importância de uma 
coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em 
nós”. Nessa perspectiva, o presente dossiê Literaturas e culturas 
de expressões amazônicas produziu na comissão organizadora um 
encantamento que revela a diversidade de olhares dos pesquisadores 
que pensam o viver na Amazônia brasileira sob o signo da diversidade. 

Boa leitura!

Organizadores
Alexandre Mariotto Botton (PPGEL/UNEMAT) 

Germana Maria Araújo Sales (PPGL/UFPA)
João Carlos Gomes (PPGML/UNIR)

Tânia Maria Pereira Sarmento Pantoja (PPGL/UFPA)

1 BARROS, Manoel. Memórias Inventadas: A Segunda Infância. São Paulo: 
Planeta, 2006.
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MOVIMENTO LITERÁRIO 
AMAZÔNICO NA IMPRENSA 
OITOCENTISTA

AMAZON LITERARY 
MOVEMENT IN THE PRESS 
EIGHTEENTH CENTURY

Sara Vasconcelos Ferreira1

Germana Maria Araújo Sales (UFPA/CNPq)2

RESUMO: Este artigo apresenta um exame das 
demandas literárias dos escritores amazônicos 
divulgadas pelo jornal A Província do Pará, nos anos 
finais	do	século	XIX.	As	leituras	e	as	análises	literárias	

1 Doutora em Letras (2021) pela Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém 
(Pará/Brasil). E-mail: saravasc28@gmail.com.
2 Doutora em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas 
(2003); pesquisadora Produtividade em Pesquisa do CNPq; professora titular da 
Faculdade de Letras, do Instituto de Letras e Comunicação (ILC), da Universidade 
do Federal do Pará, em Belém (Pará/Brasil). E-mail: gmaa.sales@gmail.com e 
germanasales@ufpa.br.
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produzidas por colaboradores do jornal, residentes na 
capital paraense, visavam ao debate das produções 
literárias no intuito de fortalecer as letras amazônicas. É 
partindo dessas constatações que analisamos os artigos 
publicados no jornal A Província do Pará, cujos escritos 
objetivavam despertar os críticos locais a notabilizar as 
produções literárias da Amazônia. Assim, no contexto 
de inexistência de crítica, resultado da possível 
ausência de literatura na região, e de falta de interesse 
dos críticos regionais pela produção paraense, Marques 
de Carvalho aparece como um grande defensor das 
letras do Norte e põe-se em favor de reconhecimento 
dos primeiros movimentos literários da Amazônia, 
pretendendo notabilizar tal literatura. O engajamento do 
escritor ao lado de outros literatos resultará na criação 
da agremiação Mina Literária. O objetivo deste artigo, 
portanto, é apresentar as ações a respeito da produção 
local e a pertinência dos movimentos literários locais 
nos	anos	finais	do	século	XIX,	tendo	como	pressupostos	
teóricos os estudos sobre a circulação e a recepção da 
literatura em impressos.

Palavras-chave: Crítica literária; imprensa; movimento 
literário amazônico.

ABSTRACT: This article presents an examination of 
the literary demands of Amazonian writers published by 
the	newspaper	A	Província	do	Pará,	 in	 the	final	 years	
of the 19th century. The readings and literary analyzes 
produced by the newspaper’s collaborators, residing in 
the capital of Pará, had as objective the debate of literary 
productions in order to strengthen Amazonian literature. 
It	is	based	on	these	findings	that	we	analyze	the	articles	
published in the newspaper A Província do Pará, whose 
writings aimed to awaken local critics to highlight the 
literary productions of the Amazon. Thus, between the 
inexistence of criticism, a result of the possible absence 
of literature in the region and the lack of interest of 
regional critics in Pará production, Marques de Carvalho 
appears as a great defender of the letters of the North 
and	stands	in	favor	of	the	recognition	of	the	first	literary	
movements in the Amazon, intending to highlight this 
literature. The writer’s engagement alongside other 
literati will result in the creation of the Mina Literária 
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association. The objective of this article, therefore, is to 
present the actions regarding local production and the 
relevance	of	local	literary	movements	in	the	final	years	of	
the 19th century, having as theoretical presuppositions 
studies on the circulation and reception of literature in 
print.

Keywords: Literary criticismo; press; Amazonian literary 
movement.

Em 1887, a imprensa paraense foi palco de um importante 
debate sobre as questões literárias no Pará, e os artigos trouxeram 
à luz algumas demandas que incomodavam os jovens literatos 
paraenses: a literatura e a crítica literária produzida por essas terras. 
João Marques de Carvalho assinou o primeiro escrito intitulado 
“Da crítica literária”, veiculado no jornal literário A Arena3. Essas 
“considerações sobre a crítica no Pará” apreciaram as leituras e as 
análises feitas pelos literatos locais, acerca da literatura produzida 
na região. Contudo, o artigo recebeu refutação no jornal A Província 
do Pará (1876)4, poucos dias após a publicação do texto, em que 
um	dos	colaboradores	afirmou:	“Sou	de	opinião	que	não	há	crítica	
literária no Pará. E não há crítica pela simples razão de que não há 
literatura”. 

A resposta do colunista a Marques de Carvalho demonstra, 
antes, um pensamento que se perpetuou por décadas: de que a 
produção	literária	do	Norte	não	existia	ou	era	insignificante,	ou	ainda	
se resumiria a Inglês de Souza (1853–1918) e José Veríssimo (1857–
1916). No entanto, com base em pesquisas realizadas, especialmente 
em jornais do século XIX, foi possível recuperar dados e informações 

3 Periódico semanal de viés literário e artístico, publicado aos domingos sob direção 
de Paulino de Brito, Heliodoro de Brito e Marques de Carvalho, em 1887. Disponível 
no sítio da Biblioteca Pública Arthur Viana, da Fundação Cultural do Pará: http://
www.fcp.pa.gov.br/2016-12-13-19-41-20/a-arena.
4 Órgão do Partido Liberal, fundado em 1876 por Joaquim José de Assis, Francisco 
de Souza Cerqueira e Antônio José de Lemos. Em 1889, o jornal perdeu o principal 
sócio-fundador, Dr. Assis, e passou a ser propriedade de Antônio Lemos, momento 
em que também se desvinculou do Partido Liberal. Ainda que tenha sofrido 
diversas interrupções e encerrado as atividades em 2001, em 2018 voltou à ativa 
diariamente no formato digital e, quinzenalmente, impresso.
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contrárias às tais assertivas que revelam ter havido um empenho 
significativo	dos	 jovens	paraenses	em	 favor	de	dar	notoriedade	às	
letras da Amazônia, muitas vezes silenciadas ou esquecidas pelas 
histórias literárias tradicionais. Com apoio na análise desses dados, 
apresentamos a crítica literária escrita e divulgada tanto pelos mais 
experientes literatos da região, quanto pelos jovens que cooperavam 
com a imprensa paraense no último quartel do Oitocentos, 
especificamente,	os	jornalistas	e	literatos	colaboradores	do	jornal	A 
Província do Pará.	Ao	longo	das	duas	décadas	finais	do	século	XIX,	
constatamos a movimentação em favor da literatura do Norte ou 
da Amazônia, como preferiam chamar, entre os quais se destacam 
os nomes de Marques de Carvalho (1866–1910), Juvenal Tavares 
(1850–1907), Álvares da Costa, Guilherme de Miranda (1870–?), 
Frederico Rhossard (1868–1900), Theodoro Rodrigues (1874–?), 
Natividade Lima (1871–1897) e Raul de Azevedo (1875–1957).

OS PRIMEIROS PASSOS DA CRÍTICA LITERÁRIA NO PARÁ

No fervor das publicações literárias em jornais, A Província 
do Pará	iniciou	seus	trabalhos	em	1876,	voltados,	especificamente,	
para a divulgação de boletins políticos e debates liberais progressistas 
e, assim, tornou-se o maior e mais antigo jornal do Pará. Fundado 
por Joaquim José de Assis, do Partido Liberal, Antônio Cerqueira e 
Antonio Lemos, o diário alcançou importância em meio a difusão 
e circulação da cultura letrada no Extremo Norte. Embora tenha 
sido um jornal voltado para a propagação de ideias políticas, havia 
veiculação de romances, anúncios de livros, poesias, notas sobre 
obras recém-publicadas e ensaios literários. 

Ao longo dos anos, A Província abriu mais espaço para os 
escritores	 locais,	 especialmente	 pela	 influência	 de	 Marques	 de	
Carvalho, jornalista, crítico e romancista paraense, e passou a 
publicar	 essas	 produções.	 Esse	 fato	 colaborou	 significativamente	
para a difusão da literatura na região e o fortalecimento da cultura 
letrada.	Nos	anos	finais	do	século	XIX,	a	crítica	 literária	 já	estava	
consolidada no Brasil e, no Pará, diversos colaboradores da Província 
começavam a escrever artigos críticos para o jornal com análises 
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das obras saídas à luz em todo o país. Os literatos paraenses liam e 
analisavam os trabalhos dos conterrâneos, como também de diversos 
autores, quer fossem das regiões mais próximas, como de escritores 
do Nordeste, ou ainda da Capital Federal, regiões do Sul e até 
mesmo a produção estrangeira. Os principais nomes responsáveis 
pelo feito, foram: João Marques de Carvalho que, ao lado de Álvares 
da Costa e Frederico Rhossard, notabilizou as produções literárias 
da região nesses momentos iniciais; e Raul de Azevedo, Guilherme 
de	Miranda	e	Theodoro	Rodrigues	que	marcam	os	anos	finais	de	
Oitocentos.

Marques de Carvalho apareceu na Província em 1885, e 
a publicação de seus escritos é um feito, pois antes dele, ou seja, 
em quase dez anos de circulação, todas as publicações feitas, 
diariamente, eram expressivamente europeias, entre as quais 
Portugal	 e	 França	 protagonizam	um	percentual	 significativo.	Não 
que seja uma novidade, pois esses dados corroboram os estudos a 
respeito da circulação do romance e da conexão cultural por meio 
da	ficção	já	apresentados	por	Márcia	Abreu:	

A publicação simultânea dos mesmos textos 
não	 atingia	 apenas	 a	 ficção.	 A	 recepção	 crítica	
francesa e portuguesa também frequentava 
as páginas dos periódicos brasileiros, criando 
uma comunidade de opinião internacional. 
(ABREU, 2016, p. 22). 

De igual modo, havia uma divulgação maciça da crítica 
literária reproduzida de jornais europeus, uma vez que “a crítica 
literária nasceu nos periódicos brasileiros, primeiramente, a partir 
das	notícias	biobibliográficas,	do	lançamento	de	livros,	muitas	vezes	
retirada de outros jornais, alguns estrangeiros” (BARBOSA, 2007, 
p. 71); ações essas muito comuns nos jornais paraenses também. 
E	essa	circulação	surpreende,	pois	identificamos	publicações	saídas	
na Europa pouco tempo antes da propagação nas folhas locais, 
quase que simultaneamente.

O enxerto de produtos literários europeus manteve-se 
intenso	na	década	de	1880;	no	entanto,	no	final	de	1884,	Marques	
de Carvalho passou a integrar a equipe de redatores da Província, 
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colaboração essa que rendeu frutos muito bons para a literatura no 
Pará; pois em seu retorno da Europa estava disposto a enaltecer a 
literatura local, com as ideias renovadas pela modernidade literária 
que conhecera. Por ser um nome distinto em virtude das diversas 
contribuições realizadas em jornais da cidade, com o convite feito 
por Antônio Lemos (1843–1913), começou a escrever poesias, prosa 
e ensaios para o jornal. O primeiro trabalho foi a respeito do poema 
“A velhice do Padre Eterno” (1885), do escritor português Guerra 
Junqueiro. No mesmo ano o escritor paraense iniciou a escrita de 
um	romance,	interrompida	sem	justificativa.	Todavia,	a	publicação	
dos contos e estudos críticos de obras ou autores franceses e 
portugueses, era corriqueira. No ano de 1886, Marques de Carvalho 
divulgou um longo estudo a respeito do poeta paraense Vilhena Alves 
(1848–1912) e o livro Monodias ([1866-1868]), considerando-o um 
dos três iniciadores do movimento literário na Amazônia, ao lado 
dos poetas Santa Helena Magno (1848–1882) e Júlio César (1843–
1887).

A postura de Marques de Carvalho sempre foi de defesa e 
enaltecimento da literatura regional, com objetivo de valorizar a 
literatura	 produzida	 por	 essas	 terras;	 todavia,	 as	 influências	 que	
dominavam sua alma em favor da estética naturalista desde que 
voltara	da	Europa	fizeram-no	envolver-se	em	inúmeras	polêmicas,	
resultantes da discordância do escritor com a postura dos poetas 
paraenses, que mantinham a estética romântica tanto para a análise 
das obras, quanto para a composição dos poemas. Como resultado 
das querelas, Marques de Carvalho publicou “Da crítica literária”, 
no qual esboçava sua opinião: 

Os poucos trabalhos de crítica literária que hão 
sido publicados no Pará de algum tempo a esta 
data têm-me causado sorrisos de compaixão 
[...]. Essas críticas possuem o sinete das críticas 
à antiga, quando os professores maculavam as 
margens dos volumes com as suas emendas 
gramaticais ― que a tanto resumiam essas 
inglórias ocupações. Meia dúzia de frases já 
muito amarrotadas pelo uso constituem-lhes 
a carcaça, que é enchimentada por algumas 
pilhérias avinhadas de peralvilhos sem educação. 
Eis tudo: eis completa a CRÍTICA LITERÁRIA 
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de qualquer obra, para ser nesciamente 
espezinhada num instante por uma crítica 
inconsciente. (CARVALHO, 12 jun. 1887, p. 71).

O escritor considerava ultrapassados os trabalhos de 
análise literária e, até mesmo, vergonhosos, vinculados ao senso 
comum,	pois	não	influenciavam	nem	autores	nem	leitores.	Com	o	
pensamento voltado para a escola moderna, Marques de Carvalho 
avaliou	carência	no	conhecimento	filosófico	e	científico-literário	dos	
novos escritores e críticos, para cumprir as exigências da nova escola 
literária. Por essa razão, ele foi por muitas vezes alvo de comentários 
e desentendimentos, pois, para os jovens da imprensa paraense, o 
crítico desvalorizava todo e qualquer estudo ou produto literário em 
desacordo com a estética naturalista. A resposta ao artigo “Da crítica 
literária”, de Marques de Carvalho, foi exposta no jornal A Província 
alguns dias após a publicação.

O colega queixa-se da ausência de crítica sincera 
e justa no Pará.

Eu não acho razoável semelhante queixa. Sou 
de opinião que não há crítica literária no Pará.
E não há crítica pela simples razão de que não 
há literatura.

Não se pode dar o nome de literatura a traduções 
das poesias de Campoamor, a pequenos contos 
escritos	sobre	a	perna,	a	ensaios	literários,	enfim.
Isto não constitui uma literatura, nem mesmo 
pode ser considerado como a sua alvorada.

Ainda estamos muito longe disto.

Sendo assim, como quer o colega que haja crítica 
literária?

A crítica nada cria, e pelo contrário, em muitos 
casos é um elemento dissolvente.

Ela só aparece depois da literatura existir e estar 
um pouco desenvolvida.

Olhe para a Europa. A crítica na Europa é 
moderníssima e Zola faz ela remontar a Saint-
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Beuve, que é do segundo império.

E há quanto tempo existe literatura europeia? 
(PLAN, 17 jun.1887, p. 2)

Ao enfatizar a ausência de literatura como causadora da 
escassez de crítica literária, Plan ignora os trabalhos dos poetas 
precursores da literatura na Amazônia, o que faz que Marques de 
Carvalho volte à Arena	para	confirmar:	“Nós temos literatura porque 
temos bons escritores que produzem bons trabalhos literários”, 
exemplificando	 com	 os	 livros	 de	 Santa	 Helena	 Magno	 (1848–
1882), Barão de Guajará (1830–1912), Vilhena Alves (1848–1912), 
Paulino de Brito (1858–1919), Júlio César (1843–1887) e Bruno 
Seabra (1837–1876), entre outros citados pelo crítico. De acordo 
com Marques de Carvalho, esses homens escreveram em seus 
tempos, dentro da estética literária vigente, mas naquele momento 
a escola moderna de literatura já era uma realidade, e não havia 
mais necessidade de produzir e analisar de acordo com os moldes 
românticos. Por essa razão, o crítico desejava que os jornalistas e 
articulistas literários se aperfeiçoassem e estudassem antes de 
escrever. 

As	reflexões	de	Marques	de	Carvalho	em	prol	da	literatura	
do Norte, ou da Amazônia, repetem-se ao analisar o livro Estudos 
Brasileiros (1894), de José Veríssimo. Pois, para ele, Veríssimo 
deveria ter honrado os nomes dos seus contemporâneos da juventude 
paraense e incluído as produções de Santa Helena Magno, Júlio 
Cesar e Vilhena Alves ao “Movimento Intelectual Brasileiro de 
1873”. Para o articulista da Província, Veríssimo cometera falta de 
leso-patriotismo,	 ainda	 que	 os	 poetas	 esquecidos	 pudessem	 ficar	
felizes pelo sucesso de um conterrâneo.

Apesar de parecerem poucos, os trabalhos literários na 
Amazônia existiam, e permaneciam, porque havia grupos que se 
importavam em produzir, inspirados pelas questões da região e 
não considerando o centro, como era costumeiro. De acordo com 
Marinilce Coelho, “A ‘fase rútila’ da literatura paraense coincide 
com os movimentos em todo o país a favor da implantação do 
sistema republicano, como forma de governo, e da abolição da 



REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

29

escravidão” (COELHO, 2005, p. 32). Os poetas aos quais Marques 
de Carvalho reivindica reconhecimento são uma parte importante 
do começo desse movimento literário necessário de dar seguimento. 
Sua postura impulsionou muitos escritores iniciantes nos jornais 
paraenses ou jovens que voltavam de seus estudos, como Álvares 
da Costa (1887), cujos Ensaios de Crítica foram publicados em 
1887, um ano antes de retornar dos estudos em Recife. O jovem 
advogado também integrou o grupo de redatores da Província e 
escreveu diversos artigos de crítica literária para a folha paraense, 
além de ter sido o primeiro presidente de uma das mais importantes 
agremiações literárias oitocentistas do Pará. 

Ao lado desses homens, Paulino de Brito (1858–1919), 
Teodorico Magno (1866–1885), Frederico Rhossard (1869–1900), 
Guilherme de Miranda (1870-–?) e Antonio de Carvalho (1867–?) 
fizeram	da	imprensa	diária	um	espaço	de	exposição	de	ideias	e	de	
fortalecimento da literatura produzida na região. Entretanto, não 
se observa uma constante nessas publicações, pois, com a saída de 
Marques de Carvalho do jornal de Antonio Lemos e, posteriormente, 
a saída de Frederico Rhossard, o que encontramos entre 1890 
e 1894 é um silêncio em relação à literatura regional, embora 
houvesse publicação de contos e poesias. Guilherme de Miranda, 
em 1900, considerou esses momentos como períodos literários de 
curta duração, próprios a uma época de efervescência. E, quase um 
século	depois,	Benedito	Nunes	definiu	de	forma	bastante	peculiar	e	
representativo esses períodos:

De vez em quando formam-se colônias 
intelectuais, que irrompem na tranquilidade 
estéril da vida que nos circunda. Aguentam-se 
por algum tempo, graças ao poder de coesão 
do entusiasmo, mas não resistem ao primeiro 
contragolpe. E se desaparecem as circunstâncias 
felizes	 e	 ocasionais	 que	 as	 fizeram	 surgir,	
desagregam-se rapidamente, voltando tudo 
ao marasmo, à sesta constante e ao fundo 
melancólico das redes que é, na Amazônia, 
o abrigo maternal dos desencantados. As 
tentativas frustradas, a desesperança, a certeza 
prévia de que o esforço, as ideias, o talento e 
a	 coragem	 serão	 sempre	 sacrificados	 pela	 vida	
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geral vegetativa, adormecem a sensibilidade e 
retardam a inteligência. (NUNES, 1957, p. 1).

Na literatura produzida na Amazônia, no século XIX, as 
colônias intelectuais desfaziam-se quando seus líderes necessitavam 
se ausentar, quer fosse por estudo, funções diplomáticas ou qualquer 
necessidade de deixar a cidade, como aconteceu com a saída de 
Marques de Carvalho e Frederico Rhossard, cujos trabalhos literários 
instigavam os demais literatos da região, ainda que tivéssemos 
Guilherme de Miranda (1870–?) ou Paulino de Brito (1858–1919) 
contribuindo com a imprensa local. Assim, com o afastamento de 
Marques de Carvalho, Juvenal Tavares escreveu um artigo ao jornal 
ressentindo-se da indiferença dos jornalistas e literatos para as obras 
locais. 

As demandas de Juvenal Tavares foram estimuladas pela 
publicação do livro de poesias de Maria Simões, cujo prefácio foi 
escrito pelo poeta paraense. Os questionamentos deram-se em 
virtude do silenciamento dos jornalistas acerca do que era publicado 
em Belém, principalmente dos homens dedicados às letras e à 
literatura, indiferentes com tais produções. “Mas é só indiferente? 
Totalmente indiferente?”, indagou o poeta e crítico, pois julgava não 
haver somente indiferença, mas aversão e desprezo contra o esforço 
dos demais.

Tanto Marques de Carvalho quanto Juvenal Tavares puseram-
se em defesa da literatura local e empenharam-se pelo incentivo às 
contribuições que valorizassem a produção local. O resultado dessa 
dedicação contabiliza diversas publicações que englobam romances, 
contos, crônicas e poesias, escritos por homens e mulheres do jornal, 
até 1890. Esses trabalhos pontuam a necessidade de formar mais 
literatos	e	críticos,	bem	como	firmar	a	literatura	paraense	na	história	
literária nacional. No entanto, parte desses esforços também serão 
materializados	nos	anos	finais	do	Oitocentos.	A	nova	guarda	literária	
constituir-se-á na última década do século, pelo favorecimento 
da imprensa diária, fortalecimento dos agrupamentos, debates e 
criação de agremiações literárias.
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O MOVIMENTO LITERÁRIO AMAZÔNICO NO FINAL DO 
SÉCULO

A chegada de Raul de Azevedo, escritor maranhense, na Província 
do Pará, em 1894, abriu espaço novamente para as publicações literárias 
esquecidas pelo jornal por uns dois anos. Embora houvesse uma vasta 
exposição de literatura estrangeira, especialmente francesa, os escritores 
regionais não se expunham a escrever ou analisar as produções literárias 
locais, naquele período. Raul de Azevedo escreveu inúmeros ensaios para 
o jornal de Antonio Lemos, além de colaborar com outros jornais da região. 
No entanto, contribuiu, juntamente com outros autores paraenses, com a 
criação de uma das mais importantes agremiações literárias do Pará — a 
Mina Literária (1895–1899) —, fundamental para a organização, debate e 
fortalecimento da literatura regional. 

O grupo dos mineiros — como eram chamados 
os integrantes dessa nova associação — realizava 
conferências, saraus literários, promovia concursos 
literários e publicava livros. No que diz respeito 
à edição de obras literárias de autores locais, essa 
associação revelou esforço hercúleo para editar livros 
de autores locais. Dois principais fatores contribuíram 
para tais dificuldades: primeiro o preço elevado dos 
serviços editoriais das casas de impressão; segundo, 
os parcos recursos financeiros dos membros dessa 
associação literária. (COELHO, 2005, p. 34-35).

No	final	de	1894,	o	poeta	paraense	Natividade	Lima	reuniu-
se com Leopoldo Sousa e Guilherme de Miranda (1870–?) para 
decidirem o futuro da coletividade literária. De acordo com Eustachio 
de Azevedo, o encontro almejava juntar aqueles que “se interessam 
pelo desenvolvimento literário d’Amazônia” (AZEVEDO, 1904, p. 
141). Assim, Álvares da Costa, Paulino de Brito (1858–1919), Raul 
de Azevedo (1875–1957), Natividade Lima (1871–1897), Leopoldo 
Sousa, Guilherme de Miranda, Acrísio Motta (1866–1907), Manoel 
Lobato, João de Deus do Rego (1867–1902), Theodoro Rodrigues e 
Euclydes Dias foram os poetas presentes na reunião que decidiram 
pela fundação da Mina Literária, cujo primeiro mestre foi Álvares 
da Costa. De acordo com Guilherme de Miranda, foram eles que 
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fizeram	 parte	 da	 nova	 guarda	 literária	 paraense	 (MIRANDA,	 16	
out.1899, p. 1), o que foi ponto de partida para a fundação, em 
1900, da Academia Paraense de Letras.

A associação literária movimentou uma vasta divulgação 
de ensaios críticos. Alguns mineiros dedicavam-se às apreciações 
sobre obras nacionais, em mais de um jornal, publicações diárias 
à imprensa e correspondência de artigos entre os jornalistas da 
Amazônia, do Nordeste e da Capital Federal. A Província do Pará 
divulgou, de 1894 a 1900, mais de 70 textos de crítica literária escrita 
por jornalistas e literatos locais, e essa mesma imprensa paraense 
atraiu diversos jornalistas de outras regiões, mas que passaram 
a	 residir	no	Pará,	 como	o	 rio-grandense	Luís	Lobo,	 o	fluminense	
Carlos Dias Fernandes (1874–1942) e o português Fran Paxeco 
(1874–1952), mas a maior parte do que foi divulgado pela imprensa 
era de punho genuinamente paraense.

A produção de Raul de Azevedo soma mais de duas dezenas 
de	 textos	 de	 crítica	 literária,	 além	 de	 sua	 produção	 ficcional	 e	
jornalística. Suas leituras não abordavam apenas a literatura 
brasileira, mas versavam sobre a literatura estrangeira. Além disso, 
vale ressaltar que havia certa predileção por livros de poesias, em 
que as avaliações se limitavam a fazer juízos impressionistas e não 
se preocupavam no aprofundamento das análises. Dessa forma, as 
críticas feitas por Raul de Azevedo focavam nas incorreções da língua 
e da forma. Assim, com quase meia centena de artigos e textos em 
prosa	de	ficção,	o	escritor	destaca-se	como	um	dos	mais	profícuos	
colaboradores da imprensa e do movimento literário oitocentista na 
Amazônia, ao lado de Marques de Carvalho.

Entre os escritores paraenses dessa nova guarda, Theodoro 
Rodrigues cooperou para o fortalecimento da literatura local 
pois, como sócio da Mina Literária e sócio-fundador da Academia 
Paraense de Letras, o professor e crítico literário paraense teve seus 
trabalhos reconhecidos pela imprensa. Assim, além de publicar o 
livro de versos, intitulado Pallidos (1894), analisou as produções 
poéticas de diversos escritores brasileiros e expôs tais análises nos 
jornais com os quais colaborava. As leituras feitas pelos críticos 
revelam alguns pontos em comum entre as diversas análises, como 



REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

33

a predileção por poesia e análise poética pelo viés do Parnasianismo. 
No romance, a questão naturalista permanecia em debate, embora a 
maior parte dos críticos a considerasse ultrapassada. Guilherme de 
Miranda (apud AZEVEDO, 1970, p. 32), por exemplo, ao analisar o 
romance naturalista Maria Luiza (19005), de Ovídio Filho, escreveu 
que a tese proposta era velha, e que já havia sido explorada com 
brilhantismo por Júlio Ribeiro e Aluísio de Azevedo. 

Aliás, Guilherme de Miranda foi outro nome insigne às letras do 
Norte. De acordo com Eustachio de Azevedo, o escritor era conhecido 
dentro e fora do país e teve o privilégio, como poucos, de fazer parte da 
antiga e da nova guarda literária paraense, visto que começou a colaborar 
com a imprensa aos 17 anos, em 1887. No jornal de Antonio Lemos, o 
mineiro assinou duas seções — “Sem dia” e “De semana a semana” — nas 
quais apresentava assuntos do cotidiano belenense, estudos históricos e 
crítica literária. Seus escritos versavam sobre poesia de escritores locais ou 
nacionais, de romances e sobre os escritores em voga. 

Em 1900, Guilherme de Miranda voltou a questionar o silêncio dos 
críticos sobre a literatura regional, pois a Mina Literária havia encerrado 
suas atividades no ano anterior e mais uma vez via adormecer as colônias 
intelectuais — como se referiu Benedito Nunes — que haviam se formado 
naquelas décadas finais do século. Pois, “De uns tempos a esta parte um 
pesado silêncio paira sobre as coisas literárias nesta terra. Raro é o escritor 
que se apresente em público, ora vibrando a guzia do ouro da poesia, 
ora manejando a prosa”. Para Guilherme de Miranda, o falecimento de 
Natividade Lima, em 1897, e a partida de alguns mineiros contribuíram 
para a falta de entusiasmo dos literatos paraenses. Além disso, “Belém 
mercantiliza-se. Belém abandona a vida do espírito pela materialização de 
tudo. Presentemente, não se lê uma produção literária”, fatos imperiosos 
sobre a literatura. Por fim, ironiza: “A minha própria leitura prefere 
sempre as futilidades de um baile a uma reunião literária” (MIRANDA, 
16 out.1899, p. 1).

No entanto, embora houvesse um sentimento de apatia e 
desalento	nos	anos	finais	de	Oitocentos,	o	legado	deixado	pela	Mina	
Literária e seus mineiros já não podia mais ser ignorado. Entre os 
livros	publicados	com	o	apoio	financeiro	da	Mina	Literária,	constam	

5 OVÍDIO FILHO, Maria Luiza. Belém: [s.n.], 1990. Cf.  http://cpbn.bn.gov.br/
planor/handle/20.500.12156.6/34971?show=full. Acesso em: 10 mar. 2022.



REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

34

os títulos: Brando d’Armas, de Natividade Lima; Nevoeiros e A viúva 
(1896), de Eustachio de Azevedo; Alma nova, de Euclydes Dias; Maria 
Luiza (1900), de Ovídio Filho; Coisas profanas ([1894 ou 1895]), de 
Acrísio Mota; e Coelho Netto e a Mina Literária (1899), de vários 
autores, como relata Eustachio de Azevedo (1970) acerca das obras 
citadas anteriormente neste parágrafo. Inclusive, algumas dessas 
obras eram discutidas nas reuniões da agremiação, e os mineiros 
publicaram outros livros, como as Brisas da Amazônia (1897), de 
Euclides Faria; Sombras, livro de versos de Leopoldo Sousa (1926); 
Larvas (1897), de Olavo Nunes, prefaciado por Paulino de Brito; 
além de Musa Boemia (1898), publicada após a morte de seu autor, 
Natividade Lima (AZEVEDO, 1970). Ainda em 1900, foi criada a 
Academia Paraense de Letras, no afã de, mais uma vez, notabilizar 
a produção literária dos escritores da Amazônia. O livro de estreia a 
sair com a marca da Academia foi Cantos Amazônicos, de Paulino 
de	Brito	(1900),	a	fim	de	celebrar	o	enriquecimento	da	 literatura	
nacional com a publicação de um poeta reconhecido e respeitado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre	os	anos	de	1880	e	1900,	verificamos	que	houve	certa	
inconstância nos círculos intelectuais que se formaram no Pará 
naquele	 fim	 de	 século.	 Os	 iniciadores	 do	movimento	 literário	 na	
Amazônia, sempre lembrados por Marques de Carvalho, foram 
por muitas vezes esquecidos pelos críticos e jornalistas que faziam 
o cotidiano da imprensa diária. Entretanto, o engajamento em 
prol da literatura amazônica favoreceu o surgimento das colônias 
intelectuais, de curtos períodos, mas que foram importantes para as 
letras regionais. 

O primeiro movimento iniciado pelos românticos, como 
Santa Helena Magno, Júlio Cesar e Vilhena Alves, havia passado e 
estava sob o silêncio da imprensa local; no entanto, com as investidas 
dos novos literatos, vê-se mais uma vez o despertar dos homens da 
imprensa regional em favor da produção literária na imprensa em 
Belém. Com Marques de Carvalho, Guilherme de Miranda, Álvares 
da Costa e Juvenal Tavares, forma-se um novo movimento literário 
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que deixou um legado precioso de incentivo aos homens e mulheres 
do	 Pará,	 em	 reconhecimento	 à	 literatura	 regional.	 E,	 por	 fim,	 o	
último período em que a nova guarda literária se agrupa em prol 
das letras amazônicas e trabalha para a criação das agremiações, 
imprescindíveis para a publicação, debate e aperfeiçoamento das 
obras literárias.

Os	 trabalhos	 poéticos	 e	 ficcionais	 recuperados	 nas	
pesquisas em impressos revelam ter havido não apenas um, mas 
vários movimentos literários em favor da literatura regional. Esses 
movimentos por vezes adormeciam, por outras vezes irrompiam na 
tranquilidade da vida intelectual e retornavam, e a cada retorno 
fortaleciam-se ainda mais, cujos resultados podem ser observados 
nas publicações de livros, criação da Mina Literária e Academia 
Paraense de Letras.
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DISTANTES NO TEMPO E 
PRÓXIMOS NO CAOS DE SI

FAUSTO AND EUTHANÁZIO: 
DISTANT IN TIME AND 
NEARBY IN THE CHAOS OF 
ITSELF
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RESUMO: Neste artigo pretendemos apresentar as 
aproximações entre as personagens Eutanázio, na obra 
Chove nos campos de cachoeira, de Dalcídio Jurandir, 
e	Mefistófeles,	 na	 obra	Fausto I, de Johann Wolfgang 
von Goethe. Abordamos o apelo à descolonização na 
personagem Eutanázio, a iniciar da experiência da 
negação do ser, aproximando sua experiência com a 

1 Doutora em Educação. Lotada no Departamento de Letras Vernáculas da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Porto Velho (RO/Brasil). E-mail: 
soniagomesampaio@gmail.com.
2 Doutora em Educação. Lotada no Departamento de Letras Vernáculas da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Porto Velho (RO/Brasil). E-mail: 
larissa.pissinatti@unir.br. 



REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

38

personagem Fausto de Goethe, no contexto de crítica 
à sociedade burguesa europeia. Para essa discussão, 
fundamentamo-nos no conceito sartreano sobre a 
experiência do nada e na teoria dos estudos pós-
coloniais. A metodologia desse trabalho pautou-se 
nos estudos comparativos da literatura. Os resultados 
encaminham-nos para a compreensão de um processo 
de colonização que acontece a partir da desconstrução 
do ser do colonizado por parte do colonizador, tornando-o 
selvagem,	 violento	 e	 mefistotélico.	 No	 universo	
eutanaziano e, em Fausto, o contato com a carência/falta 
de si mesmo, promove a crise existencial descontruindo 
o ser. A descolonização de Eutanázio ou desconstrução 
de si na personagem Fausto, inicia-se a partir do 
encontro	do	ser	com	o	seu	próprio	nada,	na	figuração	
de seus medos, de suas carências/faltas, indicando o 
processo	de	consciência	do	poder	opressor	e	de	conflito	
existencial vivido pelas personagens Eutanázio e Fausto, 
denunciantes de práticas sociais opressoras.

Palavras-chave: Fausto; Eutanázio; literatura de 
expressão amazônica; carência/falta em si; medo.

ABSTRACT: In this article we propose to explore the 
approximation which exists between the characters 
Eutanázio, from Dalcídio Jurandir´s in the book Chove 
nos campos de Cachoeira and	 Goethe´s	 Mefistofeles	
from Faust I. We approach the appeal to decolonization 
in the character Euthanázio, from the experience of the 
denial of being, approaching his experience with the 
character of Faust by Goethe, in the context of criticism 
of European bourgeois society. For this discussion, we 
base ourselves on the sartrean concept of the experience 
of nothingness and on the theory of postcolonial studies. 
The methodology of this work was based on comparative 
studies in the literature. The results lead us to an 
understanding of a colonization process that takes place 
from the colonizer’s deconstruction of the being of the 
colonized, making it wild, violent and Mephistotelian 
in the euthanasian universe and, in Faust, the contact 
with lack/lack of itself, it promotes the existential 
crisis by deconstructing the being. The Euthanázio 
decolonization or deconstruction of the self stars in 
Faust, from the encounter of the being with its own 
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nothingness,	 figuration	 of	 yours	 fears,	 its	 needs/lacks,	
indicating the process of awareness of the oppressive 
power	 and	 the	 existential	 conflict	 experienced	 by	 the	
characters Euthanázio and Faust are denouncers of 
oppressive social practices.

Keywords: Fausto; Euthanázio; Amazonian expression 
literature; lack/lack of itself; fear.

INTRODUÇÃO 

O objetivo desse estudo é apresentar as aproximações nas 
experiências de carência/falta entre as personagens Eutanázio, 
na obra Chove nos campos de cachoeira, de Dalcídio Jurandir 
(JURANDIR,	 2019)	 e	 Mefistófeles,	 na	 obra	 Fausto I, de Johann 
Wolfgang von Goethe (GOETHE, 2017). Abordamos o caráter 
descolonizador na personagem Eutanázio, de Dalcídio, e Fausto, de 
Goethe, no contexto da crítica à burguesia europeia. 

Na primeira parte do artigo, fazemos a contextualização da 
obra Chove nos campos de cachoeira e da personagem Eutanázio 
e também da obra Fausto II, de Goethe. Na segunda parte, 
aprofundamos os argumentos de Jean Paul Sartre sobre a experiência 
do nada como possibilidade de encontro com sua própria identidade. 
Na terceira parte, fazemos a aproximação entre as personagens 
Eutanázio	e	Mefistófeles	apresentando	as	evidências	da	experiência	
do nada como possibilidade de descobrir a si mesmo e enfrentar 
seus medos.

Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), romancista 
alemão, natural de Frankfurt, tem dentre suas obras memoráveis 
Fausto, escrita durante setenta anos de sua vida. 

Goethe, durante sua infância, teve contato com o teatro de 
marionetes, e foi nesse momento que conheceu a personagem Dr. 
Fausto. Segundo Mazzari (2017), a criação poética Fausto pode ser 
designada como “obra de vida” de Goethe. 

Mazzari	 (2017)	 afirma	 que	 a	 personagem	 que	 inspira	
Goethe advém da tradição oral em torno de uma lenda de um 
homem, denominado Dr. Fausto (1470–1540). Reza a lenda, que Dr. 
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Fausto teria existido, era médico na cidade de Wittenberg, interior 
da Alemanha. Na busca de um saber universal conquistou várias 
titulações e transitava pela Europa, oferecendo serviços de magia 
e astrologia. Conforme documentos da época, Dr. Fausto possuía 
elevada	posição	social	e	 recebia	quantias	significativas	dos	nobres	
por leituras de horóscopos. 

Segundo Villa (2006), as atitudes altruístas de Dr. Fausto e 
sua relação com a medicina, a magia, a astrologia e outras áreas da 
ciência fazem-no ser reconhecido como “mago branco”; contudo, 
seu desejo obsessivo de conhecimento leva-o a realizar um pacto de 
sangue com o diabo. 

Anteriormente a Goethe, o dramaturgo e poeta elizabetano 
Christopher Marlowe (1564-1593) escreve a peça A trágica história 
do Dr. Fausto (1604), inspirada em um dos primeiros escritos sobre 
essa	figura	lendária,	intitulada	História von Doutor Johann Fausten, 
escrita por Johann Spies (1540–1623), em 1587. No entanto, a 
ambiguidade da personagem é representada tanto em Goethe 
quanto na peça escrita por Marlowe. 

A	 escolha	 da	 peça	 escrita	 por	 Goethe	 justifica-se,	 nessa	
análise, por apresentar elementos que permitem maior aproximação 
da personagem Eutanázio, na obra Chove nos Campos de Cachoeira, 
do romancista paraense Dalcídio Jurandir (1909–1979), com os 
estudos pós-coloniais.

A obra Chove nos Campos de Cachoeira faz parte de um 
conjunto de narrativas denominadas pelo próprio Jurandir como 
“Ciclo do extremo Norte”, a saber: Chove nos Campos de cachoeira 
(1941), Marajó (1947), Três casas e um rio (1958), Belém do Grão 
Pará (1960), Passagem dos Inocentes (1967), Primeira Manhã 
(1967), Ponte do Galo (1971), Os Habitantes (1976), Chão de Lobos 
(1976) e Ribanceira (1978).

As obras pertencentes a esse ciclo têm como referência 
a realidade sociopolítica e os valores culturais da região norte 
amazônica. A humildade do nativo colonizado e o poder do 
colonizador,	 na	 figura	 de	major	 ou	 coronel,	 recebem	 um	 caráter	
ficcional	 nas	 narrativas.	 Da	 mesma	 forma,	 as	 relações	 de	 poder	
entre colonizado/colonizador são evidenciadas.
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Chove nos Campos de Cachoeira tem sua primeira edição em 
1941. Foi premiada em 1940, com o prêmio Dom Casmurro, tendo 
como júri romancistas de referência do Modernismo brasileiro — 
Oswald de Andrade, Raquel de Queiroz e Álvaro Moreira. 

Os romances produzidos por Jurandir que compõem o 
“Ciclo do extremo norte” são produzidos em meio ao contexto 
da segunda fase do Modernismo. Segundo Bosi (2013, p. 354), 
por Modernismo “[...] entende-se algo mais que um conjunto de 
experiências de linguagem: se a literatura que se escreveu sob o 
seu signo representou também uma crítica global às estruturas 
mentais das velhas gerações e um esforço de penetrar mais fundo 
na realidade brasileira [...]”.

O Modernismo, em especial sua segunda fase, inaugura uma 
reação da estética brasileira às produções europeias, voltando-se para 
elaboração com características da cultura e realidade sociopolítica 
nacional, assim como os valores regionais. Além disso, a psicologia 
freudiana, também difundida nessa época, impacta as produções no 
Modernismo, evidenciando elementos da psiquê humana na forma 
de	conflitos	existenciais,	sentimentos,	problemas	cotidianos	e	ênfase	
na emoção das personagens. 

O drama existencial, a realidade sociocultural e os valores da 
região	de	Marajó,	no	Pará,	local	onde	se	passa	a	ficção	apresentada	
em Chove nos Campos de Cachoeira, são evidenciados na personagem 
Eutanázio. 

Apesar da distância temporal e do contexto sociopolítico que 
divide as obras em questão, queremos aqui apresentar a proximidade 
das	 personagens	 Eutanázio	 e	 Mefistófeles.	 As	 personagens	 em	
questão são contextualizadas numa perspectiva crítica sobre as 
relações de dominação presentes nas sociedades retratadas nas 
obras, e a busca por si mesmo, em meio à dicotomia vivenciada a 
partir do caos existencial, experiencia a negação de si mesmo por 
meio, também, de suas formas mais primitivas — o medonho, o 
selvagem, o fóbico.
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1. EUTANÁZIO: UMA PERSONAGEM MEFISTOTÉLICA 

A	personagem	Eutanázio	é	filho	do	viúvo	Major	Alberto	e	mora	
em um chalé branco em Cachoeira (Pará). Marcado pela melancolia 
e um temperamento irritadiço, por volta de seus quarenta anos, tem 
a vida assinalada pelo acúmulo de fracassos pessoais.  

Apesar de acesso ao conhecimento e de suas experiências 
com a vida intelectual, durante sua permanência na capital Belém, 
voltou para Marajó em Cachoeira e não se identificava	com	o	caboclo	
ribeirinho que era explorado pela elite local que eram os grandes 
senhores de terra, fazendeiros, coronéis e políticos. Apresenta-se 
como um homem preso a seu destino, arruinado, falido, fóbico e 
desamparado, retratando, assim, um dos contextos em que vive o 
caboclo amazônico. 

Eutanázio, principalmente no capítulo segundo, da obra 
Chove nos Campos de cachoeira, é uma personagem passível de ser 
comparada	à	personagem	Mefistófeles	em	seu	duelo	com	Fausto,	na	
obra Fausto I, de Goethe, por apresentar semelhanças de caráter. 
Para melhor compreender essa relação, elencamos como elemento 
de análise, o caos existencial evidenciando a dualidade do ser 
humano, o bem (expresso na relação com o divino) e o mal (expresso 
na relação com o diabólico). Nessa manifestação da dualidade da 
personagem Eutanázio, encontramos um paradoxo existencial, 
retomado	pela	filosofia	sartreana,	tanto	quanto	em	Fausto:	ser	e	o	
não-ser.

As primeiras discussões sobre esse paradoxo existencial 
podem	ser	encontradas	em	Parmênides.	Para	o	filósofo,	o	 ser	é	o	
pensar e o não ser está relacionado aos sentidos, oposto ao exercício 
da razão, é o próprio nada, não existindo, não é possível também 
pensá-lo (REALE, 1990). Em Fragmentos sobre a natureza,	o	filósofo	
indica	a	razão	como	o	dia	e	o	nada	como	a	noite.	Essas	figuras	de	
oposição são como duas portas distintas, assim como suas chaves:

[...] É lá que estão as portas aos caminhos de 
Noite e Dia. 

E as sustenta à parte uma verga e uma soleira 
de pedra,
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E elas etéreas enchem-se de grandes batentes;

Destes Justiça de muitas penas tem chaves 
alterantes.

[...] Necessário é o dizer e pensar que (o) ente 
é; pois é ser, 
E nada não é; isto eu te mando considerar [...]

(PARMÊNIDES, 2005, p. 121-122).

Essa metáfora indica não somente a dualidade da existência, 
mas sua perspectiva política de dominação, corroborando com 
os princípios da colonização na modernidade, na personagem 
Eutanázio, bem como em Fausto quando critica a burguesia. Esse 
contexto, está relacionado ao exercício do pensar com o Ser, ou seja, 
aquele que é, pensa, e aquele que “não é”, não está nos padrões 
estabelecidos pelo poder político-social, de forma que esse não ser 
também não pensa, inexiste e pode ser envergado conforme padrões 
dominantes.

Essa concepção é manifestada, também, em Dussel (1993), 
para	quem	o	ser,	considerando	a	filosofia	de	Parmênides,	é	o	útil,	o	
centro, e o não ser é bárbaro, diferente e/ou distinto, é periférico. 

No	decorrer	dos	séculos,	a	filosofia	mediterrânea	é	inserida	
na cristã, reforçando a concepção dualista utilizada nas conquistas 
marítimas: “eu sou” — “eu conquisto” — “eu domino”. O outro 
“não é”, portanto, “é conquistado e dominado” (DUSSEL, 1993); 
com	 isso,	 o	 outro	 é	 encoberto,	 desfigurado	 em	 sua	 humanidade,	
descontruído,	justificando	as	atrocidades	no	período	colonial,	assim	
como a escravização do homem. 

A colonização, conforme Memmi (2007), inferioriza o 
colonizado, desvaloriza e aniquila sua cultura, sua língua, torna-o um 
ser dispensável e com isso, um ser de “carências” (MEMMI, 2007). 
A	escassez	apaga	a	presença	do	“eu”,	petrificando	seu	protagonismo.	
O ser percebe-se na sombra. Contudo, o deslocamento do sujeito 
para esse espaço de carência, segundo Bhabha (1998), é a equação 
que promove um movimento de subversão do sujeito. Dessa forma, 
essa experiência de “não ser” / carência possibilita a retomada dos 
aspectos	que	o	diferenciam,	afirmando	as	fronteiras	e	contestando	
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o poder colonizador. Essa subversão, além da carência do ser, pode 
ser compreendida, na perspectiva sartreana, como a negação da 
realidade de si e do outro, em que o sujeito se reporta aos seus 
instintos mais primitivos, dentre eles o aspecto fóbico, o medo. Na 
crise de si mesmo, o ser tem a possibilidade de perceber seus medos 
e carências, superando-os, projetando-se para uma realidade de 
possibilidades.

Para Bornheim (2011), o contato com o “não ser” — 
denominado por Sartre como “nada” — é possível, pois o nada 
constitui a existência de algo: o próprio nada, contrapondo a 
possiblidade de inexistência ontológica do “não ser” em Parmênides. 
Pensar o que é negado ou a falta de algo é voltar às origens do 
ser,	 ou	 se	 quisermos,	 como	 afirma	 Bhabha	 (1998),	 é	 “traduzir-
se	 a	 si	mesmo”;	 afirmar	 o	 inexistente	 torna	 o	 existente	 presente	
com possibilidade de transformar-se do “não-ser que não é” para 
um “ser que é diferente”, superando seu universo de carência e 
invisibilidade, articulado por posturas culturalmente dominadoras. 
Essa	 noção	 relaciona-se	 à	 Bhabha	 (1998),	 quando	 afirma	 ser	 a	
“falta” o intervalo de deslocamento do ser, que permite uma atitude 
estrategicamente subversiva para perceber as diferenças que 
constituem o ser.

Conforme Bornheim (2011, p. 43), na concepção sartreana, 
o nada recebe um lugar no plano ontológico: “[...] o nada se manifesta 
no mundo através daquele ser que se pergunta sobre o nada do seu 
próprio ser [...]”, ao se perpetuar no nada e não mergulhar em sua 
própria	nadificação o ser se subtrai ao determinismo e à causalidade 
da existência.

Assim, podemos aferir que mergulhar no nada e na 
carência é questionar e projetar novas formas de ser. Adentrar o 
nada é mergulhar em sua própria interioridade, tocar seus medos, 
ação que nem sempre é prazerosa pode ser uma luta angustiante, 
mas ao mesmo tempo libertadora de tudo o que o faz “não ser”, 
possibilitando a redescoberta “do ser que ainda não se é”. “[...] O 
homem é um ser que se despede constantemente do ser, a angústia 
o desenraiza do que é” (BORNHEIM, 2011, p. 47). 

Essa angústia é marcada pela necessidade de conhecer algo, 
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o nada, surge, portanto, de uma interrogação, compreendida por 
Sartre como um processo de negação; toda interrogação é uma 
negação de algo que não existe em sua consciência, ainda não está 
dentro do ser, uma das formas de negação é o refúgio no fóbico. 
Assim, conforme Boëchat (2004), o nada é recuo do ser em relação 
a si e à realidade, por meio do qual pode interrogar o passado e o 
presente, desprendendo-se de si mesmo e podendo transformar e/
ou	ressignificar	a	sua	realidade.	O	nada	“pode	modificar	a	relação	
com o ser” (SARTRE, 2015, p. 67). 

2. FAUSTO E EUTANÁZIO: DO CAOS EXISTENCIAL À 
DENÚNCIA SOCIAL 

A experiência com o nada coloca o ser em contato com suas 
dores e perfeições, suas alegrias e tristezas, atitudes de coragem 
e recuos de medos, assim como o conduz para o espaço de suas 
ausências,	a	fim	de	se	projetar	para	uma	transformação	e	ampliação	
de seu próprio ser, como pode ser observado em uma das colocações 
de	Fausto	em	diálogo	com	Mefistófeles:

Quero gozar o próprio Eu, a fundo,
Com a alma lhe colher o vil e o mais perfeito,
Juntar-lhe a dor e o bem-estar no peito,
E, destarte, ao seu Ser ampliar meu próprio Ser,
E,	com	ela,	afinal	também	eu	perecer.
(GOETHE, 2017, p. 146).

O nada ou a carência/falta parte de um desejo e de uma 
necessidade de conhecer. Essa experiência pode ser aplicada nas 
experiências vividas tanto para a personagem Fausto como para 
Eutanázio:

O silêncio de exumação de Eutanázio. Quantas 
covas a abrir no seu passado. Uma infância 
doentia, infeliz. Certos desejos, certos sonhos, 
as inquietações obscuras da adolescência. Os 
primeiros desenganos ruins demais para a sua 
sensibilidade, ou melhor, para a sua irritabilidade. 
Mas enterrara tudo sem saber se estava morto ou 
não. Daí o seu silêncio de exumação. Obsessão 
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de rever as ossadas, os vestígios de certos 
sonhos, certos desejos que mal se completaram, 
como fetos, na sua mocidade solitária e inútil. 
(JURANDIR, 2019, p. 41).

Assim	 como	 Fausto	 em	 sua	 relação	 com	 Mefistófeles,	
Eutanázio também mergulha em seu “não ser”, em suas carências, 
encontrando também aspectos do “ser”. Nesse contexto, podemos 
considerar proximidades entre a personagem Eutanázio, de Dalcídio 
Jurandir,	 e	 Mefistófeles,	 de	 Fausto I. A angústia e a experiência 
dicotômica	entre	“ser	e	não	ser”	de	Eutanázio	aproxima-o	da	figura	
mefistotélica, podendo também ser comparada ao “nada” sartreano, 
conduzindo-o ao encontro descolonizador consigo mesmo e com o 
outro.

Eutanázio revela-se mergulhado no nada de si mesmo, em 
um processo de angústia em relação a si e ao outro. Isso pode ser 
observado na forma como é descrito em seu estado de morte e 
degradação: 

 [...] Eutanázio criara monstros que o devoravam, 
lentamente. Rompiam-se no seu silêncio dores 
fundas, pequenas dores, meias dores monótonas 
pingando das horas. Pequenos ódios, remorso de 
não odiar como devia, de não se maltratar como 
é preciso. Ter assim um desprezo de si mesmo 
[...]. (JURANDIR, 2019, p. 41).

O silêncio de Eutanázio em relação a sua história, dores e 
vivências de infância, expressa a negação de si e carência/falta nas 
relações, como uma interrogação existencial que se manifesta no 
desprezo pela vida e na rejeição de sua mãe: 

E Eutanázio pensava que doença do mundo ele 
tinha era na alma. Vinha sofrendo desde menino. 
Desde menino? Quem sabe se sua mãe não o 
botou no mundo como se bota um excremento? 
Sim, um excremento [...] Não tinha grandes 
amores pela mãe [...] Morrera, e quando o caixão 
saiu, ele, sem uma lágrima, sentiu sede e foi fazer 
uma limonada [...] A gravidez fora uma prisão de 
ventre [...]. (JURANDIR, 2019, p. 31-32).
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A negação e o caos também podem ser percebidos na 
obra Fausto I,	 na	 figura	 de	Mefistófeles	 caracterizado	 como	 “um	
gênio que sempre nega” (GOETHE, 2017). A negação, tanto na 
personagem Eutanázio quanto na vivenciada por Fausto, é expressa 
como algo degradante, desumano, associada a morte e devastação 
do ser, remetendo-nos às ideias de Parmênides do “não ser”. Porém, 
a partir da perspectiva sartreana, podemos compreender essa 
negação	como	a	nadificação	do	ser	em	um	processo	de	recuo	de	si	
mesmo, de seu passado e presente, em que a negação é interrogação 
e	ressignificação	de	si	mesmo.	

O distanciamento de si, por meio da negação, na perspectiva 
sartreana,	 pode	 ser	 relacionado	 a	 Dussel	 (1993),	 quando	 afirma	
ser a negação estratégia de dominação do poder colonizador. Dessa 
forma, quando nego o outro, o diferente passa a não existir e não 
significar	e,	com	isso,	o	“eu-conquisto”,	“eu-domino”	faz-se	presente.	
Assim, o sujeito, ao entrar em contato com seu nada e negar o que 
é, nega também o poder colonizador que o constitui como “não ser”. 
A	opressão	que	afirma	o	“não	ser”	está	presente	e	é	negada	tanto	
por	Mefistófeles	quanto	por	Eutanázio.	A	opressão	e	a	negação	de	si	
mesmo	podem	ser	observadas	na	fala	de	Mefisto:

Céus! prende-me ainda este antro vil?
Maldito, abafador covil,
Em que mesmo a celeste luz
Por vidros foscos se introduz!
Opresso pela livralhada,
Que as traças roem, que cobre a poeira,
Que se amontoa, embolorada,
Do soalho à abóbada cimeira;
Cercado de um resíduo imundo,
De vidros, latas, de antiqualhas,
Cheios de trastes e miuçalhas –
Isto é teu mundo! Chama-se a isto um mundo!
[...] Em vez da viva natureza,
Em que criou Deus os mortais,
De crânios cerca-te a impureza,
De ossadas de homens e animais [...]. 
(GOETHE, 2017, p. 61).

O passado oprime o conhecimento, que é considerado luz, 
abafando o covil de intenções dos poderosos na modernidade. Seu 
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ser	é	comparado	ao	diabólico,	“[...]	a	figura	do	diabo	já	aparece	sob	
o intrigante nome de “Mephostophiles”, em que alguns eruditos 
pretendem	enxergar	uma	etimologia	grega	ou	hebraica	significando	
“aquele que não ama a luz” ou “destruidor do bem” [...] (MAZZARI, 
2017, p. 10); seu mundo é cercado pelas malfeitorias que não o 
deixam ser ele mesmo. Eutanázio também se sente oprimido e 
apresenta seu “não ser”: 

Talvez no meio das ossadas algum esqueleto 
esteja contorcido denunciando um despertar 
cataléptico no fundo da cova fechada. Via 
contorções desesperadoras dentro do seu 
passado. Para que enterrara assim? Tudo foi 
entulhado pela náusea de si mesmo. Os sonhos 
vieram abaixo como paredões desabados. 
(JURANDIR, 2019, p. 41).

Ao negar a si mesmo, Eutanázio carrega o desejo de ser como 
aquele que o negou, um colonizador.

[...] Cresce em Belém com a ideia de ser general, 
um dia. Enverga uma sombria vocação para a 
chacina. A guerra é a sua fascinação. Gosta das 
pinturas de batalhas, morticínios e devastações. 
Saquear cidades, fuzilar, contar, com delícia, o 
número de mortos, ver os campos queimados e 
a metralha roncando de longe. Nos seus amuos 
e nas suas birras oculta planos de destruição, 
de	combates,	de	castigos	sem	fim.	(JURANDIR,	
2019, p. 48). 

Em	Eutanázio	percebemos	a	“ambivalência	da	identificação	
paranoica” (BHABHA, 1998), em que o colonizado alternando 
fantasia e perseguição deseja imitar o colonizador, tornando-se um 
deles, já que, ao contrário, sua existência desaparece. 

Da	mesma	forma,	Fausto	escuta	Mefisto	e	manifesta,	em	seu	
ser, características das trevas: a escuridão, a instabilidade, o pecado, 
o desejo, a carência/falta: 

E com razão; tudo o que vem a ser
É digno só de perecer;
Seria, pois, melhor, nada a vir a ser mais.
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Por isso, tudo a que chamais
De destruição, pecado, o mal,
Meu elemento é, integral.
(GOETHE, 2017, p. 119).

Assim	 como	 Eutanázio,	 a	 performance	 de	 Mefisto	 na	
personagem Fausto denuncia a destruição e a desconstrução 
não somente de si mesmo, mas da sociedade. Goethe denuncia a 
transição do feudalismo para o capitalismo, marcado pela revolução 
francesa, a queda da nobreza e a ascensão da burguesia. Uma 
sociedade marcada pela aparência e pela distância entre pobres e 
ricos. Em Fausto I, no capítulo A cozinha da bruxa, observamos a 
representação da sociedade em transformação e suas inconsistências 
e incoerências sociais; o caldeirão é a própria sociedade em meio 
às mudanças sociopolíticas da época, “a violenta irrupção do 
irracionalismo, brutalizando o povo e trazendo consigo a onda 
de excessos” (MAZZARI, 2017, p. 193), entre elas, a ciência e a 
religião,	levantadas	por	Mefistófeles	em	seu	diálogo	com	a	bruxa:

É velha e nova, amigo, a arte;
Semear o erro em vez da verdade,
Por três e um, e um e três, em toda a parte,
Tem sido uso, e em qualquer idade.
Assim leciona-se e se palra a gosto,
A lidar com o bufão, quem estará disposto?
E os homens, quando estão a ouvir frases de 
estilo,
Pensam que deve haver o que pensar naquilo 
[...]. 
(GOETHE, 2017, p. 211).

Fausto, após beber da taça com o feitiço realizado pela 
bruxa,	é	conduzido	por	Mefistófeles	a	fazer	a	experiência	do	
excesso, algo que contraditoriamente lhe falta e o mergulha 
na experiência de negação dos excessos apresentados pela 
sociedade burguesa da época.

Vem, vem depressa, eu te conduzo;
Terás de transpirar do mundo mais profuso,
Para que dentro e fora a força vá atuando [...].
(GOETHE, 2017, p. 213).
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Entrar na cozinha da bruxa e provar de seu feitiço é 
evidenciar o “não ser” social, experimentar que o “ser” também pode 
ter força. O elemento mágico, no enredo, é mediador na relação 
consigo mesmo e oferece uma nova forma de perceber o mundo, 
fora das lentes da religião e do poder burguês e/ou monárquico. 
Contudo, esse contexto não se aplica à experiência de colonização 
observada na personagem Eutanázio, mas se relaciona à experiência 
da carência/falta da personagem Fausto, que diante das diferenças 
sociais e da dominação religiosa e política da época, mergulha nas 
ausências	de	si	e	de	seu	tempo	na	relação	com	Mefistófeles.

Na personagem Eutanázio, também encontramos o elemento 
mágico como forma de fugir da doença de si e do mundo, do 
sentimento de ódio e nojo e do desejo de transmitir o mal, livrando-o 
de todo tipo de mazela: “[...] depois de tudo imaginou ser levado por 
uma mulher de história encantada e fazer amor com ela no fundo 
do mar. Todos os peixes se admirariam de ver um homem magro e 
feio com uma sereia no fundo do mar [...]” (JURANDIR, 2019, p. 
38).

A perdição de Eutanázio é conduzida na narrativa de forma 
que a retomada de si mesmo se dá pelos elementos que o constituem 
como homem amazônida, evidenciando um dos mitos: Iara, mulher 
que encanta o olhar de quem a espreita, conduzindo-o para um 
outro mundo, sem doenças, sem injustiças sociais, sem miséria, 
sem carências/falta.

3. GOETHE E DALCÍDIO JURANDIR: ESCRITORES DAS 
CARÊNCIAS/FALTAS

Durante o período escolar, Eutanázio sentia terror de seu 
mestre que apresentava os autores clássicos reconhecidos na 
Europa, e somente quem os conhecia por suas obras era considerado 
alfabetizado.	 No	 contexto	 da	 obra,	 “ser	 alguém”	 significava	 ter	 o	
conhecimento erudito, leitura do canônico, portanto, somente os 
mais ricos podiam ter acesso à educação; mesmo assim, quem 
morava na região de Cachoeira, nas palavras de seu mestre, não 
poderia compreender alguns conceitos em razão da condição de ser 
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inferior, faltava-lhe a capacidade de pensar.

Sou intransigentíssimo. Em matéria de educação 
sou! Ouviram-me? Sou formado pela literatura 
clássica, conheço Aristóteles e Tomás de Aquino. 
Amanhã trazer-vos-ei a Suma Teológica e lerei 
alguns capítulos para que a vossa ignorância se 
esclareça! Vocês...Vós que não podeis conhecer 
a Lógica Formal! Não podeis jamais discernir o 
que	 significa	uma	premissa!	Depois	o	estilo	de	
Vieira, dum Bernardes, dum Sá de Miranda [...] 
Eutanázio	ficava	preso	a	um	vago	terror	daqueles	
óculos gramaticais do mestre que apontava para 
o livro [...]. (JURANDIR, 2019, p. 50).

O terror de Eutanázio na infância e a brutalidade do mestre 
ao desconsiderar a cultura local e a capacidade de seus alunos 
formam um Eutanázio que busca seu próprio ser por meio do caos 
e daquilo que lhe é escasso. Na angústia em tocar seu próprio nada 
e suas carências/falta, revela-se um homem monstruoso, implacável 
na	maldade,	impiedoso	em	suas	ações,	um	Mefisto.

[...] E quando viu o retrato do mestre no jornal 
por motivo de aniversário, pois o mestre era, 
além de professor, orador de várias sociedades 
beneficentes	 e	 recreativas,	 sócio	 da	 Associação	
dos Charadistas e crítico teatral, Eutanázio teve 
o cuidado de cortar-lhe os bigodes pontudos, 
de furar-lhe os olhos, depois tirar-lhe a cabeça 
e enterrar num formigueiro atrás da casa, ao 
pé dum abacateiro. Sentia grande alegria em 
imaginar que o formigueiro pudesse devorar a 
cabeça do mestre que lia o Dicionário de Morais 
diante dos alunos. (JURANDIR, 2019, p. 50).

Em	 Goethe,	 a	 personagem	 Mefistófeles,	 em	 seu	 diálogo	
com a bruxa, denuncia a aristocracia que, em sua transição para 
o capitalismo, perdia a condição de viver nos castelos e, mesmo na 
miséria, continuava com o título da nobreza, posto que uma vez 
comprado não lhe era tirado. O brasão era símbolo de um título que 
não era obtido por meio da conquista de virtudes morais, mas por 
aquilo que se podia conquistar com o capital.
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No	livro	das	ficções	de	há	muito	está	gravado;
Mas, para os homens, sem proveito,
O	Gênio	Mau	se	foi,	mas	os	maus	têm	ficado.
Sou cavalheiro como os mais, aliás;
Podes chamar-me de Senhor Barão;
De	meu	fidalgo	sangue	não	duvidarás;
Olha para cá, eis meu brasão!
(GOETHE, 2017, p. 207).

Ambos autores, com personagens mergulhados no caos 
de si mesmos, solapados pela maldade e angústia existencial, 
experimentam o contato com o que Sartre e Dussel compreendem 
como o “não ser”, e Memmi (2007) e Bhabha (1998) denominam 
como carência ou falta, ou seja, o que não se conquistou, o que não 
se é.

As identidades de ambas personagens entram em contato 
com o “não ser” ou as carências/faltas de si. Na personagem 
Eutanázio, observamos a escassez orquestrada pelo eurocentrismo 
e o processo de colonização. Já na personagem Fausto, essa escassez 
é promovida pela religião, monarquia e os nobres; além disso, ela 
pode	ser	observada	na	relação	de	Fausto	com	Mefistófeles.	

O movimento caótico em si mesmo, descolocando as 
personagens para suas próprias sombras e medos, é denunciante 
de uma realidade opressora e colonizadora; as sociedades de que 
tratam as narrativas estão dominadas e apresentam a tensão entre 
opressores/oprimidos, dominadores/dominados. 

Eutanázio assim como Fausto mergulham no caos existencial, 
no	espaço	de	carência	de	 si	mesmos,	desfigurando	e	petrificando	
o humano e apresentando ao leitor o lado sombrio e obscuro da 
escassez. Essa atitude das personagens relaciona-se à negação 
sartreana, em que o ser para escapar de seus infortúnios recorre 
aos mecanismos primitivos: dentre eles a fobia. Para Sartre (2015), 
essa conduta deve ser encarada como passível de interpretação do 
próprio ser para que, superando-a conduza o ser a “olhar para si”, 
“para o outro” e para a realidade social. 

Essa selvageria da negação do ser e encontro com seu lado 
primitivo podem ser encontrados em Eutanázio e, conforme Fanon 
(1968), esse é um movimento típico das relações entre colonizado 
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e	 colonizador.	 A	 fim	 de	 efetivar	 a	 dominação	 sobre	 o	 colonizado,	
o	 sujeito	 colonizador	 desfigura-o,	 transforma-o	 em	 um	 sujeito	
totalmente	 selvagem,	 diabólico,	 justificando,	 assim,	 seu	 poder	
e as atrocidades no processo de inferiorização do colonizado. A 
desfiguração	 e	 a	 diabolização	 também	 podem	 ser	 observadas	 em	
Fausto, ao mergulhar em suas carências/faltas, maximizadas pelo 
contexto sócio-político-cultural da época.

A crise, representada nas personagens Eutanázio e Fausto, 
pode ser compreendida como a tomada de consciência de sua 
condição em um estado de carência/falta, um estado primitivo e, ao 
mesmo tempo, apresenta, em meio à crise existencial, a retomada de 
si mesmo. Dessa forma, o movimento caótico presente nas narrativas 
de Goethe e Dalcídio aponta para a retomada da identidade do 
sujeito e, na personagem Eutanázio, pode ser compreendido como 
um movimento de descolonização, em que o “eu” ganha voz, provoca 
e contesta as atitudes colonizadoras.  

Nessa perspectiva, compreendemos o nada como o espaço da 
carência/falta do ser onde é possível encontrar os elementos caóticos 
de si mesmo, o lado selvagem, monstruoso, fóbico, indicando esse 
processo como parte da transformação do sujeito, podendo ser sua 
descolonização	e/ou	ressignificação	de	sua	história,	rompendo	com	
o domínio do poder colonizador/opressor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse contexto, podemos considerar a obra Chove nos Campos 
de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, e Fausto I, de Goethe, narrativas 
de contestação, e podem ser compreendidas no contexto da teoria 
dos estudos pós-coloniais, hoje, como narrativas descolonizadoras 
de	 si.	 Tal	 percepção	 se	 justifica	 em	 função	 da	 proximidade	 da	
perspectiva dos diferentes contextos das obras citadas, os quais, 
apesar da distância temporal, referendam personagens que existem 
no imaginário de lugares geo-historicamente distintos.

Os sentimentos de humanidade e o diabólico do ser 
encontram-se	no	perfil	das	distantes	personagens,	Fausto	e	Eutanázio,	
provando	que	a	influência	dos	clássicos	incide	sobre	a	maioria	dos	
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leitores/escritores, como a evidenciar que esses elementos podem 
ser considerados de circularidade de padrões socioeconômicos, 
político-culturais e religiosos que são mantidos em tempos e lugares 
diferentes. Um Fausto na Alemanha e um Eutanázio no Brasil, um 
autor europeu com obra contextualizada na Idade Média e outro na 
Amazônia nos idos de 1941 encontram-se. 

A obra de Goethe retrata problemas sociais exclusivos da 
Europa, como as divergências das relações de poder entre Igreja e 
Estado, Igreja e conhecimento científico	e	as	desigualdades	sociais,	
provocando uma crise no sujeito, mergulhando-o no caos de si 
mesmo; diferentemente do caos vivido por Eutanázio, que tem, 
como gatilho de sua crise existencial, as experiências de colonização 
advindas da massacrante dominação europeia.

Para Bhabha (1998), assim como para Memmi (2007), 
o contato com a carência/falta do sujeito colonizado possibilita 
a retomada da própria identidade. A descolonização não é um 
processo linear na construção de si, ela exige adentrar os intervalos, 
promovendo um espaço que possibilita ao sujeito se reconhecer e 
afirmar	sua	diferença.	

O caos compreendido nesse estudo como a carência/falta 
do sujeito desencadeia a crise, o contato com seu lado selvagem 
e primitivo, promovendo nas personagens Fausto e Eutanázio uma 
atitude contestadora mediante as relações de poder, tirando-os 
da invisibilidade de si e do outro, por meio do contato com suas 
ausências, superando inclusive, seus próprios medos, visto que o 
lado sombrio do ser é tocado na negação e carência do sujeito e 
superado	em	sua	subversão	ou,	se	quisermos,	como	afirma	Bhabha	
(1998), na tradução de si mesmo.
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RESUMO: Há neste artigo a ânsia de problematizar, 
com base nas narrativas do livro “Vozes do Assentamento 
Antônio Conselheiro”, a representação do casarão do 
Marechal trazendo a dimensão do homem do campo. 
Para pensar essa questão, partimos de conceitos teóricos 
apresentados por Antonio Candido e Gaston Bachelard. 

Palavras-chave: Casarão assombrado; espaço; narrativas 
orais e comunidade. 

ABSTRACT: In this article there is an eagerness to 
discuss, based on the narratives of the book “Vozes do 
Assentamento Antônio Conselheiro”, the representation 
of the house of Marechal Rondon by bringing up the 
country man’s dimension. To think about this question 
we’ve started from theoretical concepts presented by 
Antonio Candido and Gaston Bachelard. 

Keywords: Haunted House; space; oral narratives and 
community.

Por que um casarão pode despertar interesse? Diriam 
alguns que a prosa deste texto deveria começar contando a história 
desse casarão. Outros duvidariam de sua existência, não fosse seu 
antigo dono um cidadão ilustre, desses que a História não cansa de 
consagrar como herói. E, acaso, há heróis neste país? Aliás, como 
falar de heróis nestes tempos tenebrosos? Avancemos. Fato é que a 
história	oficial	já	foi	contada.	Quem	não	sabe	do	Marechal	Rondon	
e o telégrafo levando progresso para o sertão? Pois sim. Pois sim. O 
casarão foi do Marechal Rondon5 que andou até por estas bandas de 
Tangará da Serra, passando por Barra do Bugres, como destemido 
homem do telégrafo. Verdade que até hoje progresso não veio por 
estas bandas, nem telégrafo, nem ferrovias, não há por léguas e 
léguas, nunca houve, nem sei se um dia haverá. Fato é também que 
o sertão ganhou uma rota como ânsia de progresso. 

Não falaremos do Marechal, falaremos de narrativas que 
dão vida a um lugar, falaremos de histórias que o povo conta. 

5  Para mais informações sobre as Expedições Telegráficas, na localização 
do casarão, ler o capítulo “Comissão de Linhas Telegráficas de Mato Grosso ao 
Amazonas V”, na obra Rondon conta sua vida (2010), de Esther Viveiros. 
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Como diria Machado de Assis, acaso o leitor não se interesse por 
histórias, por histórias que o povo conta, deite fora este texto. Quem 
mesmo quer saber? E, dentre as histórias do povo deste sertão, uma 
delas chamou-me a atenção: as histórias do casarão, localizado no 
Assentamento Antônio Conselheiro6. São histórias contadas por 
seus moradores, assentados, vigilantes da terra. Da história ouvida 
da boca, contada por mais de um, há de ser verdade, não é, não? 
Essa coisa de espreitar a verdade na sabedoria popular. Tanto em 
tanto de ouvir as histórias do povo do assentamento, achou-se tanto 
em tanto de verdade que se colocou em livro. E está lá para todo 
mundo ver. Para todo mundo ler.  

O livro Vozes do Assentamento Antônio Conselheiro (VILALVA; 
LAFORGA, 2009), publicado em 2009, organiza um conjunto de 
narrativas de testemunho/ou história de si, a partir do lugar do 
homem assentado, construindo uma imagem do homem e de sua 
relação com a terra. Desse conjunto de narrativas, selecionamos 
para	analisar	a	configuração	da	imagem	do	Casarão.	As	narrativas	
escolhidas são: “Família e acampamento”, “Escola Marechal 
Candido Rondon”, “A organização da comunidade católica”, “Sou 
trabalhador da terra”, “Contente com a terra”, “O fantasma do 
casarão ataca mais uma vez...”, “A cobra e o casarão”, “História 
de assombração”, “Dúvida?”, “O fantasma de branco”, “Fantasma 
assombra motorista no casarão” e “Casarão assombrado”.

Do livro habitado por vozes, o poder de fala é exclusivo dos 
homens e das mulheres que ocupam a posição de comunidades 
frágeis, por serem ignorados pelos aparelhos de Estado. Se a história 
que o povo conta parece viver profundo desprestígio, num país que 
não	 se	 quer	 ouvir	 falar	 de	 povo,	 ainda	 fica	mais	 grave	 quando	 o	

6 O Assentamento Antônio Conselheiro, situado no estado de Mato Grosso, é 
um dos maiores assentamentos da América Latina. O território que o compõe 
é bem extenso, 38.337 hectares e é cortado por 527 quilômetros de estrada. 
Geograficamente,	abrange	os	municípios	de	Tangará	da	Serra,	Barra	dos	Bugres	
e Nova Olímpia e é resultado de uma luta do Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (MST). Comporta hoje um total de 999 famílias divididas, espacialmente, em 
sessenta e três agrovilas e, em três microrregiões ― Zumbi dos Palmares, na região 
de Nova Olímpia; Che Guevara, na região de Tangará da Serra; e Paulo Freire, na 
região da Barra dos Bugres. A divisão legal do assentamento ocorreu no ano de 
1998, porém as lutas iniciaram bem antes, os primeiros registros que se tem de que 
os assentados já acampavam essa região é de 9 de outubro de 1996.
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povo é aquele denominado de vagabundo, roceiro e arruaceiro; sim, 
aqueles que lutaram pela reforma agrária7. Organizaram-se em 
Movimento de retorno pela terra (MST), uniram-se e conquistaram 
o direito de retornar ao campo. Em território de latifundiário, de 
agronegócio, quem vai querer saber de histórias de assentados? 
Sobre a narrativa de seu retorno à terra, tal qual em êxodo, o homem 
do campo precisa contar o que foi essa experiência. Há o desejo 
nesse sujeito em conquistar a terra, bem como conquistar a casa 
própria, a casa que é o seu lugar de morada, de proteção. Segundo 
Gaston Bachelard (1993, p. 200), a casa tem uma simbologia muito 
significativa	na	história	de	cada	indivíduo,	“a	casa	é	nosso	canto	do	
mundo [...] nosso primeiro universo”, ou seja, a casa é nosso espaço 
de pertencimento no mundo, ela nos permite uma espécie de 
reconhecimento. Se a casa é um símbolo de conquista, a narrativa 
é o meio de expressar essa conquista, e o meio pelo qual o homem 
expressa seu lugar no mundo, desde o mundo em que habita ao 
mundo em que deseja. E, nesse sentido, como explica Antonio 
Candido, a estrutura narrativa carrega e faz emergir as condições 
de uma sociedade e as identidades complexas de seu discurso.

As narrativas do retorno ao campo formulam, pela 
contingência de um meio de produção (social e histórico), e 
reproduzem pela linguagem, pela formulação de cada narrativa, 
suas bases sociais e históricas como representação do mundo. Bem 
verdade que um mundo mutilado, desigual, injusto e cruel.

Os assentados tiveram um longo percurso de luta para sair 
da cidade e realizar o grande desejo de ter a posse de um pedaço de 
terra: “encontrar um pedaço de terra, onde a gente pudesse criar 
a família” (VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 41) e “trabalhar no que 
era da gente” (VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 29). Essas narrativas 
mostram a força do grupo, que viveu seu passado no campo, e no 

7 Para maiores informações sobre o movimento de luta pela terra, o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e a origem do Assentamento Antônio 
Conselheiro, ler os artigos: “Movimento dos homens e mulheres e a luta pela terra 
no Mato Grosso”, “Um olhar sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 
Terra – MST” e “História do Assentamento Antônio Conselheiro: A Escrita de Si”, 
na obra Entre olhares: realidades, construções, saberes na terra em assentamentos 
de Mato Grosso (ROSA; LAFORGA; VILALVA (2012).
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presente narra o retorno à terra para reviver suas origens/raízes — 
“sempre gostei de trabalhar na terra” (VILALVA; LAFORGA, 2009, 
p. 50).

A	luta	de	homens	e	mulheres	para	edificar	o	assentamento	
foi árdua tanto para a conquista da terra — “possuir uma terra” 
(VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 36) — quanto para ter a tão sonhada 
casa,	 “não	 tínhamos	 casa	 [...]	 Essa	 casa	 foi	 pelo	 financiamento”	
(VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 52). Para eles, ter a posse da casa 
representa uma mudança de realidade de vida pois, ao possuí-la, 
deixam um passado de aprisionamento e privações por causa de 
aluguel. A casa, de acordo com Bachelard, é um espaço sagrado, é o 
lar do indivíduo, é um espaço no qual o sujeito busca por segurança. 
Se a marca do discurso em todas as narrativas é a do retorno, do desejo 
pela casa e pelo lar, os assentados encontram uma casa que refugia 
outro passado, com o qual não há identidade, nem semelhanças. 
A terra cortada da fazenda Tapirapuã8, para alojar os assentados 
na construção do Assentamento Antônio Conselheiro, guarda na 
sua história um casarão, construído no ano de 1906. Morada de 
passagem de um dos maiores heróis nacionais. Além de guardar um 
passado distante, anterior aos testemunhos dos assentados, o casarão 
é o principal espaço do enredo de muitas narrativas presentes no 
livro. A casa, chamada de Casarão pelos assentados, pelo tamanho 
da morada de ninguém, pela força em que sobressai ao tempo, 
numa terra de lutas, pelo passado de latifúndio que ele representa. 
O Casarão é a morada de ninguém que assume outras ocupações 
no assentamento; sem perder seu valor histórico, contrasta com 
o presente e o futuro das casas modestas dos assentados. É um 
Casarão à beira do rio Sepotuba, rodeado por um imenso quintal, 
cheio de árvores e plantas. O idílio para qualquer assentado. Eis que 
essa casa já estava lá, feita já grandiosa por alguém e para alguém, 
mesmo	sendo	casa	de	ninguém.	É	o	Casarão	que	representa	a	figura	
do patrão, do latifundiário, tal qual a casa grande (não tão velha) e 
a tão conhecida senzala. A relação que os assentados têm com suas 

8 Para mais informações sobre a fazenda Tapirapuã, ler no capítulo “História 
do Assentamento Antônio Conselheiro: A Escrita de Si”, na obra Entre olhares: 
realidades, construções, saberes na terra em assentamentos de Mato Grosso 
(ROSA; LAFORGA; VILALVA, 2012). 
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casas e este casarão é muito distinta. Os assentados chamam as 
suas	moradas	de	“barracos”,	“nós	fizemos	um	barraco”	(VILALVA;	
LAFORGA, 2009, p. 29), sem poder para sonhar com um casarão. 
Assim, o casarão além de trazer uma metáfora do passado opressor, 
vivido pelos assentados — “depois que eu entrei dentro desse sítio 
aqui, eu nunca trabalhei pra fora pra adquirir recurso. Vivo daqui” 
(VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 50) —, representa uma metáfora 
de tudo o que os assentados lutaram contra a sujeição à posição de 
empregado mal remunerado — “sempre pensei que, no dia que eu 
pegasse um pedaço de chão pra mim sobrevivê, eu num saía pra 
enriquecer fazendeiro” (VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 50). 

O casarão une dois tipos de sujeitos pelas histórias dessa 
casa grande, pois há narrativas narradas tanto por moradores do 
assentamento quanto por narradores que não vivem na comunidade, 
sendo que seu vínculo com o assentamento é o de prestador de serviço 
na comunidade e com o casarão é de usá-lo como alojamento9. Os 
contadores dessas histórias marcam bem sua função no espaço. 
Renata Lourenço, que se propõe a contar a história do casarão, diz 
logo no início “Moro no assentamento Antônio Conselheiro há 8 
anos [...] Eu vou contar a história do casarão. Lá na Agrovila 10, 
tinha uma velhinha” (VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 80). Sebastião 
Pinto de Souza, assim como Renata, começa falando de sua relação 
com o espaço, o assentamento: “Moro em Tangará há muito tempo. 
Trabalhei um ano e meio puxando alunos na escola Marechal [...] 
algo que aconteceu comigo” (VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 107).

As noites na grande casa do assentamento não são como 
as noites na maioria das casas na cidade. O Casarão de ontem 
do Marechal Rondon e o Casarão de hoje no assentamento, com 
luz elétrica, acabando-se com o tempo, sem conservação, isolado, 
distante, com paredes úmidas, é um local com cheiro forte de mofo, 
cheio de entulhos, muitos insetos e roedores. É nesse espaço mal 
iluminado que ocorrem ruídos e aparições estranhas. 

9	 Não	 há	 pesquisas	 científicas	 sobre	 a	 Escola	 Estadual	 Marechal	 Candido	
Rondon.	Apenas	para	fins	de	conhecimento	sobre	a	casa	de	Marechal	Rondon	e	
seu uso como alojamento, há uma matéria jornalística “Casa de Marechal Rondon 
é tombada como patrimônio histórico em MT” (2012), no site G1. Disponível em: 
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/03/casa-de-marechal-rondon-e-
tombada-como-patrimonio-historico-em-mt.html. Acesso em: 28 jun. 2021. 

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/03/casa-de-marechal-rondon-e-tombada-como-patrimonio-historico-em-mt.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/03/casa-de-marechal-rondon-e-tombada-como-patrimonio-historico-em-mt.html
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Adriana de Fátima Novais foi uma das pessoas que morou no 
casarão enquanto trabalhava na escola, situada no mesmo terreno, 
“moro e trabalho aqui na escola”: “Aconteceu comigo”. “Dizem, que 
o lugar é mal-assombrado”. Ela descreve a experiência como “algo 
de outro mundo”. Adriana narra que estava sozinha no quarto do 
casarão “eu tava sozinha” e era noite “apagando todas as luzes pra 
gente dormi”. Ela narra com muito respeito e medo — “A coisa, 
a assombração resolveu puxar o meu travesseiro, daí, sim, que eu 
fiquei	com	medo”	(VILALVA;	LAFORGA, 2009, p. 81). Ela não teve 
apenas uma experiência com a assombração: “E não foi só essa 
vez que eu vi. Da outra vez que eu senti, parecia [...] alguém me 
olhando; assim, passou do meu lado. Olhei não era nada [...] Eu 
estava sozinha” (VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 82). 

Sebastião Pinto de Souza, assim como Adriana de Fátima 
Novais, também já havia escutado histórias sobre o casarão — “o 
Reginaldo [...] o trem não deixou ele dormi [...] puxava ele pela perna 
[...] Ele disse que o cara chegava de cavalo, entrava pela cozinha 
andava no corredor”. Sua experiência com o fantasma do casarão 
aconteceu também no período da noite — “era base de meia noite 
[...]	eu	percebi	que	abriu	a	porta	[...]	Eu	fiquei	todo	arrepiado,	de	
cabelo em pé [...] Chegô aonde eu estava e começo a me enforcar, 
e foi me enforcando [...] eu rezei [...] e ele foi embora” (VILALVA; 
LAFORGA, 2009, p. 107).

O motorista contou para os outros colegas de trabalho, e eles 
riram e não acreditaram: “Daí, no outro dia, pegou o Santiago [...] 
sozinho a gente num dormia mais aí no casarão [...] passado uma 
semana, pegou o outro motorista, o Marcelo [...] eles acreditaram 
em mim [...]. Muitos não acreditam ainda. Eu não duvido mais” 
(VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 108). As narrativas são experiências 
que possuem o casarão como o elo entre os sujeitos, tornando-se 
meio comunicativo de acessibilidade e comum aos integrantes do 
assentamento. Tais narrativas, portanto, estão aliadas a um sistema 
simbólico vigente, uma vez que os narradores utilizam um discurso 
reiterado por outrem, representando a expressão de uma sociedade, 
a comunidade do Assentamento Antônio Conselheiro.

Diferente de Sebastião e Adriana, Oscarino Santana, 
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narrador de acontecimentos sobrenaturais no casarão, é um morador 
do assentamento. Ele demarca isso em seu discurso: “Resido aqui 
no assentamento Antônio Conselheiro, na Agrovila 17. Trabalho nu 
colégio Marechal Rondon”. Ele narra que também à noite estava 
dormindo no casarão e teve um encontro com o fantasma — “eu 
vi que era barulho de cavalo [...] ele desceu do cavalo [...] veio para 
o lado du quarto que nós tava dormindo [...] eu vi quando a porta 
abriu [...] Eu queria gritá” (VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 109). 
As	 histórias	 de	 assombro,	 a	 figura	 do	 sobrenatural	 habitando	 um	
espaço social e econômico. O Casarão é lugar de fantasmas. Na 
narrativa de Sebastião e Oscarino, há a permanência desse mesmo 
conteúdo narrado, o fantasma que vem a cavalo. É possível perceber 
que nessas narrativas o conteúdo traz aspectos de marcação 
discursiva do grupo, na reiteração do elemento sobrenatural. 
Aconteceu comigo e com ele também. E todos remendam o dia, 
igualmente	 aos	 outros	 narradores,	 trazendo	 a	 afirmação	 que	 viu/
viveu: “esse casarão do marechal Candido Rondon é assombrado” 
(VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 109). Assim, além de as narrativas 
trazerem como características a transmissão de experiências, elas 
trazem a comunicação expressiva de uma crença, de uma verdade 
compartilhada: o casarão é assombrado. O narrador ainda faz um 
alerta “Todas as pessoas que dormem sozinho aqui, essa criatura 
assombra eles” (VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 110).

Renata diz que a velhinha da Agrovila 10 lhe contou a história 
do casarão. Segundo a idosa, o casarão já teve escravos morando lá 
antigamente e que o marechal Cândido Rondon, visto pela história 
oficial	 como	o	herói	das	 linhas	 telegráficas,	 era	 “muito	antiquado	
[...] Aquelas coisas antigas dele”. Há no casarão, no meio da grande 
sala, um buraco no chão chamado de “o túnel” pelos moradores 
do assentamento, “no casarão tinha um túnel que dava direto no 
rio”. Existem muitas histórias sobre a utilidade que o Marechal dava 
para o túnel. O Marechal é descrito por essa narradora como cruel, 
“todas as maldades do Marechal” no hábito de matar os escravos — 
“O	Marechal	ficou	bravo,	foi	atrás	desses	escravos,	matou-os	e	jogou	
seus corpos no túnel” (VILALVA; LAFORGA, 2009, p. 80). Segundo 
a narrativa dos assentados, o casarão foi palco de acontecimentos 
ruins. 
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Essas histórias de assombro dos assentados carregam um 
significado	histórico	e	social.	Tais	narrativas	configuram	o	mundo	
habitado	do	assentamento,	configuram	a	terra	e,	nela,	o	espaço	da	
casa. São as histórias que o homem do campo conta. São histórias 
de assentados. Quem dirá se são verdadeiras, senão eles próprios? 
E, com essas narrativas, tanto a simbologia da casa deixa o lugar de 
morada segura quanto a imagem do Marechal Rondon está subtraída 
da condição de herói. Essa necessidade em contar e compartilhar 
as experiências de assombro no casarão é uma dinâmica e uma 
experiência coletiva, ou seja, contar a história habita a rotina do 
assentamento como forma integradora de sua complexidade e 
sua identidade. Narrar é uma experiência que permite o ato de 
compartilhamento. É pela necessidade de contar a história que se 
formula uma identidade complexa como registro na fronteira entre 
o histórico e o simbólico, entre o natural e o sobrenatural. Desse 
modo, essas histórias possuem uma repercussão muito grande e 
significativa	dentro	da	comunidade,	na	voz	dos	assentados	e	dos	não	
assentados. As narrativas do fantasma do casarão fazem que os 
sujeitos tenham uma interação social dentro do espaço em que 
vivem, uma vez que há tanto entre os moradores do assentamento 
quanto entre os moradores do casarão uma comunicação discursiva. 
O casarão é um símbolo cultural de pertencimento para uns e de 
mau presságio para outros, porque “a arte é um sistema simbólico 
de comunicação inter-humana” (CANDIDO, 2006, p. 31). Uma vez 
que as narrativas de assombro, que são relatadas na comunidade, 
passam a simbolizar o pertencimento do sujeito ao grupo, elas se 
apresentam como legado e herança cultural passada pela oralidade 
dentro da comunidade. Existe uma transmissão direta dos valores e 
crenças que resultam na expectativa social. Ademais, elas também 
se apresentam como uma narrativa de alerta quando contada aos 
novos sujeitos que aparecem na comunidade, principalmente os 
sujeitos chamados de “pessoas da cidade”. Pessoas que acabam 
usurpando, na visão da maioria dos assentados, os empregos gerados 
dentro da comunidade, como nas escolas e nos postos de saúde que, 
para eles, devem ser ocupados pelas “pessoas da comunidade”, pois 
somente o povo da comunidade conhece suas próprias necessidades 
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e anseios. Essas narrativas de assombro servem para manter esses 
intrusos em estado de vigília, pois ao contar sobre a assombração 
do casarão “quando você duvida de alguma coisa [...] atrai os maus 
fluidos”	(VILALVA;	LAFORGA, 2009, p. 94). 

A história do fantasma do casarão circula nas vozes de dois 
tipos de sujeitos: o assentado e aquele que trabalha na escola e habita 
temporariamente o Casarão. A casa do Marechal apresenta-se como 
um espaço simbólico de habitação/morada (ainda que temporária). 
Segundo Gaston Bachelard (1993), a casa é um espaço que nos 
fornece imagens: o casarão fornece aos seus moradores imagens 
discursivas; entre essas imagens, está a do assombro. Pessoas 
habitam o casarão; se “todo espaço verdadeiramente habitado traz a 
essência da noção de casa” (BACHELARD, 1993, p. 200), o casarão 
não constitui em uma morada tranquila como a dos assentados, 
mas, sim, uma morada desassossegada e cheia de mistérios.

Sabemos que o ato de habitar é essencial ao ser humano, 
se a primeira morada é a barriga da mãe, a segunda é a casa. Há, 
dessa forma, também uma interação dos moradores do casarão 
com esse espaço. Assim, os alojados relacionam-se com o espaço 
do casarão como suas casas. Quando os sujeitos que estão alojados 
no casarão levam seus pertences para lá, como um simples porta-
retratos ou até mesmo um fogão para cozinhar, esse simples fato de 
levar pertences representa, inconscientemente, um pertencimento 
ao espaço. Com o ato de levar coisas pessoais, os alojados dizem 
indiretamente	que	estão	fixando	morada	no	casarão.	Eles	sentem	
que o casarão lhes pertence, mesmo que por uma estada curta, pois 
eles habitam/moram naquele espaço. Esse espaço, o casarão, molda-
os	e	influencia	as	atitudes	e	o	discurso	narrativo	desses	sujeitos.	O	
casarão recebe os alojados, acolhe e assombra: “a casa é um dos 
maiores poderes de integração para os pensamentos, as lembranças 
e os sonhos” (BACHELARD, 1993, p. 201). No espaço casarão, as 
narrativas de assombro nomeiam a imagem do fantasma. Ao ouvir os 
relatos, é possível perceber um pacto social entre os falantes no qual 
todos enxergam, se não a mesma coisa, uma coisa muito semelhante. 
Ou seja, o casarão mantém os narradores, tanto do próprio casarão 
quanto os da comunidade, fazendo uma tessitura de narrativas com 
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um enredo muito parecido. Há entre os moradores uma tradição 
ininterrupta: narrar a história do casarão. O que chamamos aqui 
de tradição é este ato de transmitir pela oralidade, de uma geração 
a outra, histórias, crenças e costumes de um povo. Assim a vida 
social no assentamento se faz por meio de um ritual que consiste na 
repetição do passado do casarão, sua história na época do Marechal, 
inspirando novas experiências narrativas, a assombração do casarão 
no presente da enunciação. 

As narrativas organizadas em Vozes do Assentamento 
Antônio Conselheiro são narrativas de retorno do homem para 
o campo. Entre esse homem do campo e o homem alojado no 
casarão	 prevalece	 o	 discurso	 narrativo	 ressignificando	 a	 história	
e trazendo o sobrenatural, pois celebram em suas vozes uma 
experiência que é própria do assentamento. Esse discurso narrativo 
está estritamente ligado ao meio de vida e à organização social 
do assentamento, visto que representa uma tradição cultural que 
traz a consciência de dois grupos distintos que se assemelham e 
se completam. Porém, ao mesmo tempo em que o casarão carrega 
uma imagem negativa, porque foi palco de acontecimentos muito 
ruins que mantêm no local viva uma assombração, na memória do 
assentado o casarão traz à lembrança o passado não completamente 
superado, ultrapassado de tudo o que representa uma Casa Grande 
(o trabalho escravo, a violência, a morte). O Casarão é a memória 
viva de um passado histórico ainda não superado pela realidade dos 
assentados. A simbologia do casarão abre horizontes complexos de 
significação:	edifica,	na	experiência,	a	necessidade	de	narrar	mesmo	
as	coisas	terríveis	e	cruéis	de	uma	história	não	oficial,	contrariando	
assim a História, desmontando o heroísmo e registrando o não 
reconhecimento do herói Marechal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise proposta é um olhar transversal sobre “O Casarão de 
Rondon”, ponto de referência no processo de ocupação da Fazenda 
Itapirapuã, localizado estrategicamente à margem esquerda do 
Rio Sepotuba (rio abaixo), em direção noroeste-norte, formando 
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uma simbiose com o cotidiano da vida dos assentados (homens 
e mulheres que têm vida e gostam da terra) e de trabalhadores 
externos (alojados) que gravitam no espaço em que se localiza o 
casarão. É espaço de memória, presente no contexto das relações 
sociais do assentamento, tomando formas diversas: na perspectiva 
sobrenatural, como memória de um passado de opressão e como 
símbolo de uma conquista, permeada por uma trajetória de lutas 
pela terra, forjada no âmbito das lutas desencadeadas pelo MST.

O casarão traz, desde a gênese da ocupação daquele 
latifúndio, uma simbologia que ao longo do tempo tomou forma 
de uma lenda, quando pessoas (professores, motoristas e demais 
trabalhadores da escola) alojam-se naquele espaço para suas estadas 
durante o período de trabalho. Para esses, “O Casarão de Rondon” 
apresenta-se como uma simbologia mítica, que aterroriza por ser 
mal-assombrado, enfeitiçado, local habitado por assombrações e 
fantasmas que atormentam a noite e o sono de quem se aventura 
a dormir ou habitar o “casarão”. É um espaço em que o cotidiano 
da vida se mistura com o sobrenatural, servindo inclusive de 
repelente para corpos e almas que buscam trabalhar na escola e 
que são percebidos como intrusos, isso porque, ocupariam postos de 
trabalhos de membros da comunidade. Nesse caso, o sobrenatural 
toma forma viva na função de repelir intrusos.

Para além da dimensão sobrenatural que lhe é dada, o 
casarão, está presente no imaginário e na memória das pessoas e 
do MST como um símbolo do latifúndio e da opressão, encarnado 
na	figura	do	Marechal	Cândido	Rondon,	militar	que	transitou	por	
aquele espaço no processo de avanço dominante em direção ao 
noroeste e norte do Brasil. Nessa perspectiva, o casarão é a simbologia 
de uma relação de poder, em que a tônica foram as relações de 
opressão, pois tratava-se de expedições intrusas em áreas indígenas, 
com o propósito de expandir as fronteiras de desenvolvimento na 
perspectiva	dos	 colonizadores.	A	figura	de	Rondon	é	 controversa,	
assim como o casarão. 

Por outro lado, a ocupação da fazenda e, por conseguinte, 
do casarão coloca-se também como um símbolo de uma conquista, 
forjada na luta de centenas e milhares de famílias vinculadas ao 
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MST que conquistaram a terra, a terra que era um latifúndio, e 
que agora é terra de trabalho e de produção da vida material e 
imaterial para muitas famílias. O casarão também o é, pois faz parte 
da conquista. É uma forma viva de contraposição a uma lógica 
colonizadora, calcada na opressão e no latifúndio. Ocupar o casarão 
tem	significado	de	luta	e,	na	luta,	a	caminhada	rumo	à	libertação	
opressora. 

Assim, o casarão é muito mais que o Casarão. É um símbolo 
cultural de pertencimento para uns e de mau presságio para outros. 
É memória sobrenatural que aterroriza seus moradores (é tenso 
morar no Casarão), é memória que expressa as relações de luta 
pela terra, é símbolo de luta contra a opressão, é permanente luta 
de homens e mulheres para permanecerem na terra de trabalho 
e de memória, lócus de produção da vida material. É cultura e 
história, forjadas na luta pela terra e para nela permanecer. Como 
brasa acesa, é memória viva de homens e mulheres, moradores e 
moradoras do Assentamento Antônio Conselheiro.
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UM OLHAR PÓS-CRÍTICO 
DAS METÁFORAS DA 
LÍNGUA BRASILEIRA DE 
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A POST-CRITICAL VIEW OF 
BRAZILIAN SIGN LANGUAGE 
METAPHORS IN THE 
AMAZON CONTEXT
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RESUMO: Reconhecemos, no contexto das “Diásporas 
amazônicas: língua, cultura e educação sob o signo 
da diversidade”, que a interpretação dos processos de 
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comunicação e expressão da Língua Brasileira de Sinais 
(LBS) no contexto amazônico, tanto no sentido literal ou 
metafórico, é um fator que define a metáfora como figura de 
linguagem. Nesse cenário, o presente estudo e pesquisa deve 
como objetivo registrar as metáforas utilizadas nos processos 
de comunicação e expressão no contexto amazônico da 
licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR). A metodologia da pesquisa foi construída 
nos pressupostos dos estudos surdos pós-críticos com base 
em Meyer e Paraíso (2012), que asseguram ser possível 
pesquisarmos sem um método previamente definido a seguir. 
Com os pressupostos teóricos do tema pesquisado, podemos 
definir o modo como construirmos nossas próprias pesquisas. 
Nesse sentido, buscamos os pressupostos teóricos de Faria 
(2003), os quais sustentam existir uma relação metafórica na 
semelhança de iconicidade presente nos sinais metafóricos 
em língua de sinais quando um termo é usado para se 
referir a outro termo.  Neste rumo, Monte (2016) apresenta 
pressupostos teóricos que nos revelam que as metáforas na 
Língua Brasileira de Sinais ocorrem por meio dos sinais 
nos processos de configurações dos sinais. Os pressupostos 
teóricos sobre metáforas da língua de sinais brasileira 
identificados neste estudo e pesquisa contribuem para a 
construção de procedimentos metodológicos para o registro 
dos sinais utilizados nas metáforas das línguas de sinais. 
Os resultados demostram que metáforas, empregadas pelas 
comunidades surdas no contexto da licenciatura em Letras 
Libras, são construídas considerando os artefatos da cultura e 
identidade do povo surdo do estado de Rondônia. 

Palavras-chaves: Metáforas; Língua Brasileira de Sinais; 
cultura e identidade surda. 

ABSTRACT: We recognize in the context of the 
“Amazon Diasporas: language, culture and education 
under the sign of diversity” that the interpretation of 
the communication and expression processes of the 
Brazilian Sign Language (LBS) in the Amazon context, 
either	literally	or	metaphorically,	is	a	factor	that	defines	
the	metaphor	 as	 a	 figure	 of	 speech.	 In	 this	 scenario,	
this study and research should aim to register the 
metaphors used in the processes of communication and 
expression in the Amazonian context of the Licentiate 
Degree in Libra Letters at the Federal University of 
Rondônia (UNIR). The research methodology was built 
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on the assumptions of post deaf studies. -critical based 
on Paraiso (2012), which ensures that it is possible 
to	 search	without	 a	 previously	 defined	method	 below.	
With the theoretical presuppositions of the researched 
theme,	we	can	define	how	we	build	our	own	researches.	
In this sense, we seek the theoretical presuppositions of 
Faria (2003) which assures that there is a relationship 
to metaphor that demonstrates a similarity of iconicity 
present in metaphorical signs in sign language that we 
can consider that a term is used to refer to another term. 
In this direction, Monte (2016) presents theoretical 
assumptions that reveal that metaphors in Brazilian 
sign language occur through signs in the processes of 
sign	configurations.	The	theoretical	assumptions	about	
Brazilian	 sign	 language	 metaphors	 identified	 in	 this	
study and research contribute to the construction of 
methodological procedures for recording the signs used 
in sign language metaphors. The results demonstrate 
that metaphors used by deaf communities in the context 
of the Licentiate Degree in Libra Letters are constructed 
considering the cultural artifacts and identity of the deaf 
people in the state of Rondônia.

Keywords: Metaphors; Sign Brazilian language; deaf 
culture and identity.

INTRODUÇÃO

As pesquisas acadêmicas voltadas para a Língua Brasileira 
de Sinais (LBS) têm sido fomentadas desde o reconhecimento da 
Libras, pela Lei n.° 10.436/2002 (BRASIL, 2002), como forma de 
meio de comunicação e expressão da comunidade surda. No contexto 
internacional, o marco referencial das línguas de sinais conquistou 
o status linguístico com os estudos de Wiliam Stokoe (2005) que 
revelou que as línguas de sinais apresentam aspectos linguísticos 
caraterísticos às línguas orais. Com seus estudos e pesquisas, esse 
estudioso	 procurou	 identificar	 a	 morfologia	 da	 configuração	 dos	
sinais, proporcionando novos olhares para as línguas de sinais, 
permitindo que as pesquisas linguísticas relacionadas às línguas de 
sinais avançassem e garantindo o reconhecimento dos estudos e 
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pesquisas linguísticos.
No contexto dos estudos linguísticos, o presente estudo 

e pesquisa busca compreender as metáforas da Libras e as 
particularidades semânticas e pragmáticas. As metáforas, ao 
longo	 da	 história,	 tiveram	 várias	 definições.	 Apesar	 de,	 na	
contemporaneidade, o conceito de metáfora estar bem estabelecido 
nos campos de estudos voltados para a área de Letras, envolvendo 
estudos de Linguística e Linguagem; esse conceito por diversas vezes 
foi estruturado em teorias, sendo elas tradicionais, pragmáticas e 
cognitivas. Pressupostos teóricos, apresentados por Faria (2003), 
ressaltam que é importante analisar as terminologias para se 
evitarem equívocos entre as teorias sobre metáforas. Portanto, deve-
se tomar conhecimento dos conceitos de iconicidade, metonímia 
e metáfora porque ambos os conceitos são parecidos, mas não 
devidamente iguais para revelação das metáforas. 

Com base em Faria (2003), é possível reconhecermos que 
o conceito de metáfora, juntamente com iconicidade e metonímia, 
estrutura-se principalmente pelo contexto discursivo em língua de 
sinais. Com isso, deve-se reconhecer cada um dos três conceitos 
para	que	ocorra	a	separação	de	seus	significados,	e	para	que	não	
haja nenhum entrecruzamento sobre as teorias tradicionais, 
pragmáticas e cognitivas. Nesse sentido, a observação de que a 
linguagem é impregnada de metáforas levou muitos estudiosos a 
terem uma nova visão sobre a linguagem figurada	nos	processos	de	
comunicação e expressão ao usarem a língua de sinais. Podemos 
assegurar	 que	metáfora	 é	 um	 elemento	 importante	 da	 figura	 de	
linguagem que, nos processos de comunicação e expressão, produz 
o entendimento da linguagem metafórica utilizada na produção de 
discursos das línguas de sinais. 

Lakoff e Turner (1989 apud CARVALHO, 2004) asseguram 
que	a	metáfora	é	uma	figura	de	linguagem	que	compara	de	forma	
seletiva os argumentos, destacando as qualidades de um sujeito 
consideradas importantes para aquele que a usa nos processos de 
comunicação e expressão. Nesse sentido, Carvalho (2004) revela-
nos que a metáfora é uma ponte que liga domínios semânticos 
diferentes e faz, assim, que tenhamos compreensão de novos 
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caminhos para o entendimento dos processos de comunicação e 
expressão. Com isso, podemos reconhecer que a metáfora é uma 
maneira	 de	 expandir	 os	 significados	 de	 palavras	 além	 do	 literal,	
ao abstrato, e uma maneira de expressar o pensamento abstrato, 
utilizando	a	figura	de	linguagem	ao	aplicar	termos	simbólicos.	

Pollio et al. (1990 apud CARVALHO, 2004) corroboram 
nossas	 reflexões sobre o uso das metáforas nas línguas de sinais, 
assegurando que o processo de construção das metáforas parece 
se dar na tentativa de fazer o mundo abstrato compreensível, ou 
de trazer o mundo para dentro de nós mesmos ou de irmos até 
ele. Por outro lado, Cacciari (1998 apud CARVALHO, 2004) 
expressa que o ser humano, ao pensar em proferir uma sentença 
nos processos de comunicação e expressão, tem à sua disposição 
várias escolhas; entre elas, a de que forma ele deseja se expressar: 
literalmente, ironicamente, metaforicamente, entre outras. Assim 
sendo,	a	metáfora	como	figura	de	linguagem	desempenha	um	papel	
importantíssimo na construção de discursos diários e no processo de 
formação de nosso pensamento.

Nesse contexto, podemos reconhecer que a função da 
metáfora é estender as capacidades de comunicação e expressão 
do	ser	humano,	tornando	tal	figura	de	linguagem	uma	“janela”	para	
os sistemas de conhecimento que são relevantes e centrais nos 
processos de comunicação e expressão de determinadas culturas. 
De acordo com Monte (2016, p. 3), as metáforas são essenciais 
no contexto pragmático interpretativo para se localizar dentro de 
quaisquer processos de comunicação e expressão. Para essa autora, 
a metáfora é de uso pragmático, porque é o contexto de uso que 
vai	determinar	se	o	enunciado	da	figura	de	linguagem	vai	ter	uma	
interpretação literal ou metafórica. 

Nesse cenário, buscamos reconhecer, com o presente estudo, 
como as metáforas compõem esquemas imagéticos que favorecem a 
compreensão de domínios abstratos, cujo uso se extrapola na poética 
e na retórica, passando a ser compreendido como algo presente no 
dia a dia na linguagem, no pensamento e na ação. Com isso, podemos 
assegurar que as metáforas são utilizadas no dia a dia pelas pessoas 
surdas nos mais variados processos de comunicação e expressão. 
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Como base nos visão teórica apresentada, nosso interesse com o 
presente	estudo	e	pesquisa	é	saber	como	funcionam	as	figuras	de	
linguagem no contexto da Língua Brasileira de Sinais, uma vez que 
a	metáfora	ocasiona	uma	transferência	de	significados,	estabelecida	
por meio de uma comparação implícita em diálogos, textos, poesias, 
entre outras retóricas. Por esse motivo, reconhecemos que as 
metáforas	 são	 reconhecidas	 como	 uma	 figura	 de	 linguagem,	 que	
torna	a	conversa	mais	elucidativa,	a	fim	de	proporcionar	um	diálogo	
mais intenso e inovador, nos processos de comunicação e expressão 
em língua de sinais.

Nesse rumo, o presente estudo e pesquisa teve como objetivo 
geral registrar as metáforas utilizadas nos processos de comunicação 
e expressão na licenciatura de Letras Libras, da Universidade 
Federal de Rondônia, no campo dos estudos pós-críticos, no 
contexto amazônico. Para alcançar essa compreensão, tivemos 
como	objetivos	específicos	reconhecer	as	metáforas	utilizadas	nos	
processos de comunicação e expressão, visando à construção de um 
glossário	com	configurações	dos	sinais	das	metáforas	aplicadas	nos	
processos de comunicação e expressão nessa licenciatura 

Como resultados da pesquisa, apresentamos as metáforas 
que	 foram	 identificadas	 com	 base	 na	 perspectiva	 de	 cultura	 e	
identidade surda da língua de sinais empregada no contexto 
amazônico.	 São	 figuras	 de	 linguagens	 que	 são	 utilizadas	 nos	
processos de comunicação e expressão relacionados a signos da 
diversidade presente na Amazônia brasileira. A construção do 
glossário encontra-se em andamento e deu-se por meio dos dados 
produzidos com as metáforas da LBS, com participação de um 
acadêmico surdo que contribuiu para que esse estudo e pesquisa 
cumprisse	 seus	 objetivos	de	 identificar	 as	metáforas	da	 língua	de	
sinais brasileira no contexto amazônico. 

METODOLOGIA

A metodologia da pesquisa foi construída com base nos postulados 
dos estudos culturais pós-críticos sustentados por Meyer e Paraíso (2012), 
que asseguram que uma metodologia de pesquisa sempre possui caráter 
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pedagógico, porque se refere a um caminho de como fazer e construir uma 
trajetória a iniciar dos objetivos levantados sobre o tema. Neste contexto, 
podemos assegurar que a metodologia foi construída com base nos estudos 
surdos pós-críticos que tiveram como base científica os estudos que 
realizamos sobre as metáforas em língua de sinais brasileira.

Um dos principais pressupostos teóricos utilizados foi Faria 
(2003), que assegura que se pode dizer que há uma correlação 
entre	 forma	 e	 função	 no	 conceito	 de	 iconicidade	 com	 as	 figuras	
de linguagens presentes nas línguas de sinais. Com isso podemos 
reconhecer que existe semelhança entre a metáfora e as 
representações	iconográficas	presentes	nas	configurações	dos	sinais	
em língua de sinais. Para a autora, metaforicamente podemos admitir 
que um termo é usado para se referenciar a outro termo. Com base 
apoio investigativo, Faria (2003) ressalta que gestos e pantomimas 
podem gerar confusões entre metáfora e iconicidade, porque os 
dois conceitos se estruturam em representar algo com base em uma 
forma que é semelhante àquilo que se quer representar. Todavia 
podemos reconhecer que o fenômeno presente na metáfora envolve 
tanto os mapeamentos conceituais, quanto as expressões linguísticas 
presentes nas configurações dos sinais. 

Com fundamento nesses pressupostos, os dados da pesquisa 
foram produzidos por meio da observação dos sinais utilizados nos 
processos de comunicação e expressão pelos acadêmicos da Licenciatura 
de Letras Libras, da Universidade Federal de Rondônia, inferindo-se 
em conhecimento e premissas específicos da cultura e identidade surda. 
Meyer e Paraíso (2012) explicitam que as teorias de pesquisas pós-
críticas em educação orientam o nosso modo de investigar, inventando e 
ressignificando os caminhos percorridos. 

Para a análise, buscamos realizar a sistematização dos dados 
produzidos, visando construir um glossário das metáforas com sinais 
termos	identificados,	com	suporte	em	Farias	(2003),	Carvalho	(2004)	
e Monte (2016). Nesse cenário, os resultados foram analisados com 
base nos pressupostos teóricos que contribuíram para a realização 
e	a	 identificação das metáforas que são utilizadas no contexto da 
licenciatura em Letras Libras na perspectiva dos estudos surdos. 

Com base em teorias dos estudos culturais pós-críticos 
que buscamos construir como referencial teórico, assumimos o 
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papel de autor coletivo da pesquisa e responsável pela ação. Foram 
valorizadas as culturas e identidades surdas e colocadas em relação 
dialógica com a cultura acadêmica. Neste contexto, as metáforas 
foram	 identificadas	 visando	 reconhecer,	 nas	 línguas	 de	 sinais,	 as	
linguagens do corpo pelas manifestações de sentidos, emoções, 
intuições e gestos na produção do conhecimento de língua gesto 
visual. 

RESULTADOS DA PESQUISA 

Para a construção dos resultados da pesquisa, foi realizada 
a	identificação	dos	pressupostos	teóricos	sobre	metáforas	utilizadas	
nos processos de comunicação e expressão da Língua de Sinais 
Brasileira.	Esses	pressupostos	permitiram	identificar	as	principais	
metáforas empregadas pela comunidade surda pesquisada. Após 
o levantamento teórico sobre metáfora, foi realizada uma breve 
pesquisa com os sujeitos surdos acadêmicos do curso de Letras 
Libras	para	verificar	como	as	metáforas	são	operadas	na	língua	de	
sinais.

Carvalho (2004) assegura que, na perspectiva da teoria da 
metáfora conceitual, a língua é secundária, no sentido em que é o 
mapeamento que sanciona o uso da linguagem e dos padrões de 
inferência do domínio fonte para o domínio alvo. Porque o foco 
de interesse é o mapeamento; o termo metáfora (termo aplicado 
tradicionalmente na poesia) refere-se ao mapeamento e não às 
expressões linguísticas metafóricas. De forma que quando os 
teóricos falam na metáfora “Tempo é Dinheiro”, eles referem-se ao 
mapeamento conceitual e à sua realização verbal. Quando falam 
em expressões metafóricas, estão fazendo referência às expressões 
linguísticas licenciadas pelo mapeamento, como por exemplo, 
“economize seu tempo” e “não	tenho	tempo	suficiente	para	gastar	
com você”.

Lakoff e Turner (1989 apud CARVALHO, 2004) comentam 
que o sistema conceitual do homem surge de sua experiência 
com o próprio corpo e o ambiente físico e cultural em que vive. 
Tal sistema, compartilhado pelos membros de uma comunidade 
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linguística, contém metáforas conceituais, sistemáticas, geralmente 
inconscientes e altamente convencionais na língua; e várias palavras 
e expressões idiomáticas dependem dessas metáforas para serem 
compreendidas.

Com base nos estudos surdos, a presente pesquisa sobre 
metáfora foi construída na perspectiva das relações de cultura e 
identidade surda com apoio em análises de iconicidade presentes nas 
configurações	dos	sinais	de	determinados	conceitos	utilizados	como	
figura	de	linguagem	nos	processos	de	comunicação	e	expressão.

A construção do glossário foi desenvolvida pelo levantamento 
das	 configurações	 de	 sinais	 das	 metáforas	 identificadas	 nos	
processos de comunicação e expressão no contexto da licenciatura 
de Letras Libras. Nesse cenário, os pressupostos teóricos pós-críticos 
contribuíram para que pudéssemos evidenciar e problematizar a 
relação das metáforas com as línguas de sinais. 

Para Wilcox (2000 apud CARVALHO, 2004), no estudo e 
pesquisa sobre as metáforas na Língua de Sinais (LS), elas não 
podem	ser	compreendidas	sem	considerar	as	influências	da	cultura	
e identidade surda. Para ele, as comunidades surdas caracterizam-
se por uma compreensão de mundo essencialmente visual, 
considerando que o aspecto cognitivo visual tem uma importância 
fundamental na organização dos elementos culturais que variam 
de acordo com a organização social de cada comunidade. Nesse 
sentido, reconhecemos que não há limites nas criações linguísticas 
no	contexto	da	Libras,	afinal	cada	sinal	pode	apresentar	um	número	
ilimitado de combinações, levando em consideração o movimento, 
orientação da palma da mão, expressões e o ponto de articulação, 
que são considerados como as unidades mínimas (fonemas) que 
constituem os sinais. Por essa perspectiva, o presente estudo e 
pesquisa torna-se uma possibilidade que temos de ampliar os 
horizontes e a divulgação da cultura das comunidades surdas, uma 
vez que ainda há uma série de preconceitos que circulam em volta 
dessa língua visual-espacial.

Faria (2003) comenta que se pode dizer que há uma 
correlação entre forma e função no conceito de iconicidade. Já 
em relação à metáfora, é notável que haja uma semelhança com o 
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icônico; dessa forma, metaforicamente falando, um termo é usado 
para se referenciar a outro. Por exemplo “você tem uma vontade de 
ferro para estudar”, ou seja, tem uma vontade forte, já que forte está 
metaforicamente ligado ao termo ferro.

Por outro lado, Carvalho (2004) assegura que existem vários 
pontos positivos sobre o papel da metáfora linguística no que diz 
respeito à comunicação e expressão. Entretanto, a verdadeira quebra 
de paradigma dos estudos da metáfora foi além de seus “elogios” 
em termos de seu papel linguístico e comunicativo, introduzindo a 
noção	de	que,	mais	do	que	uma	figura	de	linguagem,	uma	metáfora	
expressa um pensamento. Caberiam, agora, as seguintes perguntas: 
1) Como o linguista cognitivo passa da metáfora linguística para 
a metáfora conceitual? 2) Existe um procedimento claro para se 
identificar	 uma	 metáfora	 conceitual	 quando	 se	 encontra	 uma	
linguagem metafórica? 

Essas perguntas motivadoras fazem uma ponte e, ao 
mesmo tempo, restringem a relação entre metáforas linguísticas e 
conceituais. Acredita-se que determinadas metáforas na linguagem 
refletem	 um	 tipo	 de	 pensamento.	 Isso	 não	 quer	 dizer	 que	 não	
existam elementos linguísticos apoiando as metáforas conceituais. 
Essa	afirmativa	se	evidencia	através	dos	estudos	teóricos	de	Carvalho	
(2004).

Observa-se que as duas caracterizações de metáforas acima 
mencionadas se estruturam em representar algo com base em 
uma forma que é semelhante àquilo que se quer representar. Para 
Faria (2003), é comum pelos estudos da teoria, cujos conceitos são 
aplicados à metáfora na LSB, navegar pelos conceitos dos mais 
clássicos aos mais modernos. Na antiga Grécia, a metáfora alterava-
se o tempo todo no quadro lexical. A comparação, nesse período 
antigo, era considerada uma metáfora porque quando se compara 
uma	situação	com	a	outra,	é	possível	identificar	uma	semelhança,	
que é uma característica tanto da metáfora quanto da metonímia. 

[...] na Idade Média, substituiu-se a concepção 
lexical da metáfora pela noção de polissemia 
textual. A metáfora estava, então, associada 
a desvio; no Neo-Classicismo, a unidade da 
metáfora volta a ser a palavra, e a metáfora, por 
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sua vez, passa a ser a substituição de um termo 
próprio	 por	 um	 termo	 figurado	 [...].	 (FARIA,	
2003, p. 67).

Nesse prisma, o conceito de metáfora está relacionado 
também com as práticas culturais. Comunicação, linguagem, 
pensamento e costumes são fatores fundamentais para construir a 
metáfora na cultura de determinada comunidade. Na visão de Lakoff 
e Johnson (1980; 2002 apud CARVALHO, 2004), a metáfora, embora 
não seja um evento exclusivo da linguagem, está presente no nosso 
cotidiano. Para os autores, a metáfora é compreendida como uma 
caracterização de nossas experiências, ou seja, é a concretização 
dos costumes, da cultura, da linguagem e do pensamento. Todos 
esses aspectos estão estruturados no contexto social. 

Dessa forma, a metáfora vai se adequando a outros conceitos 
metafóricos, formando um todo coerente. Já na visão de Quinn 
(1991 apud CARVALHO,	2004),	as	metáforas	refletem	os	modelos	
culturais	preexistentes.	Essa	afirmação	de	Quinn	contraria	o	que	
Lakoff e Kovecses (1987 apud	CARVALHO,	2004)	afirmam	sobre	
as metáforas constituírem de forma ampla o modelo cultural. De 
acordo com Quinn, a sociedade americana tem uma percepção de 
casamento baseada em uma espécie de troca de benefícios, na qual 
um complementa o outro com suas qualidades, proporcionando 
experiências que sustentem a concepção de amor e de casamento.

Dessa forma, para Quinn, nenhuma metáfora 
é necessária para que conceitos abstratos 
emerjam. O argumento da autora é de que a 
estrutura motivacional do amor forneceria a sua 
estrutura de expectativa; isto é, desejamos estar 
com a pessoa que amamos, preenchendo nossas 
carências mútuas, e que esse amor seja longo 
(CARVALHO, 2004, p. 7). 

Nesta perspectiva, Faria (2003) mostra-nos que o sinal de 
construir não está estritamente ligado às paredes como representação 
iconográficas.	 Isso	 porque	 o	 sinal	 de	 “construção” pode ser 
conceituado metaforicamente como um conceito semântico de 
construção de alguma coisa. A articulação do sinal, bem como sua 
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movimentação é icônica. No campo da visão tradicional, a autora 
relata que a metáfora consiste em um sentido de expressão de uma 
palavra para resultar em uma determinada noção abstrata. 

[...] a metáfora é o emprego de todo termo 
substituído por outro que lhe é assimilado 
após a supressão das palavras que introduzem 
a comparação, o que, nas palavras de Donald 
Davidson (1984 apud	 Finger,	 1996),	 significa	
construir um símile sem a partícula “como”. 
O	 significado	 figurativo	 da	 metáfora,	 para	
ele,	 decorre	 do	 significado	 literal	 do	 símile	
correspondente (FARIA, 2003, p. 73).

Nesse pressuposto, podemos destacar o poder de semelhança 
da	metáfora	dentro	do	contexto	de	figura	de	linguagem,	ou	seja,	o	
significado	figurativo	é	resultado	daquilo	que	se	quer	corresponder	
como símile, algo semelhante que é representado por meio da 
metáfora. O conceito, apresentado por Lakoff e Johnson (1980 
apud FARIA, 2003), é baseado no pensamento de que a “essência da 
metáfora é compreendê-la e ter um experimento de uma coisa em 
termos de outra”. Faria (2003) conceitua ainda que as metáforas 
não são assuntos propriamente da língua, mas sim do pensamento 
ou da ação, que tem base em conceitos subjacentes e, por isso, tem 
base	cognitiva.	É	preciso	compreender	que	essa	afirmação	cognitiva,	
em	 relação	 à	 metáfora,	 dá-se	 justamente	 pela	 reflexão	 sobre	 a	
formação da metáfora no nosso pensamento por meio de contextos 
de conversação do próprio cotidiano. A pragmática, de acordo com 
Faria	(2003),	tem	uma	forte	conexão	entre	o	significado	e	a	força	
comunicativa que ela tem para os falantes em dadas situações de 
enunciação.

Leech (1980:2 apud	Cavalcanti,	1989:57)	define	
Pragmática como “... o estudo da relação entre o 
significado	ou	o	sentido	da	expressão	linguística	
e a força comunicativa que ela tem para falantes 
e ouvintes em dadas situações de enunciação”. 
(FARIA, 2003, p. 75)

Com base no pressuposto apresentado, a visão pragmática 
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revela como é uma língua em ação. Pelo fato de ser usualmente 
prático, o conceito de pragmatismo estabelece-se na própria 
comunicação pelo fato de ser na enunciação de expressões que 
a pragmática se encontra como algo prático em ser utilizado 
no dia a dia. De acordo com Faria (2003), a metáfora traz um 
confrontamento conversacional em relação ao pragmatismo, o que 
significa	que	ela	faz	parte	do	significado	do	falante	e	implica	no	uso	
real da sentença. Ou seja, é um conceito que está relacionado ao 
enunciado linguístico-pragmática. 

Para Mey (1999 apud FARIA, 2003), a metáfora como uso da 
linguagem pelo falante é um requisito pragmático para compreender 
o	 contexto	 de	 uso.	 Por	 fim,	 a	 autora	 ressalta	 que	 é	 necessário	 o	
contexto por completo de uma situação que se quer caracterizar 
metaforicamente e que pode resultar em uso e desuso pragmático 
de uma metáfora particular. Ou seja, o contexto conversacional é 
de	suma	importância	para	inserir	e	identificar	a	metáfora	como	um	
conceito pragmático.

Faria (2003) relata também outro exemplo que fomenta o 
confronto entre iconicidade, metonímia e metáfora, presente no 
sinal da palavra “presidente” na Língua de Sinais Americana (ASL). 
A representação do sinal de presidente na sua articulação diz respeito 
à autoridade. O sinal é um ícone de chifre, chifre é uma metonímia 
de boi; boi é uma metáfora de poder de um presidente. Portanto, 
diante desse exemplo do sinal de presidente na ASL apresentado 
pela autora, podemos concluir que há uma forte relação entre 
iconicidade, metonímia e metáfora. 

Com fundamento na teoria já mencionada, o sujeito surdo 
compreende a metáfora por meio de metonímia e iconicidade. 
Nesse contexto, passamos a apresentar as metáforas que foram 
identificadas	 no	 contexto	 da	 licenciatura	 em	 Letras	 Libras	 da	
Universidade Federal de Rondônia, que são as seguintes: explodir 
cabeça,	tagarela,	fingir-mentira,	conhecer	resumo	e	relaxa.	

O	primeiro	 sinal	 que	passamos	 a	 destacar,	 identificado	no	
mencionado contexto acadêmico, é ‘explodir cabeça’.	A	configuração	
do sinal em Libras é representada com o ponto de articulação com um 
espaço neutro. O sinal é feito com expressão facial e movimentação 
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abrindo as palmas das duas mãos. O sinal é executado com a mão 
vibrando, fazendo referência a uma explosão. A abertura das mãos é 
feita apenas uma vez, conforme se encontra representado. 

Figura 1―	Configuração	do	sinal	de	explodir	cabeça

Fonte: Foto cedida pela graduanda Ana Flavia Santos de Lima

Refletindo	sobre	a	configuração	do	sinal	de	explodir cabeça, 
Carvalho (2004) corrobora com a nossa análise, assegurando que 
o ser humano sente a necessidade de utilizar recursos analógicos 
quando seus recursos linguísticos estão escassos. Nessas situações, 
surgem comparações baseadas em coisas que o ser humano viu e 
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viveu. Na metáfora de explodir cabeça, percebe-se que, nas analogias, 
não é preciso comparar todos os aspectos. A comparação é baseada 
em explosão. Essas analogias surgem justamente da necessidade de 
se expressar por meio da comunicação. O ser humano precisa se 
comunicar para que haja uma interação e, dessa forma, criar suas 
expressões metafóricas.

Para	a	metáfora	da	configuração	do	sinal	de	tagarela. O ponto 
de	articulação	corre	num	espaço	neutro.	O	sinal	é	configurado	com	a	
expressão facial. A movimentação ocorre abrindo e fechando a mão. 
A abertura da mão pode ser feita várias vezes porque a intensidade 
vai	representar	a	pessoa	que	fala	muito,	conforme	podemos	verificar	
a	configuração	do	sinal	na	imagem.	

Figura 2 ―	Configuração	do	sinal	de	tagarela

Fonte: Foto cedida pela graduanda Ana Flavia Santos de Lima

Para o sinal de tagarela, nota-se a relação construída com 
base na iconicidade. Lakoff e Turner (1989 apud FARIA, 2003), 
por sua vez, sustentam que iconicidade da linguagem é uma 
imagem	metafórica	 traçada,	 na	 qual	 a	 estrutura	 do	 significado	 é	
entendida	na	forma	de	a	linguagem	apresentar	o	significado.	Enfim,	
a iconicidade refere-se a aspectos dos sinais que são escolhidos na 
base da semelhança.
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A iconicidade não é, necessariamente, 
metafórica. É preciso separar iconicidade de 
metáfora e segregar as distinções importantes 
encontradas em cada componente antes de se 
descrever o que motivam os traços metafóricos 
nas LS. Os traços metafóricos na ASL são 
obscurecidos pela iconicidade, ou pelo fato de 
alguns sinais apresentarem uma semelhança 
física com o objeto que eles representam. A 
proximidade entre ícone e metáfora parece ser 
tão grande que Lyons (1970) chega a ligar a 
iconicidade da metáfora, a imagem transferida. 
(FARIA, 2003, p. 80).

Nesse	contexto,	podemos	assegurar	que	a	configuração	dos	
sinais metafóricos de explodir cabeça e tagarela têm representações 
icônicas	em	suas	configurações,	considerando	que	o	sujeito	surdo	
observa a ação e representa aquilo que é visualizado, ou seja, 
representa a coisa em si como ela é. Transferindo a imagem para a 
língua de sinais, ele acaba construindo um sinal para a representação 
dentro dos parâmetros da Libras.

Para	a	configuração	do	sinal	de	fingir, é realizado um ponto 
de articulação no centro do peito. A movimentação das mãos é para 
cima e para baixo. O sinal é executado com expressão facial no 
sentindo	de	desconfiança,	conforme	a	representação	abaixo.	

Figura 3 ―	Configuração	do	sinal	de	fingir

Fonte: Foto cedida pela graduanda Ana Flavia Santos de Lima
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De acordo com Monte (2016), a expressão corporal 
(movimento	 para	 baixo)	 presente	 na	 configuração	 do	 sinal	fingir 
é um aspecto que comprova a presença da metáfora no diálogo 
na Libras. O movimento, juntamente com o sinal e a orientação 
fomentam a contextualização da metáfora na Língua Brasileira de 
Sinais.

Assim,	 pode-se	 ressaltar	 a	 definição	 feita	 por	
BECHARA	(2004,	p.	397),	quando	este	afirma	
que	 a	 Metáfora	 é	 “translação	 de	 significado	
motivada pelo emprego em solidariedades, em 
que os termos implicados pertencem às classes 
diferentes, mas pela combinação se percebem 
também como assimilados”. (MONTE, 2016, p. 
5).

Nesse	prisma,	é	possível	identificar	que	o	sinal	de	fingir está 
relacionado ao conceito de mentira. Portanto, a movimentação das 
mãos juntamente com a expressão caracteriza a mentira em um 
diálogo que pode acontecer entre os sujeitos surdos.

Na	 configuração	 do	 sinal	 conhecer+resumo em Libras, o 
ponto de articulação no primeiro sinal é movimento no queixo. O 
ponto de articulação, no segundo sinal, é movimento espaço neutro. 
E a movimentação no primeiro é sinal para frente e para trás. A 
movimentação no segundo sinal é mãos se fechando, que é o sinal 
de resumo. A expressão facial do sinal vai depender do contexto do 
diálogo. Esse sinal pode ser aplicado em vários contextos de diálogos.
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Figura 4 ―	Configuração	do	sinal	conhecer+resumo

Fonte: Foto cedida pela graduanda Ana Flavia Santos de Lima

Nesse contexto, Monte (2016) corrobora com nossa análise 
da metáfora, assegurando que é bastante importante se atentar 
à interpretação de acordo com a sentença emitida. Um exemplo 
prático é o termo laranja. Esse simples termo pode ter vários 
significados,	 dependendo	 do	 contexto.	 Por	 exemplo:	 laranja	 pode	
significar	de	fato	a	cor	(laranja),	pode	se	referir	à	fruta,	ou	até	mesmo	
à	expressão	jurídica	utilizada	para	identificar	o	crime	quando	uma	
pessoa empresta o nome para outra para cometer fraudes. Nesse 
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sentido,	é	importante	saber	identificar,	e	interpretar	uma	metáfora	
para ter o total entendimento do que está sendo enunciado. É de uso 
pragmático. Dessa forma, com o sinal conhecer + resumo acontece da 
mesma forma. É preciso contextualizá-lo no diálogo.

Para	a	configuração	do	sinal	de	relaxar,	o	ponto	de	articulação	
ocorre num espaço neutro. A movimentação do sinal é feita com 
uma	flexão	da	mão	para	cima	e	para	baixo.	A	movimentação	da	mão	
flexionando	para	cima	e	para	baixo	faz	referência	à	tranquilidade.	
Essa observação se dá por meio de gestos ou outras ações observadas 
e adquiridas no dia a dia pelo sujeito surdo.

Figura 5 ―	Configuração	do	sinal	relaxar

Fonte: Foto cedida pela graduanda Ana Flavia Santos de Lima

De acordo com Carvalho (2004), as experiências corpóreas 
são fundamentais para estabelecer uma estrutura sobre a teoria 
da universalidade das metáforas primárias e das complexas, já 
que muitos contextos do cotidiano são parecidos em diferentes 
culturas. Carvalho ressalta que as metáforas primárias são baseadas 
em movimentações do corpo, cujos movimentos são padronizados 
de acordo com as práticas culturais do ser humano. Conforme 
Carvalho argumenta sobre as experiências corpóreas, o sinal de 
relaxar é executado baseado em ações, dentro desses conceitos, que 
são vistas e assimiladas com o sinal.
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Para Monte (2016, p. 8), a metáfora em LBS é semelhança 
em forma e o sentido. Isso porque em Língua Portuguesa (LP) 
tem-se a expressão “cara de pau” para descrever uma pessoa de 
caráter duvidoso, ou seja, incapaz de mudar de expressão facial 
em situações que provocam constrangimentos à maioria das 
pessoas. Para essa pesquisadora, a semelhança entre a forma e o 
sentido ocorre com aquilo que é visto e representado por meio de 
observações e práticas, trazidas para as expressões do cotidiano do 
sujeito surdo. Dessa forma, podemos reconhecer que as metáforas 
em	 LBS	 proporcionam	 reflexão	 sobre	 os	 parâmetros	 necessários	
para	que	a	configuração	de	um	sinal	se	constitua	numa	metáfora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados da pesquisa, foi possível alcançar os 
objetivos	 da	 pesquisa	 de	 reconhecer	 e	 registrar	 as	 configurações	
dos sinais em Língua brasileira de Sinais presentes nas metáforas 
utilizadas na licenciatura em Letras Libras. Dessa forma, a 
perspectiva da iconicidade sobre o entendimento do surdo acerca 
da metáfora está relacionada com o cognitivo presente na cultura e 
identidade dos sujeitos surdos.

Faria (2003) destaca que o conceito de metáfora é um 
fenômeno discursivo, que possui um valor cognitivo. Com podemos 
reconhecer, a metáfora, por ser usual no cotidiano, apresenta marcas 
culturais que dependem dos costumes das pessoas de determinado 
lugar para ser inserida em seus diálogos de conversações. A 
metonímia e a iconicidade são conceituadas como vertentes que se 
assemelham à metáfora, cada uma com suas peculiaridades sobre a 
enunciação e as expressões linguísticas. 

De	acordo	o	referencial	teórico	apresentado,	podemos	afirmar	
com veemência que a cultura é um fator de suma importância para 
a compreensão e estrutura da metáfora. Carvalho (2004) menciona 
os	mais	diversos	autores	para	exemplificar	a	relação	entre	metáfora	
e cultura e tudo aquilo que permeia esses conceitos, como cognição, 
práticas do cotidiano, língua e convivência. Todos esses aspectos 
fazem	parte	de	um	conglomerado	de	conceitos	que	definem	bem	a	
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relação simbiótica entre metáfora e cultura. 
Um conceito complementa o outro, e a ligação dos dois é 

tão próxima que ambos acabam se fundindo para determinar as 
expressões metafóricas que são utilizadas no dia a dia. Acerca da 
universalidade de metáforas primárias e complexas, é possível 
que haja esse conceito universal pelo fato de o ser humano ter 
práticas comuns, por mais que tenhamos comportamentos e formas 
diferentes de pensar. Portanto, nas palavras de Deignam (2003 
apud CARVALHO, 2004), é possível compreender a cultura desde 
que se entenda que ela carrega as ideologias dominantes de uma 
determinada comunidade, que já tem suas práticas e costumes 
estabelecidos pela tradição e regionalismo independente do lugar. 

Por	 fim,	 acreditamos	 que	 as	 pesquisas	 acadêmicas	 acerca	
de metáforas na LBS estão em processo de desenvolvimento, 
enquanto campo dos estudos surdos relacionado à Linguística e à 
Linguagem. Nesse rumo, a presente pesquisa buscou reconhecer 
as peculiaridades da língua de sinais no contexto da licenciatura 
de Letras Libras, da Universidade Federal de Rondônia. Esperamos 
que novos estudos possam ser fomentados, relacionados ao uso de 
metáforas em LBS. Desejamos que outras pesquisas possam revelar 
novos olhares referentes às peculiaridades semânticas e pragmáticas 
no campo dos estudos surdos, no contexto amazônico. 

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre 
a Língua Brasileira de Sinais ― Libras e dá outras providências. 
Brasília, DF: Casa Civil, 2002. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. Acesso em: 4 fev. 2022.

CARVALHO, Sérgio N. de. Metáfora e cultura uma abordagem sócio-
cognitivista. Rio de Janeiro: UERJA-UNESA, 2004. Disponível em: 
http://www.filologia.org.br/revista/39/09.pdf.	Acesso	em:	4	fev.	2022.

FARIA, Sandra Patrícia de. A metáfora na LSB e a construção dos 
sentidos no desenvolvimento da competência comunicativa de 
alunos surdos. 2003. 416 f. Dissertação (Mestrado em Letras) ― 
Instituto de Letras, Universidade de Brasília, Brasília, 2003.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.436-2002?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm


REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

92

MEYER, Dagmar Elisabeth Estermann; PARAÍSO, Marlucy Alves. 
Metodologias de pesquisas pós-críticas em educação. Belo Horizonte. 
Mazza edições, 2012. 

MONTE, Darlice da Silva. A metáfora na língua brasileira de sinais: 
um	 estudo	 bibliográfico.	 Cadernos Cajuína, [Teresina], v. 1, n.1, 
2016. p. 2-10. Disponível em: https://cadernoscajuina.pro.br/revistas/
index.php/cadcajuina/article/view/4. Acesso em: 4 fev. 2022.

SOUZA, Tayna A. Felipe de; MONTEIRO, Myrna Monteiro. Libras 
em Contexto: Curso Básico ― Livro do Professor. 6. ed. Brasília, DF: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2006.

STOKOE JÚNIOR, William C. Sign Language Structure: An outline 
of the visual communication systems of the American deaf. The 
Journal of Deaf Studies and Deaf Education, [Oxônia. Reino Unido], 
v. 10, n. 1, p. 3-37, 2005. Disponível em: https://doi.org/10.1093/
deafed/eni001. Acesso em: 4 fev. 2022.

https://cadernoscajuina.pro.br/revistas/index.php/cadcajuina/article/view/4
https://cadernoscajuina.pro.br/revistas/index.php/cadcajuina/article/view/4


REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

93

ROGATIVO DOS MORTOS: 
A CENOGRAFIA DOS HINOS 
DA MISSA DO SANTO DAIME

ROGATIVE OF THE DEAD: 
THE SCENOGRAPHY OF THE 
HYMNS OF THE MASS OF 
SANTO DAIME

Herta Maria de Açucena do Nascimento Soeiro (UNIR)1

Marcia Regina de Souza Camanho (UNIR)2

Lucas Martins Gama Khalil (UNIR)3

RESUMO: Este trabalho visa caracterizar a constituição 
da	cenografia	nos	hinos	do	hinário	Santa	Missa,	utilizado	

1 Mestranda em Letras no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Letras, da 
Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Porto Velho (Rondônia/ 
Brasil). E-mail: herta.maria@hotmail.com.
2 Mestranda em Letras no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Letras, da 
Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) em Porto Velho (Rondônia/ 
Brasil). E-mail: camanho.marcia@gmail.com.
3 Doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU). Docente do Programa de Pós-Graduação Mestrado em Letras, da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Porto Velho, (Rondônia/ Brasil). 
E-mail: lucas.khalil@unir.br.

mailto:herta.maria@hotmail.com
mailto:camanho.marcia@gmail.com
mailto:lucas.khalil@unir.br


REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

94

em um rito do Santo Daime, doutrina ayahuasqueira 
amazônica, realizado exclusivamente para os mortos, 
além de analisar a produção de um ethos discursivo 
para a instância enunciadora. Dentre os objetivos 
específicos,	 tem-se	 o	 propósito	 de	 discutir	 sobre	 o	
conceito de discurso constituinte e seu funcionamento 
no objeto analisado, associando-se ao ethos discursivo 
que emerge no hinário Santa Missa. O quadro teórico-
metodológico fundamenta-se nos seguintes conceitos 
de Dominique Maingueneau: discurso constituinte, 
cenas de enunciação e ethos. A hipótese inicial é a 
de	 que	 a	 cenografia	 dos	 hinos	 se	 constitui	 em	 uma	
cena de fala que estabelece um rito de passagem, 
uma forma de apresentar o desencarnado ao “mundo 
superior” após seu desencarne, garantindo uma boa 
passagem e obedecendo ao “chamado divino”. Trata-se 
de uma pesquisa documental, de caráter qualitativo-
interpretativista. O corpus desta pesquisa constitui-
se pelos dez hinos que compõem o hinário Santa 
Missa; esses cânticos são entoados em três momentos 
diferentes: na missa para a pessoa falecida de corpo 
presente, na missa do mês em memória dos mortos e na 
missa	de	finados,	dia	2	de	novembro.

Palavras-chave: Santo Daime; hinos; ethos discursive; 
cenografia. 

ABSTRACT: This work aims to characterize the 
constitution of the scenography in the hymns of the 
hymnal Santa Missa, used in a Santo Daime rite, an 
Amazonian ayahuasca doctrine, performed exclusively 
for the dead, in addition to analyzing the production of 
a discoursive ethos for the enunciating instance. Among 
the	specific	objectives,	there	is	the	purpose	of	discussing	
the concept of constituent discourse and its functioning 
in the analyzed object, associated with the discoursive 
ethos that emerges in the hymnal Santa Missa. The 
theoretical-methodological framework is based on 
the following concepts by Dominique Maingueneau: 
constituent discourse, scenes of enunciation and ethos. 
The initial hypothesis is that the scenography of the 
hymns constitutes a speech scene that establishes a rite 
of passage, a way of presenting the disincarnated to the 
“superior world” after their disincarnation, guaranteeing 
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a good passage and obeying the “divine call”. It is a 
documentary research, with a qualitative-interpretative 
character. The corpus of the research is constituted by 
the ten hymns that compose the hymnal Santa Missa; 
these chants are sung at three different times: at the 
mass for the deceased person with the present body, at 
the monthly mass in memory of the dead and at the 
mass for the dead, on november 2nd.

Keywords: Santo Daime; hymns; discoursive ethos; 
scenography.

INTRODUÇÃO

A Ayahuasca ― do quíchua aya, que	significa	‘morto,	espírito’,	
e waska,	que	significa	‘cipó’,	traduzido	como	“cipó	dos	mortos”	ou	
“cipó dos espíritos” (MORI, 2011), podendo ainda ser chamada de 
hoasca, daime, yajé, caapi ou vegetal (MACRAE, 1992) ― é uma 
bebida que consiste no cozimento do cipó jagube (Banisteriopsis 
caapi) com as folhas de um arbusto chacrona (Psychotia viridis). 
É uma bebida milenar utilizada em rituais xamânicos pelos povos 
originários da Amazônia (Peru, Bolívia e Brasil, principalmente), 
que se estendeu às chamadas religiões ayahuasqueiras, segundo 
Labate e Pacheco (2009). 

Oriundo de práticas indígenas, o Santo Daime é uma 
ramificação	ayahuasqueira	que	faz	uso	da	ayahuasca	desde	a	década	
de 1930, fundado por Raimundo Irineu Serra, em Rio Branco (AC), 
cidade brasileira da Região Norte, conforme expõe MacRae (1992). 
A respeito das religiões ayahuasqueiras, Labate, Rose e Santos 
(2008)	 classificam-nas	 como	 uma	 categoria	 antropológica,	 para	
caracterizar esses grupos não indígenas que fazem uso da bebida 
em forma de rituais. Embora seja considerada uma religião de 
ordem cristã, a pluralidade de elementos religiosos incorporados nos 
ritos demonstra como podem apresentar elementos das correntes 
esotéricas, das comunidades indígenas amazônicas, do xamanismo 
peruano, dos cultos afro-brasileiros e do espiritismo (LABATE; 
ROSE; SANTOS, 2008). 

Nesses movimentos religiosos, a música tem uma 
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importância	 substancial	 para	 a	 maioria	 dos	 rituais;	 como	 afirma	
Labate e Pacheco (2009, p. 14), a música está “intimamente ligada 
à experiência subjetiva dos discípulos”. Segundo esses autores, essa 
relação direta entre o uso da ayahuasca e a música é observada 
nas religiões ayahuasqueiras brasileiras, como o Santo Daime, 
Barquinha e União do Vegetal, cada uma com suas particularidades 
no manejo da música dentro de seus rituais. 

Segundo Labate e Pacheco (2009), no Santo Daime, os hinos 
são a base da maioria dos trabalhos ritualísticos e desempenham 
um papel importante no cotidiano desta religião, agindo como 
um	 produtor	 de	 significados	 no	 âmbito	 do	 uso	 da	 ayahuasca	 ―	
denominada	 Daime	 para	 os	 adeptos	 ―,	 capaz	 de	 intensificar	 os	
efeitos do chá ao deixar os sentidos mais sensíveis, indicando que a 
dimensão sonora funciona como um catalisador de percepções. 

O presente trabalho tem como corpus o Hinário Santa 
Missa (NOSSA Irmandade, 2008), pertencente ao Santo Daime, de 
Raimundo Irineu Serra. Trata-se de um hinário utilizado apenas no 
ritual de missa que, nesta doutrina, é dedicado exclusivamente aos 
mortos, um ritual que é celebrado para o falecido de corpo presente; 
assim como na missa de sétimo dia, na missa do mês e no Dia de 
Finados, em 2 de novembro. 

O artigo visa caracterizar a cena de enunciação do hinário 
citado	 e,	 dentre	 os	 objetivos	 específicos,	 tem-se	 o	 propósito	
de: i) discutir sobre o conceito de discurso constituinte e seu 
funcionamento no objeto analisado; ii) analisar o ethos discursivo 
do Hinário Santa Missa. O quadro teórico-metodológico adotado 
fundamenta-se nos seguintes conceitos de Dominique Maingueneau 
(2008a):	 discurso	 constituinte,	 cenografia	 e	 ethos discursivo. A 
hipótese	inicial	é	a	de	que	a	cenografia	dos	hinos	se	constitui	em	
uma cena de fala que estabelece um rito de passagem, uma forma 
de apresentar o falecido ao “mundo superior” após seu desencarne, 
garantindo uma boa passagem e obedecendo ao “chamado divino”; 
corroborando	essa	cenografia,	o	ethos discursivo do enunciador no 
hino seria o do mediador, aquele que faz a intermediação entre o 
morto e o “mundo superior”. Trata-se de uma pesquisa documental, 
de caráter qualitativo-interpretativista. 
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ETHOS DISCURSIVO E CENAS DE ENUNCIAÇÃO

A teorização sobre o ethos na Análise do Discurso deu-se a 
partir da década de 1980 e, diferenciando-se dos estudos retóricos, 
o ethos	tratado	em	AD,	qualificado	como	“discursivo”,	é	vinculado	
não a uma técnica a ser aprendida, mas ao posicionamento no qual 
o enunciador se inscreve, isto é:

- o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói 
mediante o discurso, não se trata de uma 
“imagem” do locutor externa à fala;
- ele está vinculado a um processo interativo de 
influência	de	outros;
- é uma noção hibrída (sócio/discursiva), 
um comportamento social avaliado, que não 
pode ser apreendido fora de uma situação 
de comunicação histórica e socialmente 
determinada. (MAINGUENEAU, 2020, p. 13).

Para Maingueneau, o ethos discursivo apresenta-se de duas 
formas: o ethos mostrado, que é decorrente da maneira como se 
enuncia; e o ethos dito, que se refere àquilo que o enunciador diz de 
si mesmo de forma direta. O ethos mostrado faz parte da constituição 
de toda cena de enunciação; o ethos dito não é obrigatório, pois o 
locutor nem sempre fala de si mesmo. O ethos está ligado ao ato de 
enunciação, contudo, antes mesmo de o locutor falar, o destinatário 
pode atribuir, em parte, um ethos a ele; a partir desse funcionamento, 
da interação do ethos discursivo (mostrado e dito) e do ethos pré-
discursivo, resulta o ethos efetivo do enunciador (MAINGUENEAU, 
2020).

Em algumas circunstâncias, pode-se supor, a princípio, que 
o destinatário não tem como projetar uma representação prévia do 
locutor, mas não há uma ausência total de ethos, pois o fato de um 
texto,	 por	 exemplo,	 resultar	 de	um	gênero	 de	 discurso	 específico	
e de certo posicionamento ideológico, já induz alguma expectativa 
a respeito de seu ethos. Logo, “o destinatário atribui a um locutor 
inscrito no mundo, fora de sua enunciação, traços que são, na 
realidade, intradiscursivos, pois associados à maneira com que ele 
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está falando” (MAINGUENEAU, 2020, p. 11).
Para melhor abordar a diversidade de ethé, 

Maingueneau atribui três dimensões que podem se destacar de 
acordo com os textos analisados. São elas:

1. Dimensão categorial: abrange os papéis discursivos, que 
estão relacionados à atividade de fala (cena genérica), 
por exemplo, um narrador ou pregador, e os estatutos 
extradiscursivos, que são variados ― funcionário, 
médico, argentino, dentre outros.

2. Dimensão experiencial: diz respeito a aspectos 
sociopsicológicos estereotipados, como por exemplo, 
estupidez, calma, agressividade.

3. Dimensão ideológica: está relacionada a posicionamentos 
em dado campo discursivo; por exemplo, no campo 
político ― esquerdista, conservador; no campo literário 
― romântico, modernista.

O	autor	 afirma	que	 as	 três	 dimensões	 interagem	entre	 si,	
pois o enunciador associado à primeira dimensão pode relacionar-
se a características da segunda e da terceira dimensão, que serão 
evidenciadas de acordo com o que se enuncia. Na relação entre o 
ethos	e	a	cena	de	enunciação,	Maingueneau	afirma	que,	por	meio	
do ethos, o destinatário está “convocado a um lugar, inscrito na cena 
de enunciação que o texto implica” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 
70). O autor trabalha a cena de enunciação em três níveis, que são: 
cena	englobante,	cena	genérica	e	cenografia.	

A cena englobante refere-se ao estatuto pragmático que 
“localiza” a enunciação em um tipo de discurso, podendo ser 
publicitário,	político,	filosófico,	dentre	outros.	Sendo	assim,	quando	
se pega um santinho em uma missa de sétimo dia, na Igreja Católica, 
sabe-se que se trata de uma homenagem para a pessoa que morreu, 
e o tipo de discurso é o religioso. Diferentemente de quando se 
depara com um santinho na rua em período eleitoral; nesse caso, 
trata-se da cena englobante política e, ao começarmos a leitura, 
já antecipamos que se trata de propaganda de algum candidato a 
vereador, deputado, presidente etc. Neste artigo, que propõe analisar 
o Hinário Santa Missa, a cena englobante é a religiosa.  
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A cena genérica constitui a enunciação em um gênero (ou 
subgênero) de discurso, como a notícia, o sermão, o guia turístico etc. 
Conforme	exemplificado	anteriormente,	a	cena	englobante	é	o	tipo	
de discurso, enquanto a cena genérica abarca as restrições textual-
discursivas que atuam na materialização do discurso, ou seja, a cena 
englobante política pode se realizar por meio de santinho, outdoor, 
debate, entre outros. No Hinário Santa Missa, a cena englobante 
religiosa	apresenta-se	a	partir	de	um	gênero	específico,	o	hino.

A	 cenografia,	 por	 sua	 vez,	 é	 a	 cena	 de	 fala	 construída	 no	
próprio	 texto,	 tal	 como	 exemplifica	 o	 autor,	 quando	 diz	 que	 um	
sermão	 pode	 ser	 enunciado	 por	 uma	 “cenografia	 magisterial,	
profética, amigável, etc.” (MAINGUENEAU, 2020, p.19), ou seja, 
a	enunciação	é	que	legitima	determinada	cenografia	e,	ao	mesmo	
tempo, valida-se progressivamente por ela. Distintivamente da cena 
englobante	 e	 da	 cena	 genérica,	 que	 configuram	 o	 quadro	 cênico	
mais	 estável,	 por	 assim	dizer,	 do	 texto,	 a	 cenografia	 admite	 certa	
variabilidade a depender da relação com as outras duas cenas 
(por exemplo, em um gênero como o memorando, não há muita 
possibilidade	 de	 variação	 cenográfica;	 já	 em	 um	 gênero	 como	 a	
canção, tal variabilidade não é apenas possível, mas forçosa, na 
medida em que o enunciador precisa constituir/instaurar uma cena 
de fala em cada texto particular). No Hinário Santa Missa, uma 
cenografia	observada	é	a	de	um	rito	de	passagem	post mortem.

OS HINOS DO SANTO DAIME E A NOÇÃO DE DISCURSO 
CONSTITUINTE

Segundo Maingueneau (2008a), os discursos constituintes 
são aqueles que encontram em si mesmos sua autoridade, pois não 
reconhecem a discursividade além da sua e não podem se autorizar 
“senão por sua própria autoridade” (2008a, p. 38), ou seja, esse 
tipo de discurso contém certas particularidades quanto a sua 
constituição, funcionamento e circulação. 

Os discursos constituintes dão sentido aos atos da 
coletividade	e	garantem	outros	gêneros	do	discurso,	configurando-
se em um estatuto particular, o que Maingueneau (2008a) associa 
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a “zonas de fala” que pretendem se sobrepor a outras. Os discursos-
limite, que se situam sobre um limite e lidam com ele, apresentam 
questões relativas ao Absoluto: se não se autorizam por si mesmos, 
devem estar ligados a uma fonte legitimadora, e essa fonte é tida 
supostamente como exterior ao discurso, porém, é sustentada pelo 
mesmo discurso que se liga à fonte para ter sua autorização. 

Sendo assim, os discursos constituintes são, ao mesmo tempo, 
auto	e	heteroconstituintes.	Isto	significa	que	“[...]	o	discurso	que	se	
constitui tematizando sua própria constituição pode desempenhar 
um papel constituinte para outros discursos” (MAINGUENEAU, 
2008a,	p.	39),	mas	não	significa	que	outras	enunciações	não	atuem	
também sobre eles. Há uma interação constante, embora o discurso 
constituinte negue a interação, ou coloque-se de forma que consiga 
submeter esses outros discursos a seus princípios.

Maingueneau	(2008a,	p.	37)	afirma	que	enquadrar	o	discurso	
religioso,	 o	 literário	 e	 o	 científico	 na	 categoria	 dos	 constituintes	
permite “pôr em evidência propriedades comuns que são invisíveis 
ao primeiro olhar”, o que pode ser um trabalho promissor dentro 
do campo teórico. Os hinos do Santo Daime integram o archeion 
da doutrina, como parte de um discurso religioso, tipo de discurso 
categorizado por Maingueneau (2008a) como constituinte. Segundo 
Couto (1989, p. 83), os hinos funcionam como um “corpus semântico 
estruturante”, pois neles estão contidos os ensinamentos, conselhos 
e instruções para os adeptos. O fato de os membros passarem até 
12 horas de um único dia cantando os hinários e bailando ― uma 
“coreografia”	 ritmada	 que	 acompanha	 toda	 a	 cerimônia―, além 
dos ensaios e exercícios de memorização dos hinos, demonstra a 
importância e o papel dos hinos para a doutrina, conforme explicitam 
Labate e Pacheco (2009). 

O canto como forma de expressão da divindade é explicitado 
em vários hinos do hinário O Cruzeiro (NOSSA Irmandade, 2011), 
de Raimundo Irineu Serra, bem como sua característica doutrinária. 
A título de exemplo, esse papel doutrinário é evidenciado na 
primeira estrofe do Hino n.o 125, que diz: “Aqui estou dizendo/Aqui 
estou cantando/Eu digo para todos/E os hinos estão ensinando”. 
A principal característica dos hinos diz respeito a seu processo de 
criação, pois não envolve uma livre composição do “autor-dono”, 
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figura	que	na	musicologia	é	responsável	por	esse	processo	criativo	
que abrange a escrita da letra, do ritmo, dos instrumentos utilizados e 
assim por diante. Nesta doutrina, diz-se, conforme explicam Labate 
e Pacheco (2009) e Rehen (2007), que os hinos são “recebidos”, ou 
seja, são mensagens enviadas do “astral” (ou mundo superior) pelas 
entidades espirituais para o indivíduo que se torna então o “dono” 
do	hino/hinário,	conforme	afirma	Rehen	(2007).	Esse	processo	de	
recebimento dos hinos é similar a um processo mediúnico, como 
uma capacidade de captar e canalizar as “instruções divinas”4 em 
forma de música.

Pode-se ainda vincular esse recebimento dos hinos à noção 
de vocação enunciativa, o que, de acordo com Maingueneau (2008b, 
p. 131), trata-se das “condições assim postas por uma formação 
discursiva para que um sujeito nela se inscreva, ou melhor, se sinta-
se “chamado” a inscrever-se nela”. O recebimento não é comum 
a todos os membros; é possível que alguém, em uma posição 
hierárquica de maior valor no centro, como um dirigente, não 
tenha nenhum hino, portanto, qualquer um dentro da organização 
religiosa	pode	“receber”,	o	que	não	 significa	 ser	menos	agraciado	
em caso de não receber nenhum hino ao longo da estadia no centro. 

As condições de recebimento dos hinos podem ser variadas: 
por meio de um sonho; durante um trabalho, seja de bailado ou de 
concentração; ou mesmo em situações do dia-a-dia, uma viagem, 
durante uma meditação, dentre outras. A letra pode vir por partes ou 
completa, da mesma forma a melodia, que pode ser “recebida” depois 
da letra ou antes dela (CEMIN, 2001). O processo de constituição 
do hino não acaba nesse recebimento, pois o indivíduo precisará 
estruturá-lo de forma que funcione dentro das características 
gerais dos hinos, em um dos ritmos estabelecidos (valsa, marcha, 
mazurca	ou	marcha	valseada	etc.),	assim	como	verificar	a	cadência	
correta para sua execução, a pronúncia das estrofe e, as repetições, 
processo esse que é realizado em conjunto com os músicos do 
centro, para posteriormente ensaiar com todos os membros, de 
forma	que	seja	cantado	corretamente	durante	os	trabalhos	oficiais.	

4 As aspas estão sendo usadas, em situações semelhantes a essa, para marcar 
expressões usadas no âmbito do discurso estudado, de forma que seja possível 
acompanhar as recorrências encontradas e a constituição do discurso no contexto 
do Santo Daime.
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Esses	atos	realizados	pelo	sujeito	a	fim	de	se	produzir	um	enunciado	
legítimo a seu posicionamento referem-se ao que Maingueneau 
(2008b) denomina ritos genéticos, nos quais o discurso também 
define	restrições.	As	condições	“pessoais”	de	recebimento	dos	hinos 
não são, nesse sentido, individualizadas; estão intimamente ligadas 
aos ritos impostos, constituídos pelo pertencimento institucional e 
discursivo desse sujeito, no caso deste estudo, um membro do Santo 
Daime.

Neste contexto, considera-se que os hinários são constituídos 
dentro de uma comunidade discursiva, a qual, segundo Maingueneau 
(2008b, p.44), é composta por um grupo restrito que “mantém uma 
memória e que os enunciados podem ser avaliados em relação às 
normas, partilhadas pelos membros da comunidade associada a 
esse ou aquele posicionamento”; ou seja, após a legitimação do 
primeiro hinário ― O Cruzeiro ―, outros hinários surgiram, com 
a “permissão” que só O Cruzeiro, enquanto discurso legitimador, 
poderia autorizar, e esses hinários passam então a ser produtos 
dessa mesma comunidade.

Dessa forma, em se tratando de um discurso constituinte, o 
estatuto do autor é peculiar, pois não	se	coloca	em	um	lugar	definido,	
dentro ou fora da sociedade, mas transita em uma difícil negociação 
de lugar e não lugar. Esse paradoxo é chamado por Maingueneau 
(2008a) de paratopia, quando esse não pertencimento exato na 
sociedade permite que o enunciador fale em nome de um Absoluto, 
exterior ao discurso, que se apresenta como a fonte legitimadora, 
fazendo que ocupe um lugar privilegiado e que está acima do que é 
comum, capaz ainda de legitimar as práticas coletivas.

A SANTA MISSA: FUNCIONAMENTO E CARACTERÍSTICAS

Como primeira característica que funda e baseia todo o 
ritual,	a	missa	no	Santo	Daime	é,	conforme	afirma	Cemin	(2002,	
p.367), o “rito dos mortos, sempre realizada em benefício de todos 
aqueles	 que	fizeram	a	 “passagem”	para	 o	mundo	do	 além”.	Esse	
ritual pode variar de centro para centro, principalmente no que 
diz	respeitos	às	datas	em	que	a	missa	é	realizada,	configuração	da	
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mesa e vestimenta dos participantes, mas se mantêm os elementos 
básicos: são cantados os mesmos hinos e rezadas as mesmas preces, 
em todos os centros que seguem a linha de Raimundo Irineu 
Serra (denominado pelos adeptos “Mestre Irineu”) (MOREIRA; 
MACRAE, 2011). 

A Santa Missa é realizada nos dias indicados pelo Calendário 
Oficial	de	cada	centro,	ou	seja,	celebrações	específicas	já	previamente	
definidas,	 como	 a	 “passagem”	 (data	 de	 falecimento)	 de	 Mestre	
Irineu, em 6 de julho, Dia de Finados, em 2 de novembro, e na 
missa	do	mês	 (com	dia	 definido	pelos	membros	de	 cada	 centro),	
podendo haver outras celebrações nas quais a missa está inclusa.

Segundo Cemin (2001; 2002), normalmente, a missa é 
celebrada no velório de pessoas que faleceram e são veladas no 
centro, ou seja, com corpo presente; no sétimo dia de passagem 
e, após essa data, em ocasiões especiais solicitadas ao centro local. 
O	fardamento	(traje	utilizado	pelos	membros	do	centro)	é	definido	
conforme a celebração do dia, podendo ser utilizado o fardamento 
azul	e	branco,	farda	branca	oficial	ou	à	paisana.	

Como	 já	 exposto,	 há	 um	 hinário	 específico	 para	 a	 missa,	
composto por dez hinos; desses hinos, alguns são de autoria de 
Raimundo Irineu Serra e fazem parte do hinário O Cruzeiro, também 
de sua autoria e tido como o primeiro e mais importante hinário para 
os adeptos; outros são de autoria de membros cujos nomes não são 
identificados.	Todo	o	hinário	é	 ritualizado	cantando	acappella, ou 
seja, sem acompanhamento de instrumentos musicais, apenas voz, 
e não há bailado, os membros permanecem sentados e se levantam 
apenas	em	hinos	específicos	(CEMIN,	2001).	A	organização	física	
do espaço está ilustrada na Figura 1, demonstrando a separação 
entre homens e mulheres, que não podem se misturar no decorrer 
do ritual, além da composição da mesa: 4 pessoas, sendo uma a 
presidente da mesa (entende-se por presidente a pessoa responsável 
por conduzir a missa, podendo ser homem ou mulher) e mais 3 
pessoas. 

O	altar,	chamado	também	de	mesa,	fica	localizado	ao	meio	
do salão e tem uma importante função para o centro: ser a “fonte 
receptora e transmissora das correntes do astral, as forças espirituais” 
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(CEMIN, 2001, p. 139). Mesmo em outras vertentes que não são 
necessariamente ligadas a Raimundo Irineu Serra, há a utilização 
do	 altar	 localizado	 ao	meio	 do	 salão.	 Isso	 significa	 que	 o	 formato	
e os itens colocados nele podem variar; no entanto, são comuns 
os	seguintes	objetos:	flores	para	ornamentar,	Cruz	de	Caravaca	ou	
Santo Cruzeiro ao meio, velas, imagem do santo celebrado no dia e 
Bíblia Sagrada ― em alguns centros, também deixam uma garrafa 
de Daime exposta no altar.

A maioria dos centros segue essa formação básica de mesa, 
embora possa variar o formato (pentágono, círculos etc.). Por conta 
da	 formação	das	filas	para	o	bailado,	 o	 salão	pode	 ser	organizado	
em forma retangular ou mesmo de forma arredondada, sempre ao 
redor do altar, que acaba servindo como um ponto de referência, 
tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista espiritual, já 
que, enquanto altar, a mesa representa aquilo que é divino e deve 
ser reverenciado; por isso, a importância de cada elemento que a 
compõe.

Figura 1 ― Organização do salão para A Santa Missa

Fonte: Criação dos autores 
O ritual é aberto com o “sinal da Santa Cruz”, em seguida 

reza-se	o	Terço	e,	ao	fim	dele, dá-se início ao canto dos hinos, sendo 
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que entre cada hino são rezados três pai-nossos e três ave-marias5 
intercalados. No oitavo hino, denominado “Oh! Meu Pai Eterno”, o 
presidente da mesa, que está sentado na cabeceira, e as outras três 
pessoas que compõem a mesa levantam-se para cantar o hino em pé, 
com	uma	vela	acesa	na	mão	direita.	Ao	final	do	hino	e	suas	preces,	
as	velas	são	recolhidas	para	um	local	específico,	para	que	possam	
queimar	até	o	fim.	Terminados	os	dez	hinos,	rezam-se	as	últimas	
três preces intercaladas, e o presidente da mesa profere as últimas 
palavras, uma fala simbólica de oferta da missa para o falecido 
específico,	ou	para	os	desencarnados	de	forma	geral,	realizando	o	
fechamento da missa com o sinal da Santa Cruz (CEMIN, 2001).

O ETHOS DISCURSIVO E A CENA DE ENUNCIAÇÃO NO 
HINÁRIO A SANTA MISSA

O hinário A Santa Missa está constituído em uma cena 
englobante religiosa, com caráter de discurso constituinte, na qual 
a posição paratópica do enunciador é legitimada por um Absoluto, 
que também ocupa um lugar paratópico na enunciação. A cena 
genérica	 é	 o	 hinário,	 constituído	 de	 dez	 hinos,	 e	 a	 cenografia,	
hipoteticamente, pode ser tratada como um rito de passagem post 
mortem, cuja discussão ocorre ao longo deste tópico.

O Hino n.o 1 é uma valsa lenta. Embora não se usem 
instrumentos musicais e os hinos sejam efetivados cantando 
acappella, os ritmos são respeitados, apenas cantados em uma 
cadência mais lenta do que seria em um trabalho de bailado. 
Ressalta-se	 ainda,	 como	 já	 afirmado	 anteriormente,	 que	 a	missa	
é direcionada apenas para os desencarnados; logo, há um caráter 
mais solene.

Há uma certa valorização da morte no Santo Daime, visto 
que, como o próprio nome ayahuasca diz, “vinho dos mortos”, 
“cipó das almas”, confere-se à bebida esse papel de instrumento 
de contato entre o plano terreno e plano “astral”, onde habitam 
os espíritos. Dessa forma, mesmo após a urbanização das religiões 

5 Sinal da Santa Cruz, Terço e Preces (Pai-Nosso e Ave-Maria) são ritos originados 
do Cristianismo e utilizados até hoje pela Igreja Católica.
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ayahuasqueiras, que passaram a se constituir fora das comunidades 
indígenas, os centros de ayahuasca/daime vinculados a Raimundo 
Irineu Serra executam A Santa Missa com a mesma importância 
dos outros trabalhos, pois a morte não é tratada como um tabu, mas 
como uma passagem de “fase” na evolução do indivíduo. 

No hinário O Cruzeiro, no Hino n.o 74, a segunda estrofe 
é a seguinte: “A morte é muito simples / Assim eu vou te dizer / 
Eu comparo a morte / É igualmente ao nascer”. E a terceira: 
“Depois	 que	 desencarna	 /	 firmeza	 no	 coração	 /	 se	 Deus	 te	 der	
licença / Volta a outra / encarnação”. A crença na vida após a morte 
é uma característica forte das doutrinas espíritas, que também é 
encontrada nos rituais do Santo Daime; além disso, ressalta-se o 
fato de haver um ritual cujo objetivo é interceder por uma pessoa 
que desencarnou, de forma que seu espírito siga o caminho da luz 
e encontre a paz necessária. Um funcionamento análogo a esse 
também é observado em ritos da Igreja Católica, que costuma 
realizar a Missa de Sétimo Dia para pessoas desencarnadas. Isso 
posto, no hinário emerge um determinado ethos, pois todo texto, 
oral ou escrito, possui um tom, e esse tom leva (ou atua para levar) 
o destinatário a incorporar representações e valores que emergem 
com fundamento nos enunciados (MAINGUENEAU, 2020). 

Conforme Maingueneau (2020, p. 14) postula, o ethos 
não se reduz meramente à “fonte” enunciadora, integrando-se 
fundamentalmente um amplo processo de incorporação, pois “[...] a 
noção	de	ethos	permite	refletir	sobre	a	adesão	dos	sujeitos	ao	universo	
configurado	pelo	locutor”,	ou	seja,	o	enunciatário,	e	não	apenas	o	
enunciador, adere à determinada identidade, na medida em que o 
ethos faz parte de um processo interativo. Logo no primeiro canto 
do Hinário A Santa Missa, por exemplo, a dinâmica interacional 
expressa-se de forma direta, visto que o enunciador informa a uma 
pessoa (tratada como tu) que ela foi chamada para a casa da Mãe 
Santíssima, conforme a primeira estrofe: “Para os tempos que estavas 
no mundo / Mandaram te chamar / Na casa da mãe santíssima / 
Para ti, para ti te apresentar”. Nesse hino, inclusive, o “tu”, que se 
refere à pessoa falecida, passa a ser enunciador em alguns versos 
― por exemplo, em “Os tempos que eu estive no mundo” (quase 



REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

107

uma réplica de “Para os tempos que estavas no mundo”) ―, e tal 
revezamento, não tão delimitado em suas fronteiras, é representativo 
desse processo de incorporação que integra, em uma só comunidade 
discursiva, enunciador e enunciatários.

O	 enunciador	 do	 hinário,	 enquanto	 “fiador”	 do	 discurso,	
reivindica uma corporalidade, pois, de acordo com Maingueneau 
(2020, p.19), todo texto possui uma vocalidade, devido a uma 
maneira de dizer que implica em uma maneira de ser, de se 
portar, de se movimentar. Sendo assim, o destinatário idealiza 
uma	 figura,	 um	 corpo	 legítimo.	 O	 enunciador	 pode	 ser	 “lido”	
imaginariamente como um homem, uma mulher, uma criança; 
e apresentando características físicas, como alto, acima do peso, 
de meia idade, usando terno, vestido, macacão etc. Em aliança 
com a corporalidade, o enunciatário idealiza certas características 
psicológicas	 do	 enunciador,	 definidas	 por	 Maingueneau	 (2020)	
como “caráter”. Essa imagem de enunciador, quanto ao caráter, 
pode ser a de uma pessoa doce, rude, inteligente, delicada, severa ou 
amargurada, que são os traços que emergem do texto, com base em 
certas representações cristalizadas. Segundo Maingueneau (2020, 
p.	14),	“O	destinatário	constrói,	de	maneira	mais	ou	menos	fluida,	
mais	 ou	menos	 consciente,	 a	 figura	 desse	 fiador	 apoiando-se	 em	
um conjunto de representações socais estereotipadas, valorizadas 
ou desvalorizadas, que a enunciação contribui para reforçar ou 
transformar”.

Dessa forma, uma possível corporalidade que emerge para o 
enunciador	fiador	do	hino	é	um	personagem	invisível,	um	indivíduo	
que está em contato com o divino e o terrestre, mas mantém-se na 
enunciação sem deixar marcas. Isso ocorre, no hinário, quando o 
enunciador ocupa uma posição de mensageiro ou intermediador, 
ou seja, à primeira vista o que importaria é a mensagem, não o 
mensageiro, que, de certa forma, apaga-se; embora, ainda assim, 
seja possível atribuir dadas características a esse enunciador.

Podemos observar a “invisibilidade” do enunciador no uso da 
forma	verbal	indefinida	em	“mandaram	te	chamar”,	que	representa	
a mediação, feita pelo enunciador do hino, entre a instância superior 
(a casa da Mãe Santíssima) e o indivíduo desencarnado. O verbo 
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“mandaram” conjugado no modo indicativo do tempo pretérito 
perfeito,	um	fato	que	iniciou	e	finalizou	no	passado,	é	característica	
de um recado, pois um aviso como esse necessita de pelo menos 
três pessoas, a que informa, a que transmite e a que recebe. Isso 
confere ao locutor do hinário uma alta posição (embora paratópica, 
no limiar entre estar e não estar na sociedade), já que a mensagem 
é enviada por uma divindade e transmitida para o plano terrestre, 
onde ocorre a transição do desencarnado entre esses dois planos.

Na primeira estrofe do hino em análise está implicado o 
“mundo	ético”,	que	Maingueneau	(2020,	p.	15)	define	como	“[...]	
uma constelação de representações agregadora de certo número de 
situações estereotípicas associadas a comportamentos”. Os hinos 
― que têm o objetivo de transmitir algum ensinamento, induzir 
emoções variadas e fazer com que os membros alcancem um estado 
de meditação, principalmente através da repetição das estrofes ― 
mantém sustentado o mundo ético dessa comunidade religiosa. 

Na segunda estrofe, o chamado divino é atendido: “Senhora 
Mãe Santíssima / Eu vim me apresentar / Atender vosso chamado / 
Que vós me, que vós me mandou chamar”. O indivíduo sai do plano 
terreno e se “apresenta” no plano superior, e no trecho “que vós me 
mandou chamar”, o falecido, marcado pelo “me”, pronome oblíquo 
da	primeira	pessoa	do	singular,	confirma	não	só	o	recebimento	do	
recado dado pelo enunciador ― de que ele deveria se apresentar―, 
mas a relação paratópica do enunciador com o desencarnado, que 
pode transitar entre o mundo terreno e o mundo dos mortos, ao 
mesmo tempo em que está em contato com a divindade, o Absoluto 
responsável por legitimar essa enunciação.

Dessa	 forma,	 é	 possível	 identificar	 um	 ethos de mediador 
(dimensão categorial), isto é, o enunciador que faz a intermediação 
para a passagem do falecido para o “mundo superior”, cujas 
recorrências também podem ser visualizadas nos outros hinos. 
Quanto	 à	 cenografia,	 representada	 em	um	 rito	de	passagem	post 
mortem, no primeiro hino o enunciador “apresenta” o desencarnado 
para	o	plano	“astral”,	recebido	pelas	figuras	da	Mãe	Santíssima	e	do	
Soberaníssimo	Senhor.	Assim,	a	cenografia	do	ritual	vai	se	construindo	
logo na primeira estrofe do hino: o mediador informa ao falecido 
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que ele foi chamado à casa da Mãe Santíssima, provavelmente um 
eufemismo para “céu”. Vincula-se, estereotipicamente, o lugar da 
mãe à representação do aconchego, da acolhida, ao passo que o 
pai	 é	 visto	 em	 nossa	 sociedade	 como	 a	 figura	 repressora;	 assim,	
ser chamado à casa da mãe, e ela informar que é o pai que está 
chamando a pessoa morta sugere que quem está habilitado a passar 
a informação “triste”, “difícil” é a mulher, pois é ela que teria doçura 
para comunicar essas notícias. Emerge, na cena enunciativa, uma 
enunciadora “encaixada”, ela também cumprindo o papel de 
mediadora, assim como a instância de enunciação responsável, de 
modo mais amplo, pelo hino.

Sendo assim, somos imersos em uma conversa entre quatro 
pessoas, a mediadora, a morta, a mãe (também mediadora, em 
certo sentido) e o pai. A mediadora, que conduz o ritual, é notada 
por meio das informações, conselhos, orientações e súplicas ao 
Pai, como em “mandaram te chamar”, “a tua alma entrego a Deus 
e teu corpo a terra fria”, “tu pede aos teus amigos”, “vai atender 
nosso pai”. É possível visualizar uma orientação à pessoa morta, 
no segundo hino, na última estrofe: “Aqui achou, aqui deixou / 
Levas contigo o amor”; há uma espécie de conselho para que o 
desencarnado deixe as coisas materiais, as pessoas vivas, levando do 
mundo terreno apenas o sentimento. Outra cena de fala recorrente 
é a de súplica, como se pode observar no terceiro hino, em que 
o enunciador mediador intercede pela pessoa morta para que esta 
tenha um lugar na morada de Deus: “Eu rogo a Deus do céu”, 
“Eu rogo a virgem mãe”, “Eu peço e rogo”. O falecido ganha voz, 
por meio dos pronomes pessoais “eu” e “me”, quando executa as 
solicitações feitas pelo mediador: “Eu vim me apresentar”, “Só eu 
tanto te ofendi”, “me chama”, “me diz”, “me dá”, “me ensina / Amar 
a quem eu devo amar”, “eu vivo neste mundo”, “Ajudai-me neste 
mundo / E no outro a salvação”, “Me perdoai dos meus pecados”. Já 
as presenças da Virgem Maria e de Deus estão sinalizadas quando 
o morto se apresenta à mãe: “Senhora mãe santíssima / Eu vim me 
apresentar” e ela diz: “Te apresenta ao vosso pai”. Quando o morto 
se apresenta ao pai, conforme lhe foi aconselhado pela mãe, o pai 
responde: “Confessa os teus crimes / Do mundo da ilusão / Que é 
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para ver se eu posso / Para ver se eu posso dar o perdão”. Como 
já discutido, o discurso religioso, enquanto discurso constituinte, 
permite que se compreenda esse jogo de vozes das “entidades 
superiores” como se elas estivessem, paradoxalmente, acima das 
outras zonas de fala e em meio à sociedade.

No Hino n.o 2, há a representação da entrega da alma do 
desencarnado para Deus, mais uma vez pelo enunciador-mediador, 
logo na primeira estrofe: “A tua alma entrego a Deus / E o teu corpo 
a terra fria / Jesus te acompanha / Junto com a Virgem Maria”. 
Só um enunciador legitimado em uma posição paratópica, na qual 
é possível transitar entre o lugar, que é o plano terreno, e o “não 
lugar”, que é o plano superior, seria capaz de fazer uma mediação 
entre os dois planos e entregar a alma diretamente para quem o 
chamou ― o “Pai” ―, conforme demonstrado na terceira estrofe: 
“Tantos anos que vivestes / Agora vais se retirar / Vai atender o nosso 
pai / Foi quem mandou te chamar”. O uso do pronome possessivo 
na primeira pessoa do plural (“nosso pai”) que inclui o enunciador o 
traz de volta para a instância terrena, onde ele é, tal quais os outros, 
um membro da sociedade, e dentro de sua comunidade religiosa, é 
um	irmão	dos	outros	adeptos,	todos	filhos	de	um	único	pai.	Nesse	
hino, apresenta-se a sequência do rito de passagem: primeiro o 
indivíduo foi apresentado à instância superior, para em seguida 
ter sua alma entregue ao “céu” e o seu corpo devolvido à terra, 
representado pela sepultura. 

A entrega da alma do desencarnado para a divindade 
representa um alívio não só para o próprio desencarnado, mas para 
os	 familiares	 e	 amigos	 presentes	 na	 missa,	 afinal,	 há	 o	 conforto	
advindo do fato de saber que um ente querido foi recebido pelo Pai 
Soberano e pela Mãe Santíssima. Portanto, a missa é um rito de 
passagem	não	só	para	o	desencarnado,	mas	para	os	que	ficaram	e	
almejam receber o conforto necessário e a aceitação da morte.

O Hino n.o 3 tem duas características marcantes: as dez 
primeiras estrofes constituem uma repetição de um mesmo trecho 
que só muda a primeira linha, relacionada às horas, “São doze horas 
da noite / Meu irmão se mudou / O sono da eternidade / Deus do 
céu foi quem te chamou” seguido de “uma hora da madrugada”, 
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“três horas da madrugada”, acabando às nove horas da manhã. Essa 
caraterística remete principalmente ao rito do velório comumente 
realizado, no qual a pessoa desencarnada é velada, geralmente, por 
uma noite inteira, para que ocorra o sepultamento pela manhã. 
Nas estrofes seguintes, novamente o mediador entra em cena para 
interceder pelo falecido: “Tantos anos que vivestes / No mundo 
da ilusão / Eu rogo a Deus do céu / Que te dê o santo perdão”. 
A recorrência do rogo pelo perdão aparece na maioria dos hinos 
da	missa,	afinal,	se	o	objetivo	da	missa	é	“ajudar”	o	desencarnado	
a seguir um caminho de luz, a forma de se fazer isso é rezando, 
rogando, pedindo à divindade que conceda o perdão necessário para 
se alcançar essa luz; o que também ocorre no Hino n.o 4, na última 
estrofe: “Eu peço e rogo / Ó Mãe Celestial / Que te dê a salvação / E 
te bote em bom lugar / Ó Mãe Celestial”. Nesse hino, cada estrofe 
é repetida três vezes, o que confere um caráter de oração, cuja 
repetição tem a função de induzir ao transe, da mesma maneira que 
as preces de um terço de origem cristã também são repetidas, ou um 
mantra, que possui essa função de catalisar a percepção e mantê-
la em uma linha sonora única; sendo assim, é possível alcançar o 
“estado de graça” ou atingir o objetivo do rogo.

Ainda	no	que	diz	respeito	à	cenografia	do	rito	de	passagem,	
o Hino n.o 5 demonstra um enunciador diferente, como se fosse 
o falecido falando, não mais o enunciador-mediador. Esse hino 
possui características diferentes dos anteriores, a começar pelo 
conteúdo, que retrata uma pessoa satisfeita e feliz; e o ritmo da 
execução do hino é uma marcha quaternária. Na primeira estrofe, 
entra em cena novamente o chamado do Pai: “Equiôr papai me 
chama / Equiôr perante a si / Equiôr papai me diz / Equiôr eu sou 
feliz”; na terceira e na quarta estrofes: “Eu vivo neste mundo / Com 
prazer e alegria / Viva Deus no céu / E a sempre Virgem Maria/”; 
“Jesus Cristo é o nosso pai / De grande consolação / Ajudai-me neste 
mundo / E no outro a salvação”. Considerando os hinos anteriores, 
após a apresentação do desencarnado ao Pai, o “clima” de tristeza 
e consternação é amenizado, começando por ser uma marcha, cujo 
ritmo é mais rápido e mais “animado”; sendo assim, a certeza de que 
o consolo será provido tanto para o próprio desencarnado quanto 
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para	 os	 que	 ficaram,	 torna	 o	 processo	 de	 aceitação	mais	 fácil.	O	
verbo “viver” usado na primeira pessoa do presente antecedido pelo 
pronome pessoal indica que o morto ainda está no mundo terrestre 
e que vive nele com prazer e alegria, demonstrando a aceitação 
da condição de morto pela certeza de ter a “ajuda” divina com a 
salvação no outro mundo, sugerindo que viverá assim, com isso as 
pessoas	que	têm	apreço	por	ele	(morto)	podem	ficar	tranquilas,	pois	
se quem está fazendo a passagem está bem, os vivos têm que aceitar 
e	não	ficar	se	lamuriando	pelo	falecimento.	

O Hino n.o 6 retoma a voz do enunciador-mediador, que, ao 
mesmo tempo em que dá um sermão, insere também uma “plateia” 
no	ritual,	na	primeira	estrofe:	“Todo	mundo	quer	ser	filho	/	de	Deus	
da criação / Por que que tu te esquece / De rezar para o teu irmão?”. 
Reforça-se o pedido do rogo na última estrofe: “Meu irmão que já 
saiu / Do mundo do pecado / Eu rogo a Deus do céu / Que ele seja 
perdoado”, demonstrando que o momento de rezar pelo outro não é 
só após sua morte, mas em vida, pois ajudará nesse momento pós-
morte.	No	primeiro	hino,	a	cenografia	estabelece-se	com	os	quatro	
personagens, como já foi mencionado, porém, nesse hino, os amigos 
da	pessoa	morta	são	 introduzidos	na	cenografia.	O	“tu”,	pronome	
da segunda pessoa, pode concordar com a terceira em um registro 
coloquial (que é o caso dentro do hinário: “tu te esquece”), e a sua 
ocorrência no hino sugere que o mediador está falando com outras 
pessoas que não são o morto e nem as divindades, e sim com os 
presentes na missa.

O Hino n.o 7 é uma valsa, executada um pouco mais 
lentamente.	 Nesse	 hino,	 a	 cenografia	 de	 diálogo	 com	 a	 plateia	
continua representando uma explicação dada pelo enunciador-
mediador aos presentes na missa sobre sua função, como na primeira 
e	 segunda	 estrofe:	 “Senhora	 Mãe	 Santíssima	 /	 O	 vosso	 filho	 ela	
mandou / Está na frente da estrada / Para quem lhe acompanhar”; 
“Para quem lhe acompanhar / Com fé e alegria / Para a santíssima 
casa	dela	 /	Ela	espera	 todo	dia”.	Por	 intermédio	de	um	filho	― o 
mensageiro/mediador ―	 legitimado	 pelas	 figuras	 de	 Pai	 e	 Mãe,	
os	chamados	ocorrem,	para	que	os	outros	filhos	possam	alcançar	
a instância superior, chamada de “casa”, a exemplo do caminho 
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guiado pelo mediador, que tem a permissão divina para transitar 
entre	os	dois	planos	e	encaminhar	os	filhos	convocados	até	a	casa	
divina. 

O Hino n.o 8 possui uma importante característica que 
merece ser destacada na análise. Sabe-se que o hinário possui 
10	hinos,	sendo	assim,	o	oitavo	hino	caminha	para	o	final	do	rito.	
Neste	hino,	os	quatro	integrantes	da	mesa	ficam	de	pé	para	entoar	
o hino segurando uma pequena vela acesa, os outros membros 
permanecem	sentados.	A	figura	que	emerge	nesse	hino,	na	condição	
de enunciador, é novamente a do desencarnado, como destacado 
nas estrofes três e quatro: “Oh! Meu Pai Eterno / É soberano senhor 
/ Me perdoai os meus pecados / Oh! Pai Criador”; “Oh! Virgem Mãe 
/ É Soberana Senhora / Me perdoai as minhas culpas / Oh! Mãe 
Poderosa”. Pode-se compreender que é o morto “falando”, pedindo 
ao pai pelo perdão; caso não fosse o morto “falando” usaria o pronome 
possessivo “seus” e não “meus” para se redimir dos pecados. Após 
o término do hino, as velas são levadas por outra pessoa para que 
se	queimem	até	o	final	em	um	local	reservado.	Nesse	contexto,	a	
vela possui simbologia importante: pode representar a luz, ser um 
“canal”	entre	o	divino	e	o	terreno,	ou	significar	que	a	vida	tem	um	
fim,	pois,	assim	como	a	chama	de	uma	vela	apaga	quando	termina	
de queimar, a vida também acaba, e lidar com isso faz parte do 
processo.

No Hino n.o 9, denominado “Despedida”, o desencarnado 
despede-se dos “irmãos” para seguir seu caminho na instância 
superior: “Me despeço meus irmãos / Porque vou me apresentar / 
Vou alegre e satisfeito / Para meu Pai me consolar”. A aceitação da 
morte por parte do desencarnado, percebida no verso “Vou alegre 
e satisfeito”; o verbo ir conjugado na primeira pessoa do presente 
do modo indicativo, que possibilita compreender que o morto vai 
para algum lugar, no caso o “céu”, e com um estado, “alegre e 
satisfeito(a)”, é um fator importante para o prosseguimento de seu 
“chamado”,	afinal,	como	poderá	seguir	para	a	“casa”	do	Pai	se	não	
aceitar que agora não faz mais parte do plano terreno? Como uma 
forma	de	consolo	para	quem	fica	e	lamenta	a	perda,	o	falecido	explica	
para os presentes que ele está partindo para o céu e que cabe a 
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todos compreenderem aquilo que está fora do alcance da explicação 
terrestre, pois ninguém sabe a hora em que será chamado de volta à 
casa do “pai”. A terceira estrofe apresenta então: “Eu não posso vos 
levar / Porque não tenho poder / Para seguir a verdade / É preciso 
compreender”, e nas duas últimas linhas da última estrofe: “E 
todos nós temos a certeza / Deste mundo se ausentar”. A despedida 
também	representa	o	fim	de	um	ciclo	― a vida ― e o início de um 
próximo após a morte. 

A importância da morte no Santo Daime é representada em 
vários aspectos da doutrina, conforme já explicado anteriormente. 
Além do fato de não haver tabu quando se fala em morte, os ritos 
específicos	feitos	nos	velórios,	bem	como	a	missa	em	si,	retratam	o	
papel do rito de passagem. Os velórios feitos nos centros de daime 
costumam	durar	horas	a	fio,	contam	com	a	presença	dos	familiares,	
amigos e dos membros do centro, que organizam toda a cerimônia, 
escolhem o fardamento a ser utilizado, os hinos que serão cantados 
durante toda a duração do velório e a organização física do espaço; 
e há outra característica importante: no decorrer do velório, duas 
pessoas são escolhidas (geralmente um homem e uma mulher que 
sejam membros do centro) para serem os “guardiões” do caixão. 
Cada um se posiciona ao lado do caixão, sentados e rezam pelo 
falecido	por	um	tempo	definido	e,	então,	revezam	essa	posição	com	
outras pessoas durante toda a noite ou duração da cerimônia. 

Após o velório, todos se dirigem ao cemitério onde ocorrerá 
o sepultamento e, após a entrada, organizam-se para dar início à 
execução dos hinos que compõem a “Coroa do Cruzeiro”, também 
chamada de “Hinos novos”, que são os últimos 13 hinos do hinário 
O Cruzeiro, de Raimundo Irineu Serra. Os hinos são cantados 
por todos e acompanham a chegada do caixão até o ponto do 
sepultamento. O caixão só é colocado na sepultura quando se chega 
ao último hino, denominado “Pisei na terra fria”, que também é o 
último hino da missa. Enquanto ele é cantado, o caixão é baixado e 
os	responsáveis	o	cobrem	com	a	terra	até	que	se	finalize	o	hino.	Após	
isso, são rezadas as preces (três pai-nossos e três ave-marias), e uma 
pessoa, previamente escolhida, fala algumas palavras de conforto 
para	os	presentes	e	finaliza	a	cerimônia.
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Na missa, o Hino n.o	 10	 tem	a	mesma	 função:	 finalizar	 a	
cerimônia e encerrar o rito de passagem. A letra representa muito 
claramente um sepultamento, que pode ser entendido no sentido 
literal	 ou	no	 sentido	figurado,	 como	no	caso	da	missa.	Vejamos	a	
segunda e a terceira estrofes: “A minha Mãe que nos criou / E me 
dá todos ensinos / A matéria eu entrego a Ela / E o meu espírito ao 
Divino”;	“Do	sangue	das	minhas	veias	/	Eu	fiz	minha	assinatura	/	O	
meu espírito eu entrego a Deus / E o meu corpo à sepultura”. Nesse 
momento,	a	terra,	enquanto	natureza,	é	atribuída	à	figura	da	Mãe,	
como na primeira estrofe: “Pisei na terra fria / Nela eu senti calor / 
Ela é quem me dá o pão / A minha Mãe que nos criou”, conforme a 
máxima cristã prega, “do pó eu vim, ao pó retornarei”. Novamente 
entra o papel da natureza como mãe, provedora, da mesma forma 
que outros elementos da natureza têm seu sentido atribuído às 
figuras	da	divindade,	como	a	lua,	o	sol	e	as	estrelas,	presentes	em	
outros hinos do Santo Daime. As várias referências à primeira pessoa, 
na posição de sujeito e objeto, permitem compreender que quem 
está falando é o falecido. O Hino n.o	10	encerra	a	missa,	finalizando	
o rito de passagem após a apresentação do desencarnado para a 
divindade, o rogo pelo perdão e salvação, a aceitação da condição de 
falecido tanto para o próprio desencarnado quanto para os vivos e, 
por	fim,	o	sepultamento,	que	conclui	o	ciclo	fúnebre.

Dessa forma, conforme postula Maingueneau (2008a), a 
cenografia não é um “elemento de decoração”, um mero “cenário”, 
como se o discurso se constituísse em um espaço que já havia sido 
construído e que não possui relação com o discurso. Pelo contrário, 
a enunciação, enquanto se desenvolve, também precisa instituir, 
ainda que de forma progressiva, o seu “próprio dispositivo de 
fala” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 118). Para o autor: “Desde sua 
emergência, a palavra supõe certa situação de enunciação, a qual, 
com efeito, é validada progressivamente por meio dessa mesma 
enunciação.	 Assim,	 a	 cenografia	 é,	 ao	 mesmo	 tempo,	 origem	 e	
produto do discurso”.

A	cenografia	hipotética	 instituída	em	um	rito	de	passagem	
post mortem, que emerge no hinário Santa Missa, pode ser 
confirmada,	 tal	 como	a	 interação	 indispensável	 entre	 o	 ethos e a 
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cenografia,	na	qual	o	estatuto	paratópico	do	enunciador-mediador	
é capaz de legitimar a cena de enunciação, ao passo que essa cena 
também legitima o ethos, visto que o enunciador-mediador está 
presente	 em	 todas	 as	 instâncias	 da	 cenografia.	 Só	 é	 possível,	 ao	
enunciador,	 estar	nessa	 cenografia,	na	medida	 em	que	 ela	 vai	 se	
instituindo progressivamente na cena de enunciação, que resulta em 
uma série de ritos, no Santo Daime, que possuem uma importância 
fundamental para o funcionamento da comunidade discursiva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo objetivou discutir, à luz dos conceitos teóricos de 
Dominique Maingueneau, autor do campo de Análise do Discurso, 
o ethos	 discursivo	 e	 a	 cenografia	 que	 emergem	 do	 hinário	 A 
Santa Missa, pertencente aos ritos religiosos de uma vertente 
ayahuasqueira da Região Norte do Brasil, denominada Santo 
Daime, cujo fundador é Raimundo Irineu Serra, popularmente 
conhecimento como Mestre Irineu. Associado aos conceitos de 
ethos e aos aspectos da cena de enunciação, o hinário insere-se na 
categoria dos discursos constituintes, conceito também discutido 
amplamente por Maingueneau.

Com	 a	 análise,	 foi	 possível	 refletir	 sobre	 o	 modo	 como	 o	
hinário constitui a imagem do enunciador; isso se dá, dentre tantos 
outros aspectos, por meio de seleção lexical e escopo temático, pois 
os	 hinos	 são	 compostos	 pela	 presença	 de	 figuras	 divinas	 como	 a	
Virgem Maria, Deus e outros elementos reivindicados nos discursos 
religiosos, como o perdão, o rogo pela salvação e a certeza de que 
após a morte há uma nova vida. Além disso, temos um modo de 
enunciar	específico,	que	possibilita,	no	hinário,	produzir	o	ethos de 
mediador-mensageiro, ainda que, por vezes, de forma discreta, pois 
o que importaria é a mensagem a ser dada para o desencarnado 
e	 para	 os	 que	 ficaram;	 o	 enunciador	 toma	 para	 si	 a	 função	 de	
conduzir o ritual de passagem do falecido para o pós-morte, uma 
vida nova em uma instância que não é mais a terrena. O mundo 
ético que o hinário legitima é aquele vinculado à religiosidade 
e ao arrependimento do falecido pelos pecados. Esses vínculos 
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fazem parte de uma presumível tentativa de os vivos conduzirem o 
morto ao plano superior, produzindo uma imagem de aceitação da 
passagem ― morte ― entre os presentes, os entes queridos e por 
parte da pessoa que faleceu.

Desse modo, buscou-se demonstrar, na análise, o 
funcionamento discursivo que implica na produção de uma imagem 
para o enunciador, imagem esta que, para alcançar certa legitimidade, 
apoia-se em representações estereotipadas ― por exemplo, a do 
mediador que orienta, aconselha, roga e suplica. Também se tratou 
da	questão	da	cenografia,	a	fim	de	demonstrar	que	a	cena	de	fala	
instaura um rito de passagem post mortem. Pela análise, foi possível 
articular as três cenas da enunciação: englobante ― religiosa; 
genérica ―	hinos	que	compõem	o	hinário;	e	a	cenografia	― ritual 
de passagem; tais cenas integram-se, mais amplamente, à prática 
discursiva, na medida em que os textos têm a sua “razão de ser” em 
função de todo um funcionamento institucional que caracteriza o 
discurso religioso em questão.
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RESUMO: este artigo revisita dois contos da produção da 
autora paraense Maria Lúcia Medeiros, a saber, “Velas. 
Por quem?” (1990) e “Chuvas e Trovoadas” (1988), 
com o intuito de pensar o modo como a referida autora 
compõe duas personagens femininas que experimentam 
distintas formas de violência em função de seu gênero. 
Percorremos uma leitura pormenorizada dos contos, na 
medida do possível, em que registramos as violências 
simbólicas que destacam suas narradoras e as distintas 
resoluções dos contos dadas a depender dos marcadores 
sociais da diferença que privilegia sua leitura. Para 
tanto, dialogamos com os textos teóricos de Monique 
Wittig (1992), Simone de Beauvoir (2008), Virgínia 
Woolf (2014), Judith Butler (2015), dentre outros.

Palavras-chave: “Velas. Por quem?”; “Chuvas e 
Trovoadas”; infância; Crítica Literária Feminista; Maria 
Lúcia Medeiros.

ABSTRACT: This article aims to revisit two short 
stories of the production by the author Maria Lúcia 
Medeiros, namely, “Velas. Por quem?” (1990) and 
“Chuvas e Trovoadas” (1988), thinking about how the 
author composes two female characters who experience 
different forms of violence because of their gender. 
We went through a detailed reading of the stories, as 
far as possible, in which we registered the symbolic 
violence that highlights their narrators and the different 
resolutions of the stories according to the social markers 
of difference that privilege their reading. Therefore, we 
dialogued with the theoretical texts of Monique Wittig 
(1992), Simone de Beauvoir (2008), Virgínia Woolf 
(2014), Judith Butler (2015), among others.

Keywords: “Velas. Por quem?”; “Chuvas e Trovoadas”; 
childhood; Feminist Literary Criticis; Maria Lúcia 
Medeiros.

1. PRIMEIROS PASSOS...

Eu não tinha este rosto de hoje, 
assim calmo, assim triste, assim magro, 
nem estes olhos tão vazios, 
nem o lábio amargo.
(Cecília Meireles)
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O que é uma mulher? Adolescente é mulher? A partir de 
que	momento	uma	pessoa	pode	ser	assim	 identificada?	Por	quais	
momentos deve essa pessoa passar para se considerar uma mulher? 
Qual a relação entre seu sexo biológico e suas experiências?

A	 filósofa	 francesa	 Simone	 de	 Beauvoir	 (2008),	 em	 seu	
clássico Segundo sexo, já declarou que não se nasce mulher, que 
aquilo que socialmente se declara como o outro do homem, é 
um eterno devir fruto de uma pedagogia dos corpos, circunscrito 
a determinados contextos e imposições sociais. Nesse sentido, a 
mulheridade é sempre um estar sendo, algo em trânsito que não 
cessa de se desdobrar com base nos signos socialmente lidos como 
femininos,	os	quais	seriam	imprescindíveis	ao	sujeito	corporificado	
e socialmente lido como mulher.

A literatura, como espaço privilegiado a trocas simbólicas, 
pode	 sustentar	 um	perfil	 ideológico	 de	 feminino,	 negando	 outras	
possibilidades de ser no mundo a esses corpos; porém, pode também 
subverter tais normas, criando personagens e narrativas nas quais 
possamos perceber o gênero como ele é, ou seja, uma construção 
social e não derivação óbvia de nossos corpos, ainda destacando as 
múltiplas possibilidades de ser mulher, as intersecções que cruzam 
a experiência	 de	 meninas	 e	 mulheres,	 eternizadas	 em	 figuras	
literárias.

Assim sendo, o retorno à obra de Maria Lúcia Medeiros dá 
ao seu público leitor uma oportunidade de dialogar com amplas 
possibilidades do ser mulher no espaço da Amazônia paraense, 
de entender esse espaço multifacetado que oferece vivências 
particulares às personagens protagonistas de suas produções, uma 
vez	 que	 essa	 geografia	 surge	 nas	 suas	 narrativas	 como	 forma	 de	
circunscrever as experiências de que trata. 

Maria Lúcia Medeiros nasceu na cidade de Bragança, no 
interior do estado do Pará. Mudou-se para a capital do estado, Belém, 
a	 fim	de	 estudar,	 cursou	 a	 faculdade	 de	Letras,	 na	Universidade	
Federal do Pará, onde veio a lecionar a disciplina Literatura 
Infantil,	experiência	que	reflete	em	sua	produção	literária	em	que	
privilegia personagens infantis e/ou adolescentes, quase sempre do 
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sexo feminino. Sua primeira publicação autoral data de 19857, a 
coletânea de contos Zeus ou a menina e os óculos (1988), depois 
vieram outras obras, Velas. Por quem? (1990), Quarto de Hora 
(1994), Horizonte Silencioso (2000) e Céu Caótico (2005), ano de 
sua prematura morte vítima de uma doença degenerativa.

Isso posto, nos contos que aqui lemos, ser uma personagem 
feminina amazônica determina em grande medida as histórias 
contadas. Por exemplo, em Velas. Por quem? (1990), a protagonista 
é	transladada	do	interior	do	estado	à	capital	a	fim	de	trabalhar	como	
empregada	doméstica,	ainda	na	infância,	prática	que	na	região	ficou	
conhecida como tornar-se cria da casa8, experiência sobre a qual 
debateremos oportunamente; já em “Chuvas e Trovoadas” (1988), 
o clima quente-úmido e chuvoso da região é determinante aos 
desdobramentos da história de sua protagonista, em um contexto 
que bem se assemelha ao da Belle époque belenense, capital do 
estado.

A escolha dessas narrativas em especial parte do princípio 
de que nelas Maria Lúcia Medeiros, Lucinha como era conhecida 
no	círculo	literário	paraense,	privilegia	um	olhar	específico	a	uma	
fase da vida poucas vezes debatida em obras literárias que não 
sejam pensadas para um público infantil: a passagem da infância 
à adolescência. Em ambas, tal passagem não é algo simples para 
suas personagens femininas, é sempre um processo traumático 
ou	dramático,	de	dor,	de	perda	da	inocência,	da	confiabilidade	nos	
adultos que as cercam,	um	enfrentamento,	enfim,	o	que	chamamos	
aqui de angústia de crescer. 

As referidas personagens enfrentam circunstâncias diversas, 
com	 as	 quais	 se	 percebem	 em	 situações	 conflitantes	 em	 função	
do gênero que se veem compelidas a performatizar. Frente a esses 
momentos, tomam dois caminhos distintos: ora rendem-se e se 
7 Anteriormente, em 1984, publica o conto “Corpo inteiro”, na coletânea Ritos de passagem 

de nossa infância e adolescência: antologia, organizada por Fanny Abramovich (1985). 
8 Cria da casa: expressão local referente à pessoa ― geralmente do sexo feminino ― 
que habita uma residência em troca de seu trabalho doméstico, sem remuneração. 
Essas meninas geralmente migram ainda muito criança para viver nesses espaços 
e acabam simulando uma relação análoga à escravidão, passando dos poderes dos 
donos	 da	 casa	 aos	 de	 seus	 filhos,	 geração	 após	 geração.	Não	 raro,	 também	 são	
vítimas de toda sorte de violência, desde as simbólicas, até as sexuais e físicas, 
sendo, por exemplo, vítimas de estupros e maus-tratos.
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resignam	à	sua	dor,	 insignificância	naquele	espaço/mundo	adulto;	
ora enfrentam-no, opõem-se e se rebelam, desarmando amarras e 
rompendo imposições sociais.

Neste artigo, objetivamos, pois, pensar essas duas 
possiblidades de enfrentamento da angústia de crescer entre 
momentos	de	dor	e	de	trauma	do	que	significa	“ser	mulher”	numa	
sociedade androcêntrica, em que sê-lo representa, via de rega, 
um	lugar	subordinado.	Confrontamos	as	duas	narrativas	a	fim	de	
constatar ainda a diversidade de experiências femininas narradas 
por Maria Lúcia Medeiros quando privilegia os primeiros passos de 
suas protagonistas, uma pobre ribeirinha e outra classe média-alta, 
rumo à vida adulta.

2. RITOS DE PASSAGEM: RASTROS LITERÁRIOS

A passagem da infância à vida adulta foi, durante longos 
séculos, negligenciada, na História do Ocidente. Passar de uma 
fase a outra era visto como sucessão natural e biológica dos anos 
na vida de uma pessoa. Na realidade, como nos faz lembrar Philipe 
Ariès, em sua obra História Social da criança e da família (1981), a 
infância sequer era uma fase pensada na sua singularidade na vida 
de uma pessoa até bem recentemente na história da humanidade.

Afirmei	que	essa	sociedade	[medieval]	via	mal	a	
criança, e pior ainda o adolescente. A duração 
da infância era reduzida a seu período mais 
frágil,	 enquanto	 o	 filhote	 do	 homem	 ainda	
não conseguia bastar-se; a criança então, mal 
adquiria algum desembaraço físico, era logo 
misturada aos adultos, e partilhava de seus 
trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se 
transformava imediatamente em homem jovem, 
sem passar pelas etapas da juventude. (ARIÈS, 
1981, p. 3, grifo do autor).

Conforme trechos em destaque, a passagem de uma fase 
a outra era algo imediato na vida de criança à de adulto. Pouca ou 
nenhuma atenção era dada às experiências de uma pessoa entre os 
dois momentos de sua vida. Não é difícil concluir, então, que aquilo 
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que “não existe” (a infância e, principalmente, a adolescência) não 
ganhasse representação artística. Ariès ainda complementa que

Até por volta do século XII, a arte medieval 
desconhecia a infância ou não tentava 
representá-la. É difícil crer que essa ausência se 
devesse à incompetência ou à falta de habilidade. 
E mais provável que não houvesse lugar para a 
infância nesse mundo. (ARIÈS, 1981, p. 39).

Obviamente, não se pode representar aquilo sobre o que não 
se pensa, aquilo que o discurso não representa. Se olharmos para o 
caso	brasileiro,	a	nossa	Literatura	mais	especificamente,	demorou	
a retratar a criança em outros gêneros textuais que não aqueles 
direcionados a ela nas páginas de Monteiro Lobato, por exemplo. 

Na Literatura canônica, temos alguns exemplos no século 
XX em que personagens infantis começam a aparecer com certa 
frequência, conforme vemos em contos de Clarice Lispector, como 
em “Restos de Carnaval” (2016) e “Felicidade Clandestina” (1998), 
assim como no romance As três Marias, de Rachel de Queiroz (2017), 
e no de Lygia Fagundes Telles (1996), Ciranda de Pedra; obras que 
retratam a infância e a adolescência de suas personagens. Nos casos 
aqui citados, a infância de personagens femininas determina os 
caminhos das respectivas diegeses.

Retornando ao texto de Ariès (1981), aqui reiterado, o teórico 
chega a propor um panorama diacrônico do sentimento de infância 
e adolescência tendo por base as transformações pelas quais passam 
as pessoas do sexo masculino. Mas e as do sexo feminino? 

Entendendo, pois, que a Literatura dialoga com essas 
identidades em formação, buscamos discutir os processos sociais 
pelos quais duas personagens distintas passam ao se reconhecerem 
não mais como crianças, mas sim como mulheres, na poética 
de	Maria	 Lúcia	Medeiros.	 O	 que	 significa,	 ao	 fim	 e	 ao	 cabo,	 ser	
uma mulher na Amazônia da autora? Quais traumas e vivências 
protagonizam	as	páginas	de	sua	produção?	E,	por	fim,	como	reagem	
as personagens às imposições que o passar de uma fase a outra 
impõe?

A história de “Velas. Por quem?” (MEDEIROS, 2009) é 
centrada	na	figura	de	uma	menina	que	acaba	de	chegar	à	cidade	
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grande.	 A	 narrativa	 é	 construída	 de	 tal	 sorte	 que	 fica	 claro	 que	
as primeiras imagens vistas representam um choque entre as 
expectativas pueris acerca da vida melhor e a crua realidade que 
enfrentará a partir de então em sua vida, naquele espaço urbano. 

Contada	a	partir	de	um	ponto	específico	na	vida	adulta	da	
protagonista, a narradora volta ao passado da menina, em um recurso 
narrativo de analepse, para narrar episódios de sua vida pregressa 
naquele espaço urbano. Como recurso narrativo interessante, a 
narradora	promove	uma	espécie	 de	 desassociação	 entre	 a	 figura-
mulher que narra e a personagem-menina que fora um dia, e dirige-
se diretamente a esta, promovendo um diálogo rico, povoado de suas 
memórias,	como	apenas	a	ficção	é	capaz	de	ensejar.

Assim começa a história: “Fatal foi teres chegado de 
manhãzinha, teus olhos de sono, quando ainda a cidade se 
espreguiçava e teres visto o casario, as ruelas tortuosas, os homens 
a gritar nomes e coisas” (MEDEIROS, 2009, p. 87). Aqui, destaca-
se este ‘tu’ a quem se dirige a narradora para introduzir a fatalidade 
do destino que lhe coube, que é ninguém mais que ela própria em 
outro tempo.

Assim sendo, a presença da fatalidade, ou seja, sucessão de 
fatos inevitáveis, fardo a ser vivenciado como destino inescapável 
marca a experiência narrativa dessa narradora/personagem9. À 
menina coube um destino a desempenhar em função da intersecção 
gênero e classe em que se situa, pois ser uma menina pobre, com 
poucos	 ou	 nenhum	 recurso	 financeiro,	 acomoda-a	 a	 um	 destino	
determinado, infausto e cruel. A história da menina que deixara 
a família em “euforia” rumo à cidade grande para ser cria da casa 
reproduz ainda uma realidade atroz que até bem recentemente era 
muito comum nos lares da capital paraense. 

É plausível esse perfil	de	feminino	em	um	cenário	como	o	
amazônico em que a narrativa transcorre. O espaço colabora e torna 
a narrativa crível, nesse sentido. É essencial que saibamos, a título 
de	exemplo,	o	que	seja	uma	“cria	da	casa”	e	como	esse	perfil	de	
personagem pode agir no espaço narrativo em que se situa. Desse 

9 Optamos por não hifenizar, uma vez que partimos da ideia de que a narradora 
trata a personagem como se outra fosse. Em certa medida, como estão em tempos 
narrativos distintos, uma leitura que as entenda como duas personagens é plausível.
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modo, o fato de viajar cheia de esperanças e ter os seus sonhos 
frustrados não nos soa “fora do lugar”. 

Assim, nesse ambiente, a narrativa tal qual é posta é 
admissível, faz parte do imaginário possível e colabora para o 
choque entre a expectativa da personagem e a realidade tal como 
se apresenta.

Esse choque, sobre o qual falamos, entre uma imagem 
idealizada de vida, de feminino, e o que a fase adulta guarda para 
si e a vida propriamente dita é comum na poética de Maria Lúcia 
Medeiros. O conto em questão, por exemplo, é estruturado na 
dualidade entre perseguir um sonho de vida melhor e a fatalidade 
de não o realizar. Termo, aliás, usado à exaustão pela narradora 
como que para reiterar o destino que já se traçara frente à menina, 
e só ela não percebia.

“Fatal foi tropeçares e seguires aos solavancos pelas ruas 
achando que eram de boas-vindas os olhares” (MEDEIROS, 
2009, p. 87). Há uma inocência reiterada pela narradora adulta 
que recupera a sensação de ser vista, e o que a vida adulta, hoje, 
compreende de tais olhares. A menina, uma estranha no cenário 
urbano que passa a habitar, não demora a compreender qual seria 
seu lugar naquela economia de exploração, uma vez que o ambiente 
recluso da casa dos “patrões” a leva a compreender “logo que havia 
um menino, que havia menina, um doutor e sua mulher a quem 
devia[s] servir, branca e alta mulher” (MEDEIROS, 2009, p. 87).

Importante ressaltar também o olhar perspicaz da narradora 
em destacar a quem a menina serviria. Servir a outra mulher põe 
em conta uma discussão de gênero em intersecção com uma de 
classe, como já salientamos anteriormente. Em uma sociedade 
androcêntrica, há uma espécie de escala de valor, de hierarquia 
entre os oprimidos, e a Literatura pode, e deve, fazer-nos ver essa 
questão de modo mais claro e crítico.

A confrontação radical das desigualdades de 
gênero, de uma forma que considere igualmente 
as diferentes posições das mulheres, parece 
implicar a confrontação de outras formas de 
desigualdades, como as de raça e de classe. 
Requer, portanto, a reconceitualização da 
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democracia com base nas diferenças de 
gênero, mas também o compromisso com o 
enfrentamento das causas estruturais das 
diversas desigualdades. (MIGUEL; BIROLI, 
2014, p. 148, grifos no original).

Certamente, ser uma personagem branca, burguesa em um 
romance de Jane Austen ou de José de Alencar, por exemplo, não 
é a mesma coisa que ser uma personagem pobre, ribeirinha e não-
branca que ainda na infância descobre que ser do sexo feminino não 
é tudo o que ela é, mas que sê-lo representa um papel de gênero a 
ser desempenhado em cruzamento com a sua cor/raça, classe social 
e local de origem. 

Não é forçoso, assim, pensar nas diversas estruturas de 
poder que mantêm mulheres em lugar marginal enquanto grupo 
oprimido, sem negligenciar, porém, outras opressões que esses 
indivíduos sofrem, além da de gênero, como pode vir a ser a de 
classe,	raça,	origem	geográfica,	dentre	outras.	O	que	se	pretende,	
em outras palavras, é entender que a categoria mulher (aqui, 
literariamente	 tratando)	 não	 é	 uma	 categoria	 finda,	 posto	 que	
recorrer a uma personagem branca, dona da casa, que também se 
vale da exploração da menina aponta para um lugar pouco cômodo: 
o de que entre os oprimidos há opressores.

Isso, obviamente, não invalida a opressão a que esta mulher, 
branca, sofre, inclusive dentro de casa. Mas amplia a discussão 
teórica que empreendemos. Com ela, a protagonista experimenta 
a violência simbólica, em passagens como a em que apanha da 
senhora para executar as suas tarefas a contento:

Mas ao ouvir a voz “Ó pequena”, desabalada era 
a tua carreira pelas escadas, era a hora de retirar 
o urinol de porcelana com a urina da branca 
senhora	que	ficou	roxa	um	dia	porque	te	pegou	
dizendo “pêra lá que eu vou tirá o mijo da mulhé” 
e te trancou e quase te esmagou na porta para 
que consertasses a língua, Ó pequena! Terias 
que dizer “fazer o meu serviço, cumprir minha 
obrigação” aprendeste logo sem compreender. 
(MEDEIROS, 2009, p. 88).
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A expressão “aprender logo sem compreender” também 
dialoga com a ordem de fatalidades, como algo inevitável que passa 
a executar sem questionar, cumprir porque deste modo deveria 
ser feito. Não há na personagem infantil a compreensão de tanta 
violência	 a	 que	 é	 submetida,	 no	 entanto,	 já	 adulta,	 há	 a	 reflexão	
que pontua sobremaneira a diferença racial como marcador social 
da diferença que determina sua exploração por aquela outra 
personagem, feminina como ela, porém branca, ou embranquecida 
pelo olhar infantil que se vê tendo de obedecê-la.

Com	 as	 personagens	masculinas,	 como	 o	 patrão	 e	 o	 filho	
da casa, a narrador segue com olhar atento à exploração de outra 
ordem, a sexual: 

Nem tinhas cor definida e nem peitos tinhas, só os 
carocinhos que doíam e que a cozinheira te ensinou 
apertar dois caroços de milho e dar pro galo para 
que não crescessem tanto. Mas cresceram e logo o 
doutor e logo o menino, horário estranho, pesada 
hora, apertavam também, bolinavam, teu corpo ereto, 
tua cabeça baixa, coração aos pulos. Virou hábito 
deles, ficou pra costume, nem ousaste compreender, 
só aprender, Ó pequena! (MEDEIROS, 2009, p. 88, 
grifos do autor).

Novamente, destacamos a escolha linguística da narradora 
que	afirma	que	a	personagem	nem	“ousou	compreender”.	A	jovem	
menina, de fato, não compreende os atos, as humilhações e os 
maus-tratos pelos quais passa, assim como as cenas de estupro 
de vulnerável a que é submetida. Apenas se limita a viver em um 
mundo que jamais imaginara, oposto ao de seus sonhos quando 
chegou à capital. 

Aqui, a narradora ainda acrescenta outra personagem 
feminina, mais velha, que provavelmente teve o mesmo destino que 
a	protagonista,	a	qual	a	ensina	uma	espécie	de	crença	popular	a	fim	
de deveria evitar que os seios crescessem tanto. Tal prática reforça 
o	abuso	sexual	desse	perfil	de	personagem	como	algo	comum,	do	
qual poderia apenas tentar evadir, jamais enfrentar diretamente. 
Ou seja, não há como se	 opor	 ao	patrão	 e	 ao	filho	deste,	 quanto	
muito, cabe recorrer a estratagemas para passar despercebida aos 



REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

131

olhares abusadores.
E, assim, cresce tornando-se indispensável à família, mas 

não como uma pessoa próxima, ou mesmo uma funcionária da casa, 
mas	sim	um	animal,	identificado	em	passagens	como	“com	pouco	já	
ninguém podia passar sem ti sendo pedaço deles, cria, cachorro fiel, 
ó boa pequena” (MEDEIROS, 2009, p. 89, grifos do autor).

Ao	final,	 já	adulta,	 a	personagem	parece	finalmente	 ter-se	
dado conta de seu lugar, ou seja, o papel que desempenhara ao 
longo da vida e recordar a sucessão de “fatalidades” pelas quais 
passara até então. O pesar com que essa passagem é descrita reitera 
as	marcas	que	ficaram	na	protagonista	após	o	choque	com	aquilo	
que um dia imaginara vir a ter e a ser na cidade grande e o que, de 
fato, ocorrera em sua trajetória naquela casa onde fatal foi ter vindo 
a habitar.

Em “Chuvas e Trovoadas” (MEDEIROS, 1988), o olhar é 
acerca de uma personagem provavelmente na mesma faixa-etária, 
burguesa e que experimenta outras formas de opressão e protagoniza 
uma cena sui generis de libertação dos estereótipos dos papéis de 
gênero.

A	 protagonista,	 identificada	 como	 “menina	 dos	 cabelos	
cacheados”, encontra-se em uma aula de costura/boas maneiras 
para meninas. Se no conto sobre o qual tratamos anteriormente, 
as violências simbólica, sexual e física marcam os enfrentamentos 
da protagonista; neste, a narradora opta por explorar uma violência 
também simbólica, em outro extrato social: o corpo que deveria 
ser ensinado/adestrado a ter gestos e gostos ditos femininos, logo, 
comportar-se de determinado modo.

O princípio do conto serve para nos ambientarmos com a sala 
de aula, a que as meninas vão todas as tardes aprender a costurar, e 
introduzir-nos uma das personagens principais, a professora, função 
de autoridade e ensino à adequação de gênero. Esta, como voz de 
poder, mostra-se como o agente que vigia e coordena aqueles corpos 
para que se comportem efetivamente como femininos.

Vê-las ali, trabalhos manuais executando, 
era encher de graça e placidez um mundo de 
meninas laboriosas, aprendizes, um mundo 
comportado.
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[...]
Mas, protegidas do mundo, abrigadas na imensa 
sala, as meninas costuravam.
A professora era paciente, mas exigente 
e cuidadosa. E as meninas... educadas, 
caprichosas, perfumadas.
Aula de costura! Caixinha arrumada, às quatro, 
em ponto, elas iam chegando e se acomodando 
nas cadeiras. (MEDEIROS, 2009, p. 153).

Aquele “mundo de meninas” educadas e perfumadas, 
abrigadas e, porque não dizer, obrigadas a estar ali, representa uma 
tradição entre as famílias abastadas da região durante o período que 
ficou conhecido como Belle Époque10, após a apogeu da borracha. 
No período entre o final do século XIX e o começo do século XX, 
meninas de ‘boa família’ recebiam instruções e aulas de boas 
maneiras com professoras francesas ― ou que se faziam passar por 
francesas.

Judith Butler (2015), retomando Monique Wittig, considera 
que os nossos corpos são disciplinados a responder à lógica dos 
poderes patriarcais, adestrando-se ― ainda que à nossa revelia ― 
ao que é socialmente imposto. O gênero que encenamos, portanto, 
segue uma normatização que lhe é atribuída sem que ao menos nos 
questionemos o porquê de segui-la, uma vez que diversas forças 
agem para que sustentemos esse estado de coisas. 

Wittig (1992) já declarou que os discursos sociais nos levam 
a falar, a expressar-nos em seus termos, ou seja, “ser uma menina” 
é comportar-se segundo uma lógica que nos antecede e nos 
atravessa, e tais discursos não são apenas uma retórica e dimensão 
abstrata da ideologia dominante, mas sim opressões materializadas 
contra corpos e realidades distintas. São discursos e imposições 
que, nas suas palavras, “convidam ao medo” e à universalidade da 
experiência corporal. Isso posto, a protagonista do conto revela uma 
cena que pode aparentar ser pueril, mas que, na verdade, reproduz 
um modelo discursivo sobre como performatizar a feminilidade, ou 

10 Recomendamos a leitura do livro Belle Époque Amazônica, de Ana Maria Daou, 
editado	pela	Zahar.	Especialmente	o	capítulo	6,	“E	a	vida	era	social”,	a	fim	de	que	
se pense a educação das famílias burguesas na região em função do período de 
enriquecimento com a extração da borracha. Cf. Referências.



REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

133

seja, como ser uma “boa menina” como a própria narradora salienta.
Posteriormente, a narradora delimita como até as 

necessidades fisiológicas das alunas eram controladas naquelas 
aulas de costura.

Não pediam para ir ao banheiro, as meninas? 
Não sentiam sede? Sim e não. Em meio à aula, 
às quatro e 45, entrava na sala, tangida por um 
estranho relógio a empregada de avental branco 
e na bandeja redonda, cinco copos d’água.
Nesse momento descansava-se a costura ao 
lado e, pelo ar, sentia-se a permissão para ir ao 
banheiro, se precisassem. Ia sempre a menina de 
cabelos encaracolados, ovelha meio desgarrada 
que procurava antes o sapato debaixo da mesa. 
Era dela o pezinho vestido com meia branca 
rendada, adivinharam? (MEDEIROS, 2009, 
p.154)

Ou seja, é um mundo de imposições e proibições, no qual se 
infere o que se pode fazer. A repetição dos atos naturaliza-os. Desse 
modo, ser uma menina é representar um papel cabido ao gênero 
feminino. Aprende-se a ser mulher. Retomando Butler, então, 

ser mulher constituiria um ‘fato natural’ ou uma 
performance cultural, ou seria a ‘naturalidade’ 
constituída mediante atos performativos 
discursivamente compelidos, que produzem o 
corpo no interior das categorias de sexo e por 
meio delas? (BUTLER, 2015, p. 9, grifos do 
autor).

Respondendo	à	filósofa,	esse	cenário	literário	representa	uma	
reiteração de discursos que caberiam ao corpo ― lido como feminino 
branco ― encenar, universalizando a experiência da mulheridade, a 
fim	 de	 virem	 a	 se	 tornar	mulheres,	 as	 quais	 sejam	 “orgulho	 dos	
maridos, da família” (MEDEIROS, 2009, p. 155). Importante reiterar 
que, ao apresentar uma diversidade de personagens femininas em 
contextos sociais e raciais distintos, a autora bragantina pluraliza 
os modos como a sociedade leu/lê os corpos femininos a depender 
de seus marcadores sociais da diferença, idealizando o que Butler 
(2015) também recomenda: implodir a ideia de que o feminismo 
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deva falar sobre “um” sujeito, “a mulher”, mas sim, compreender 
que há várias mulheres com pautas distintas.

A título de exemplo, a criança biologicamente lida como 
menina, ou seja, nascida com vagina, ainda muito criança 
compreende como seu corpo deve agir, o que deve e o que pode 
fazer,	 como	 sentar,	 pedir,	 comportar-se,	 enfim,	 como	 deve	 agir	
uma “menina” para vir a ser uma “mulher”. Simone de Beauvoir 
(2008) já tratara a respeito das normas sociais a que são expostas as 
mulheres	ao	certificar	que:

Dão-lhe por amigas outras raparigas, entregam-
na a professoras, vive entre matronas como no 
tempo do gineceu, escolhem-lhe livros e jogos 
que	 a	 iniciem	 no	 seu	 destino,	 insuflam-lhe	
tesouros de sabedoria feminina, propõem-lhe 
virtudes femininas, ensinam-lhe a cozinhar, a 
costurar, a cuidar da casa [...] impõem-lhe regras 
de comportamento: ‘Endireita o corpo, não 
andes como uma pata’. Para ser graciosa deverá 
reprimir os movimentos espontâneos, pedem-lhe 
que não tome atitudes de rapaz. (BEAUVOIR, 
2008, p. 28).

O conto de Maria Lúcia Medeiros dialoga perfeitamente com 
isso. São, assim, os micropoderes representados ali pela imagem 
de uma professora de boas maneiras para moças, opressora, apta 
e a postos a vigiar o comportamento das alunas e punir aquelas 
que destoarem da regra, ou como proporia Beauvoir (2008, p. 28), 
aquelas	que	“não	reprimissem	os	movimentos	a	fim	que	não	tomem	
atitudes de rapaz”.

Portanto, o que age sobre nossos corpos e constitui 
nossos gêneros em padrões supostamente fechados, arbitrários 
e previamente estabelecidos de comportamento não é uma lei 
judicial, tampouco uma ordem imperativa de nossa anatomia, mas 
sim agentes em diversos setores que convergem em discursos sobre 
esses comportamentos a que nos referimos.

Após uma tempestade, a protagonista rebela-se contra a aula 
de boas maneiras para moças com um grito de “— Merda! Que 
ela disse ainda, antes de mergulhar na chuva grossa que banhava 
ruas e calçadas” (MEDEIROS, 2009, p. 155), escandalizando as 
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demais alunas e professora. Pode menina falar “palavrão”? É isso 
algo do campo do feminino? Ou, como questiona a narradora, 
“poderia a professora dizer que ‘menina tem parte com o diabo’?”. 
(MEDEIROS, 2009, p. 154).

O ato rebelde leva a professora a passar mal e ser socorrida 
pelas demais meninas com água com açúcar. O ato de abrir a 
porta e sair correndo é simbólico, pois ela se rebela e foge daquela 
situação em que fora posta, em direção à liberdade simbolizada 
pelas trovoadas que acompanham a chuva do lado de fora da casa/
escola opressora. Em certa medida, a protagonista iguala-se a um 
fenômeno da natureza tão comum ao cenário belenense, o da 
chuva, que não pede passagem, que transborda os limites e, como 
água, segue livre, irreprimível.

Por	 fim,	 cotejando	 os	 dois	 contos,	 o	mais	 interessante	 de	
constatar não são os agentes repressores, mas sim as respostas 
que os corpos abjetos, indisciplinados dão à situação em que estão 
inseridos. De que modo as protagonistas agenciam as violências de 
que são vítimas? O que leva uma personagem a ceder, e outra a 
subverter a situação em que está inserida?

Em “Velas. Por quem?”, a menina resigna-se, sublima sua 
situação. Na realidade, nem sequer percebe viver sub judice de um 
regime que a quer explorada, diminuída, limitada a um lugar que 
não	apenas	seu	sexo,	mas	sua	cor	e	origem	geográfica	e	de	classe	lhe	
impõem. Não lhe resta alternativa, ela é “cria da casa”. 

Em contrapartida, em “Chuvas e Trovoadas”, a menina 
dos	 cabelos	 encaracolados,	 filha	 de	 um	 professor	 de	 Filosofia,	
questionadora e leitora voraz, consegue romper com o status quo. 
Pertinente destacar que o conto encerra no momento em que a 
menina dança livre na chuva; logo, não sabemos quais as repreendas 
que ela sofrerá. No entanto, pouco importa sabê-las também, uma 
vez que já houve uma ruptura, ou seja, não como retorno ao estado 
anterior de submissão.

Importante, ainda, ressaltar a habilidade narrativa de Maria 
Lúcia Medeiros em compor universos próximos, mas ao mesmo 
tempo diversos, em que vários marcadores sociais da diferença 
entram em choque, mostrando que a experiência feminina ora se 
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aproxima, toca-se e ora afasta-se, repele-se a depender do cenário 
em que se encontre. Os dois contos selecionados dão conta de 
explorar opressões diversas que suas personagens sofrem no espaço 
urbano amazônico por serem representações de meninas, mas 
também nos levam a avaliar como o local de onde falam e de sua 
origem é determinante ao desenrolar e desfecho das narrativas que 
contam. Em síntese, seria pouco crível se a protagonista de Velas. 
Por quem? agisse de modo similar ao que a de “Chuvas e Trovoadas” 
age, pois, para além de serem meninas, outros marcadores sociais da 
diferença lhes impõem violências e possibilidades de agenciamento 
distintas.

Desse	 modo,	 vemos	 a	 forma	 como	 a	 ficção	 da	 autora	
paraense trabalha os eixos de subordinação a que estão expostas 
suas personagens femininas e o modo como reagem aos sistemas de 
poder, opressão e discriminação em que estão postas.

No ensaio literário de Virgínia Woolf (2014), Um teto todo 
seu, a	autora	 fala	sobre	a	proibição	de	sua	personagem	fictícia	de	
entrar em uma biblioteca na qual certamente estariam os grandes 
exemplos daquilo que a tradição androcêntrica ocidental produziu. 
A personagem pensa que melhor foi não ter entrado. Certamente, 
estar fora do cânone, ali representado pela biblioteca universitária, 
promove uma produção para além dos limites epistemológicos 
da Literatura dita canônica e, nesse sentido, autoras como Maria 
Lúcia Medeiros podem pensar para além das normas e dos padrões, 
sejam estéticos, poéticos e/ou políticos, assim como dar vozes a 
personagens historicamente silenciadas como o são personagens 
femininas e infantis. 

Pensando ainda na alegoria da biblioteca, podemos concluir 
que, de fora daquele espaço, pode-se observá-lo melhor, tecer 
críticas mais contundentes e produzir uma obra além dos registros 
já sacramentados na Literatura canônica, de caráter masculino, 
branco, heterossexual e classe média-alta. Esse contexto faz que 
obras como a de Maria Lúcia Medeiros problematizem os papéis 
sociais destinados à mulher na sociedade amazônica e naquilo que 
essa sociedade produziu como representante sua, a Literatura. 

De fora, mostra-se que a Literatura de caráter eminentemente 
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masculino	não	é	universal	e	produz	fissuras	necessárias,	imperativas	
para	se	questionar;	evidencia-se	também	o	que	significa	pertencer	
à categoria “mulher”, quais os papéis de gênero que esse ser entre 
o macho e o castrado (BEAUVOIR, 2008) ocupou socialmente. Em 
suma, pensar a Literatura em consonância com a sociedade em que 
está assentada.

Nos contos em questão, observamos que Maria Lúcia 
Medeiros, alheia ao olhar canônico, pode pensar a realidade 
social de personagens femininas distintas, mas que compartilham 
violências simbólicas decorrentes de seu gênero e do papel social 
que desempenham ― ou teriam de desempenhar. 

As suas narradoras constroem personagens femininas ainda 
na infância e adolescência, as quais, tendo de enfrentar os problemas 
que se impõem a seu gênero, fazem-no de modos distintos. Discutiu-
se assim o enfrentamento e a subversão dos papéis de gênero, em 
“Chuvas e Trovoadas” e o ceder a uma força maior, a sociedade, 
representada pelo microcosmos da família pequeno-burguesa onde 
viria a morar a protagonista de “Velas. Por quem?” São processos 
e reações distintos, mas que sinalizam que meninas, ainda muito 
cedo, enfrentam opressões em função de seu gênero das mais 
diversas ordens e têm de pensar em estratégias de sobrevivência, 
seja o enfrentamento ou o silenciamento.
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Hans Christian Andersen (2013), e na obra Reinações 
de Narizinho, de Monteiro Lobato (2014), este trabalho 
intende traçar paralelos residuais entre tais estruturas 
e as instalações reais descritas por Arthur Engrácio 
(1995), em seu conto “Mãe-d’Água, guardiã dos rios”, 
que aqui será abordado enquanto conto de fadas, de 
acordo com a compreensão que Tolkien (2010) faz 
de tais narrativas. Resgatando estruturas medievais, 
tanto	 geográficas	quanto	hierárquicas,	 ao	configurar	a	
entidade-título	como	uma	soberana	dos	cursos	fluviais,	
Engrácio não apenas miscigena aspectos da tradição 
feudal com elementos do folclore amazônico, mas, 
com base em tal comunhão, confere também viés 
ecocrítico à narrativa, conforme nos fala Garrad (2006), 
plenamente percebido somente pela observação da 
anatomia de tais estruturas, seus componentes residuais 
e	a	ressignificação	de	elementos	medievais	e	folclóricos,	
nativos da Amazônia. No que diz respeito à mitologia 
amazônica, recorreremos aos escritos de Krüger (2011) 
e ao Dicionário do Folclore Brasileiro de Cascudo (2012) 
para	mapearmos	o	que	se	diz	acerca	da	figura	da	Mãe-	
d’Água,	 a	 fim	 de	 que	 a	 versão	 de	 Engrácio	 possa	 ser	
devidamente reconstruída, segundo os postulados de 
Roberto Pontes (2006). Este trabalho foi orientado por 
Profª Drª Cássia Maria Bezerra do Nascimento.

Palavras-chave: Residualidade; contos de fadas; Arthur 
Engrácio; Amazônia; imaginário.

ABSTRACT: Taking the underwater cities from the 
Greek mythology according to Franchini and Seganfredo 
(2003), the “Little mermaid” by Hans Christian Andersen 
(2013), and the book Reinações de Narizinho by Monteiro 
Lobato (2014) as residual subjects, this paper intends to 
track them in the tale “Mãe-d’Água, guardiã dos rios” by 
Arthur Engrácio (1995), henceforth read as an Tolkiean 
fairytale. Reimagining medieval structures of power and 
building, such as happens to the lead character, a queen 
of river lands, Engrácio not just merges the Amazonian 
imagery with medieval aspects, but infuses his narrative 
with an ecological consciousness, as written by Garrad 
(2006). When it comes to the Amazonian mythology, 
we rely on Kruger (2011) and Câmara Cascudo and his 
book Dicionário do Folclore Brasileiro to understand the 
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portrait of the title-character as a residual construct, 
according to the writings of Roberto Pontes (2006). This 
paper was written under the guidance of Cassia Maria 
Bezerra do Nascimento, PhD. 

Keywords: Residuality; fairy tales; Arthur Engrácio; 
Amazon. Imagery.

INTRODUÇÃO

Na obra de Arthur Engrácio, vemos a interface da Amazônia 
fazendo um diálogo com o global. Um dos únicos autores prosadores 
do	Clube	da	Madrugada,	o	autor	destaca-se	pela	produção	ficcional	
principalmente nos contos. Sua temática mais abrangente era o da 
figura	do	seringueiro,	contudo	as	histórias	tradicionais	do	imaginário	
amazônico também ocupam lugar privilegiado em suas obras, de 
modo que Silva e Guedelha (2014) ressaltam em seu trabalho os 
aspectos fantásticos  pela abordagem do Realismo Maravilhoso.

Em “Mãe-d’Água, guardiã dos rios”, por exemplo, Engrácio 
((1995)	traz	um	enredo	simples:	em	um	rio	não	 identificado,	um	
ribeirinho	 e	 seu	 filho	 pescam,	 quando	 subitamente	 o	menino	 se	
desequilibra e cai nas profundezas. O pai mergulha para resgatá-
lo e, quanto mais afundam, percebem que não lhes falta o ar. São 
então recebidos no palácio da Mãe-d’Água que, além de mostrar-
lhes as maravilhas inexploradas de seu reino secreto, adverte-os 
sobre a responsabilidade que os povos ribeirinhos devem ter com a 
natureza e, antes de permitir-lhes ir, deixa-lhes a tarefa de espalhar 
esse aviso entre os seus, sob a ameaça de incorrerem em sua fúria.

Com apoio nessa narrativa, cuja premissa parece simples 
em um primeiro momento, oferecemos uma leitura residual, que 
seleciona elementos utilizados em sua confecção e traça percursos 
comparativos entre estes e outros motivos que são semelhantes aos 
elementos; e é tanto pela semelhança quanto pela diferença que 
procuramos estabelecer novas possibilidades de leitura para o texto.
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1. ENTRE A FÁBULA E O CONTO DE FADAS

Ao lermos o conto de Engrácio e o subtexto ecocrítico que 
ele	 encerra,	 percebemos	 que	 o	 autor	 reconfigura	 elementos	 do	
imaginário4	 amazônico	 a	 fim	 de	 estruturá-los	 em	 uma	 narrativa	
fabulosa, e utilizamos esse termo no sentido literal, por entendermos 
que a palavra “Fábula é vocábulo latino, pertencente ao mesmo 
radical de falar. É uma pequena narração de acontecimentos 
fictícios,	 que	 tem	 dupla	 finalidade:	 instruir	 e	 divertir.	 Pequena	
composição que encerra sempre grande filosofia”	 (CARVALHO,	
1982, p. 41).

A	definição	dada	por	Bárbara	Carvalho	para	fábula	não	podia	
ser mais adequada ao texto de Engrácio, uma vez que reimagina 
a	 figura	 folclórica	 da	 Mãe-d’Água como um agente defensor da 
natureza, cujo poder se estende a todos os animais aquáticos da 
região. A narrativa encerra uma recomendação clara: precisamos 
rever nossa relação com a natureza.

Afirmar	 que	 o	 conto	 segue	 uma	 veia	 fabulosa	 não	 é,	 no	
entanto, uma tentativa de encaixá-lo em um cartesiano sistema de 
classificação,	uma	vez	que	isso	não	é	próprio	do	processo	de	criação	
literária. Inclusive, “Mãe-d’Água” apresenta não só características 
de fábula, mas também de conto de fadas:

A	definição	 de	histórias	 de	 fadas	 –	 o	 que	 é	 ou	
deveria ser – não depende portanto de qualquer 
definição	 ou	 relato	 histórico	 sobre	 elfos	 ou	
fadas, mas sim da natureza do Faërie5, do 
Reino Perigoso [...] uma “história de fadas” é 
aquela que resvala o uso de Faërie, qualquer 
uma	que	seja	sua	finalidade	principal	― sátira, 
aventura, moralidade, fantasia. (TOLKIEN, 
2010, p. 16).

4 “[...] depreende-se que o vocábulo imaginário está mesmo relacionado às 
imagens que um determinado grupo de certa época faz de si e de tudo o que está 
à sua volta; ou seja, imaginário é o modo como um grupo social enxerga ou pensa 
o mundo em que vive; o modo como (re)age a algo, como sente (no sentido mais 
amplo da palavra sentir) e como percebe tudo aquilo que lhe afeta.” (TORRES, 
2010, p. 70).
5 Na edição da qual este texto faz uso, o termo é traduzido como “Belo Reino”, 
mas aqui se opta pela forma original.
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A compreensão que Tolkien faz de contos de fadas contempla 
histórias que trazem espaços secundários construídos pela Fantasia, 
cujo	 termo	 o	 autor	 define	 propriamente	 como	 “a	 arte	 de	 criar	
mundos secundários”, cuja entrada só é permitida mediante o cair 
de um feitiço sobre habitantes do espaço primário (o nosso mundo). 

O reino inacessível da Mãe-d’Água de Engrácio também 
associa-se	a	essa	definição:	não	fosse	pela	vontade	da	soberana	de	
espalhar sua mensagem entre os povos ribeirinhos, os pescadores 
jamais poderiam ter adentrado em seu reino, um espaço secundário 
mágico no qual categorias da realidade são abolidas, como a 
impossibilidade de um ser humano respirar debaixo d’água.

Como é próprio do fazer literário, o conto de Engrácio 
não pode ser chamado nem somente de fábula, nem apenas de 
conto de fadas, mas conjuga tanto elementos fabulosos quanto 
contodefadescos, e é graças a esse tipo de engenharia de texto que 
se abrem possibilidades de leituras diversas.

O uso tanto de elementos de fábula quanto de contos de 
fadas dá margem para uma leitura residual do texto, uma vez que 
ambos os modos literários são de origem europeia e, apropriados por 
Engrácio, foram mesclados ao imaginário amazônico.

2. A CONSTRUÇÃO DE UMA DEUSA PARA OS RIOS 
BRASILEIROS

“Olha o meu palácio, passa mão nessas colunas, são todas 
de ouro; senta no meu trono, toca os meus cabelos, apalpa os meus 
braços e vê se não sou de fato real!” (ENGRÁCIO, 1995, p. 46). É 
com essas palavras que a Mãe-d’Água responde quando questionada 
sobre sua existência, ao mesmo tempo em que descreve uma 
estrutura	arquitetônica	que	não	ficaria	deslocada	se	posta	em	um	
livro de George R. R. Martin. É a Mãe-d’Água a senhora de cada ser 
do mundo submerso:

- É estranho que fales assim, pescador, pois há 
milênios que aqui vivo e aqui reino. No fundo 
dessas águas eu sou a voz que comanda e decide. 
A minha força é tamanha que todos aos meus pés 
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se curvam. Obedecem as minhas ordens, fazem 
o que determino. Não gosto de ser contrariada; 
que me contraria, é sempre castigado. Nunca 
ouviste falar na Mãe-D’água? (ENGRÁCIO, 
1995, p. 46).

Enquanto	figura	folclórica,	a	Mãe-d’Água	ou	Iara	é,	segundo	
Cascudo (2012), um mito com uma morfologia europeia advinda 
das	 figuras	 das	 Nereidas	 de	 Hesíodo,	 definida	 pelo	 autor	 como	
uma	figura	ofídica	em	seu	dicionário,	ao	mesmo	tempo	em	que	já	
dá indícios da complexa tapeçaria de imagens que compõem sua 
construção:

Em todo o Brasil conhece-se por mãe-d’água a 
sereia européia, alva, loura, meia-peixe, cantando 
para atrair o enamorado que morre afogado 
querendo acompanhá-la para bodas no fundo das 
águas. [...] Nenhum cronista do Brasil colonial 
registra a mãe-d’água como sereia, atraindo pelo 
canto simplesmente transformada em mulher. É 
sempre o Ipupiara, feroz, faminto e bruto. Não 
conheço no documentário brasileiro mãe-d’água 
cantando, moça bonita do cabelo louro e olho 
azul, senão na segunda metade do séc. XIX, e 
mais intensamente depois da reação romântica 
que	se	iniciou	pelo	indigenalismo	transfigurador	
de Gonçalves Dias. Além dos Ipupiaras, machos 
e fêmeas, registrados em Anchieta, Gabriel 
Soares de Sousa, Gãndavo, Vicente do Salvador, 
Barleu, Fernão Cardim, etc., havia a Cobra-
Grande, a Boiúna, sem função sexual provada, 
vaga entidade poderosa, que pode enviar a noite 
dentro de um caroço de tucumã. (CASCUDO, 
2012, p.533).

Na obra Geografia dos Mitos Brasileiros, Cascudo (2002) 
sustenta o argumento de que a Iara branca, de olhos verdes e 
cabeleira loira é na verdade uma imagem de Iemanjá, a protetora 
dos viajantes do mar, e assumiu tal imagem com a vinda dos escravos 
para a região amazônica. Fisicamente, a versão que Engrácio traz 
da personagem se assemelha por demais com a Iemanjá africana, 
mas se aproxima com mais precisão de outra divindade, conforme a 
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descrição que o autor realiza:

De repente sentiu um estremecimento sob 
os pés. Olhou em volta e o que viu o fez 
pensar que estava sonhando. Sentada em seu 
trono, encontrava-se a Mãe D’água. Jamais 
vira imagem mais deslumbrante. Seus olhos 
afogueados pareciam jogar luz em derredor. Os 
cabelos longos e louros desciam-lhe pelo dorso e 
iam agasalhar-se mais abaixo, sobre as nádegas. 
Estava despida e com um aceno, o chamou. 
(ENGRÁCIO, 1995, p. 46).

A descrição anterior coincide com a célebre pintura em 
que Sandro Botticelli (1445–1510) retrata O nascimento de Vênus 
(1486), momento em que, da espuma do falo decepado de Urano 
que Cronos Saturno atirou ao oceano, surge a referida deusa, nua, 
com somente os longos cabelos loiros a lhe cobrir as partes íntimas. 
Tal descrição não destoa da tapeçaria residual que Engrácio até 
então	traçara,	uma	vez	que	Vênus	―	a	Afrodite	dos	gregos―,	tendo	
nascido no mar, é também uma divindade aquática.

No conto de Engrácio, a personagem sustenta todos esses 
atributos ao mesmo tempo: é bela como Vênus e, embora não apareça 
em sua encarnação ofídica de Cobra Grande, é ainda perigosa, e 
seu domínio sobre as águas é análogo à onipotência da entidade 
temível	sobre	os	elementos	da	floresta,	uma	vez	que	ameaça	todos	os	
povos ribeirinhos com suas palavras de força, o que também ecoa a 
associação	da	figura	tradicional	da	sereia	com	a	morte.	Ainda	assim,	
adverte os sere humanos não apenas pelo bem do rio, mas pelo deles 
mesmos, o que também lhe confere uma faceta misericordiosa, tal 
qual Iemanjá mostra aos viajantes.

3. MONARQUIA AQUÁTICA: ESTRUTURAS MEDIEVAIS 
SOB OS RIOS BRASILEIROS

Ao ser descrita como a senhora de um vasto reino, a Mãe-
d’Água associa-se tanto a uma deusa de estirpe olímpica quanto 
a	 uma	 figura	monárquica	medieval,	 uma	 rainha,	 a	 quem	não	 se	
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é permitido questionar. A ideia de uma instituição monárquica 
subaquática	 (claramente	 de	 raiz	 europeia),	 na	 qual	 uma	 figura	
suprema reina sobre a fauna característica ―	Vênus	tem	golfinhos	
a servir-lhe, assim como a Mãe-d’Água também conta com a 
vassalagem de botos e enguias―, sobreviveu aos séculos enquanto 
resíduo, e Engrácio está distante de ser o único autor a fazê-lo.

Ao	 ficcionalizar	 a	 corte	 do	 deus	 marinho	 Netuno	 a	 sua	
futura	esposa	Anfitrite,	Franchini	e	Seganfredo	(2003)	recorrem	às 
convenções do casamento por conveniência, no qual os envolvidos 
sequer têm muita ciência do que ocorre, uma vez que cabe a Júpiter 
e	Nereu	(pai	de	Anfitrite)	decidirem	o	destino	do	casal,	quando	a	
velha divindade visita o senhor do Olimpo:

― O que ordena, deus supremo? – disse Nereu 
de longas e alvas barbas.
―	 Quero	 que	 ceda	 uma	 de	 suas	 filhas	 a	 meu	
irascível irmão ― disse Júpiter, pondo uma mão 
sobre o ombro do velho amigo. ― Não posso mais 
suportar as suas teimosias e temos que haja um 
confronto mais sério entre nós, caso ele não se 
acalme. 
― Pois não, Júpiter poderoso ― disse Nereu. 
― Pode escolher qualquer uma de minhas 
cinqüenta	filhas.	(FRANCHINI;	SEGANFREDO,	
2003, p. 43).

Parte da ambientação palaciana depende dessa construção 
de relações mais políticas que afetivas, até mesmo no fato de 
objetificação	 do	 estatuto	 da	 mulher,	 mesmo	 entre	 divindades	
marinhas. A construção desses espaços também obedece aos 
adornos medievais, que são igualmente presentes na narrativa de 
Engrácio, como se evidencia no momento em que ambos decidem se 
casar:	“Depois	levou-a	nos	braços	até	o	golfinho	e	retornaram		para	
o palácio de Netuno, onde ambos, desde então, governam felizes o 
imenso império dos mares.” (FRANCHINI, SEGANFREDO, 2003, 
p. 43).

O léxico, mais que tudo, evoca explicitamente a matriz 
medieval das imagens construídas: palácio, governo, império. É 
exatamente o mesmo léxico presente em “Mãe-D’água, guardiã dos 
rios”, que ainda estabelece camadas hierárquicas para o mundo 
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mágico sob o rio, uma vez que até mesmo a toda-poderosa Mãe-
d’Água não é mais que uma regente da Natureza, a rainha de 
fato, como a personagem verbaliza em determinado momento da 
narrativa.

Talvez,	 mais	 popular	 dessas	 reafirmações	 de	 estruturas	
medievais seja o retrato que faz o dinamarquês Hans Christian 
Andersen da arquitetura marinha em seu famoso conto “A pequena 
sereia”, ao escrever que:

Lá embaixo, no ponto mais profundo de todos, 
fica	o	castelo	do	 rei	do	mar.	As	paredes	são	de	
coral e as compridas janelas pontiagudas são do 
âmbar mais transparente, enquanto o telhado é 
feito de conchas de ostras que abrem e fecham 
com as ondas. É um espetáculo maravilhoso, 
porque cada ostra tem uma pérola brlhante 
que seria o orgulho de uma coroa de rainha. 
(ANDERSEN, 2013, p. 320).

A personagem-título, inclusive, por gozar do status de 
princesa, tinha poucas preocupações além de se divertir com suas 
irmãs e fantasiar com as maravilhas do mundo humano. Tanto 
que,	contemplando	a	possibilidade	de	se	 tornar	humana	a	fim	de	
conseguir uma alma imortal, a sereia vê-se no mais suntuoso baile 
imaginável, que suplantava até mesmo as cortes francesas em 
termos de suntuosidade:

Era um acontecimento muito mais fantástico 
do que qualquer um da terra. As paredes e o 
teto do grande salão de baile eram de cristal, 
grosso mas perfeitamente transparente. Tinha 
várias centenas de enormes conchas, vermelhas 
e	 verde,	 em	filas	 de	 cada	 lado,	 cada	uma	 com	
uma chama azulada, que iluminavam todo o 
salão e brilhavam através das paredes, dando 
um	 brilho	 de	 safira	 ao	 mar	 em	 volta.	 Peixes	
sem conta, grandes e pequenos, nadavam em 
direção ao vidro, alguns com escamas brilhantes 
cor de violeta, outros prateados e dourados. 
(ANDERSEN, 2013, p. 335).

A vida da pequena sereia, de certa forma isolada, não difere 
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tanto daquela de princesas que vivem sozinhas em torres de castelo, 
ou seja, mesmo sendo uma sereia, seu mundo é ainda regido pela 
mesma estrutura de corte que Rapunzel ou Inês de Castro: a 
estrutura que ocupa é tão determinante para sua vida quanto é para  
ambientação da narrativa.

Por último, temos no cânone brasileiro o mesmo resíduo 
perpetuado por Monteiro Lobato, com seu imponente Reino das 
Águas Claras, visitado pelos célebres personagens do Sítio do 
Picapau Amarelo em Reinações de Narizinho (2014). Governado 
por um Princípe ― mais uma vez reutilizada a estrutura aristocrática 
monárquica ―, a descrição do palácio segue os mesmos parâmetros 
adotados por Engrácio:

Entraram diretamente para a sala do trono, 
no qual a menina se sentou a seu lado, como 
se fosse uma princesa. Linda sala! Toda de um 
coral cor de leite, franjadinho como musgo 
e penduradinho de pingentes de pérola, que 
tremiam ao menor sopro. O chão, de nácar furta-
cor, era tão liso que Emília escorregou três vezes 
(LOBATO, 2014, p.19).

É possível que o motivo da cidade palaciana subaquática 
derive das vagas menções ao mítico continente antediluviano de 
Lemúria, e até mesmo da nação perdida de Atlântida, cuja imagem 
então é frequentemente associada às divindades soberanas como 
Netuno, e serviu de inspiração arquetípica tanto para Andersen, 
Lobato, Engrácio e tantos outros.

Pintando sua Mãe-d’Água como a regente dos rios e 
das ribeiras, em uma pulsão criativa antropofágica, Engrácio 
reconfigura	um	elemento	 folclórico	em	uma	nova	personagem	de	
matrizes híbridas, perpetuando mentalidades europeias. Contudo, 
tal	processo	alquímico	não	apenas	reafirma	resíduos	europeus	― o 
que é quase inevitável, dado nosso processo de formação cultural―, 
mas	 também	 procura	 transformar	 nossas	 figuras	 imaginárias	 em	
um elemento estético.
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4. A MORAL DA HISTÓRIA

Como toda fábula tem sua moral, não poderiamos deixar de 
analisar a de “Mãe-D’água, guardiã dos rios” (ENGRÁCIO, 1995). 
Para isso, utilizaremos o viés ecocrítico adotado por Garrad (2006), 
que discorre sobre o mundo natural e os fatores consumistas do 
mundo moderno: 

Na melhor das hipóteses, a experiência do 
mundo	 natural	 e	 de	 sua	 filosofia	 ecológica	
profunda	corre	o	risco	de	se	 identificar	com	as	
atividades privilegiadas de lazer que vendem a 
autenticidade,	ao	mesmo	tempo	que	mistificam	
o consumismo industrializado que as possibilita. 
(GARRARD, 2006, p. 104-105).

Em determinado momento do conto, a Mãe-d’Água leva os 
dois pescadores até uma sala secreta, guardada por enguias. Lá, 
navios naufragados apodrecem, todos testemunhas do que pode 
acontecer com aqueles que não obedecem aos seus desígnios, mas 
aos da própria Natureza:

Esses são os que me desobedeceram. Não 
quiseram cumprir as leis da minha rainha, a 
Natureza. Uns pegaram peixes mais do que 
deveriam; outros derrubaram e queimaram mais 
árvores do que manda o Regulamento; outros, 
ainda, obrigaram os caçadores a matar um maior 
número de animais para comprar-lhes as peles. 
Eu tinha que castigá-los. (ENGRÁCIO, 1995, p. 
47).

Assim, no conto temos como consequências empregadas 
pela Mãe-d’Água as embarcações afundadas. Desse modo, Engrácio 
passa a mensagem sobre a preservação do meio ambiente em geral, 
contra a pesca e a venda de madeira descontroladas, fazendo que 
espécies	 de	 peixes	 possam	 ser	 extintas	 ou	 vários	 animais	 fiquem	
sem	moradia	devido	à	derrubada	da	floresta	para	a	 contrução	de	
pastos ou exploração de madeira para comercialização.

Subtende-se, assim, que o ribeiro só deve recorrer ao meio 
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natural para o que é necessário à sua subsistência. Desse modo, a 
moral do conto “fabulástico” é transmitida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reconfigurando	elementos	da	tradição	europeia	e	da	crença	
folclórica do norte do país, Engrácio engendra uma narrativa leve, 
tecida de uma complexa tapeçaria de percursos residuais. Em 
nada seria depreciativo considerar tal tapeçaria como o fruto de 
um processo de reciclagem ― tão próprio da criação literária―, 
pois tal leitura coincide com a proposta ecocrítica com a qual o 
autor arquiteta a moral de sua fábula, empenhada em fomentar 
consciência sobre problemas de um novo tempo, para jovens leitores 
de um novo tempo.

Portanto, por meio de contos fantásticos e representações 
de reinos aquáticos submersos, Engrácio consagra-se na literatura 
amazônica trabalhando com a temática residual de uma Atlântida 
que, ao chegar à região, também é conhecida como Eldorado e, em 
algumas partes do Amazonas, chega a ser conhecida como “A cidade 
dos encantados”. Os mitos expostos deixam de ser individuais 
e trabalham em conjunto para o bem da preservação dos meios 
naturais.
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RESUMO: O artigo trata da obra Sinais de Chegadas, 
de Odenir Oliveira. É um romance memorialístico cujo 
tema central é o genocídio do povo indígena Panará 
quando da construção da BR-163, também conhecida 
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como rodovia Cuiabá–Santarém. Os acontecimentos 
relembrados no romance passam-se entre os anos 1970 
a 1974, portanto durante o regime militar no Brasil. 
Analisamos a obra a partir do prisma da estética de 
Theodor Adorno, especialmente da sua obra Teoria 
Estética. Destacamos o papel da obra de arte como 
capaz de refratar o momento histórico, provocando o 
deslocamento do leitor de seu habitat conveniente para 
o universo da obra e propiciando que, pela experiência 
estética, ele tenha uma dimensão mais ampla e 
diferenciada dos acontecimentos narrados.

Palavras-chave: Estética; romance; indígenas; ditadura 
militar.

ABSTRACT: The article deals with the work Signs of 
Arrivals by Odenir Oliveira. It is a novel of memorys 
whose central theme is the genocide of the Panará 
indigenous people during the construction of road 163, 
also known as the Cuiabá / Santarém highway. The 
events recalled in the novel take place between the years 
1970 to 1974, during the military regime in Brazil. We 
will analyze the work from the perspective of Theodor 
Adorno aesthetics, especially from his work Aesthetic 
Theory. We will emphasize the role of the work of art 
as capable of refracting the historical moment, causing 
the reader to move from its convenient habitat to the 
universe of the work, allowing him througt the aesthetic 
experience, to have a broader and more differenciated 
dimension of events narrated.

Keywords: Aesthetics; novel; indigenous people; military 
dictatorship.

INTRODUÇÃO HISTÓRICA À OBRA SINAIS DE CHEGADAS

Embora não tenhamos muitos documentos acerca do 
genocídio indígena durante a ditadura militar no Brasil, talvez o 
documento mais conhecido seja a obra de Rubens Valente ― Os 
Fuzis e as Flechas. A história de Sangue e Resistência Indígenas 
na Ditadura (VALENTE, 2017) ―, uma obra de documentação 
histórica, e algumas obras esparsas que pudemos encontrar, como o 
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romance Sinais de Chegadas, de Odenir Oliveira (OLIVEIRA, 2013) 
que vem ajudar a cobrir essa falta. 

Sob o prisma estritamente histórico (ARNT, 1998), convém 
informar brevemente o leitor acerca dos acontecimentos que se 
sucederam e levaram à quase extinção da tribo dos índios Panará, 
também conhecidos como Kranhacãrore (no romance, Odenir os 
designa como Parenty). A construção da estrada Cuiabá–Santarém, 
também conhecida como BR-163, foi uma decisão do regime 
militar que sabia de antemão que ela passaria no meio das aldeias 
dos Panará. Foi formada uma frente de atração7 para “amansar” 
os indígenas antes da chegada da estrada para que o contato não 
fosse uma tragédia imediata. Entretanto, como o tempo era curto 
e a construção avançava a passos largos, a Frente de Atração sofria 
com o temor de não conseguir um contato amistoso com os Panará 
antes da data fulminante. Some-se a isso, à época corria a notícia de 
que a tribo isolada dos Panará era composta por índios gigantes, que 
teriam mais de dois metros. Antes do contato com os Panará a mídia 
brasileira, de forma sensacionalista, alertava sobre a existência dos 
índios gigantes. Até o chefe da frente de atração referida alimentava 
sua vaidade dando entrevistas (ARNT, 1998, p. 133-140) sobre a 
possível existência dos gigantes, quando ia à capital com os aviões 
da Força Aérea Brasileira8 , que volta e meia traziam mantimentos 
para a frente de atração e conduziam integrantes à cidade. Também 
por	 um	 rádio	 amador	 instalado	 no	meio	 da	 floresta,	 o	 sertanista	
chefe alimentava a mídia com pistas, como encontro de rastros 
gigantes, tapiris9 de mais de dois metros etc. Entretanto, quando 
foram contatados, viu-se tratar de índios com estatura normal. O 
resultado	 catastrófico	 da	 empreitada	 foi	 que	 a	 estrada	 passou	 no	
meio das aldeias dos Panará, a maior parte da tribo morreu de 
doenças transmitidas pelos brancos, sem interesse governamental 

7 A Frente de Atração é um grupo formado por um sertanista chefe e outros 
integrantes, que podem ser funcionários da Funai (como é o caso de nosso autor), 
indígenas que já têm contato com os “brancos” e padres. Ela tem por objetivo, 
quando da construção de obras que adentram as terras indígenas, contatar com 
antecedência os índios para, de alguma forma, evitar o confronto e as mortes. 
Numa palavra, ela tem como objetivo “amansar” os índios.
8 A partir de agora abreviada como FAB.
9 Espécie de palhoça improvisada. 



REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

156

em impedir isso, e os poucos que restaram foram removidos à força 
para o Parque Nacional do Xingu. Pensando apenas que iriam dar 
uma volta nas aeronaves da FAB, eles foram arrancados de suas 
terras, onde possuíam uma relação com a natureza e uma cultura, 
ambas milenares, para serem habitantes de um lugar desconhecido. 
Odenir Oliveira conta-nos, em uma de suas entrevistas, que os 
Panará não sabiam que estavam partindo para não mais voltar, mas 
ele, enquanto integrante da Frente de Atração, sabia. No momento 
desolador da partida, ele pensou que um dia ia contar esta história 
de alguma forma10. O autor precisava expressar para nós brasileiros 
o que foi este crime bárbaro contra uma população frágil em meio 
à chegada dos aviões, dos tratores, que levaram sua terra e parte 
deles mesmos. Hoje, no lugar das aldeias, temos a cidade de Alta 
Floresta e, ao redor, mais vinte e três cidades, que exploram a 
mineração, criação de gado e a grande lavoura. Quando os Panará 
puderam retornar (apenas vinte anos depois), encontraram esta 
situação e apenas uma parte de suas terras onde ainda não havia 
total destruição. Ali eles tentam reaver os cacos de sua história. O 
romance que iremos analisar se detém no período da formação da 
Frente de Atração até a ida forçada dos índios Panará ao Xingu. 

AUTONOMIA DA OBRA DE ARTE E REFRAÇÃO DA 
REALIDADE

A arte, segundo Adorno, é um âmbito da realidade que se 
diferencia de todos os outros porque possui leis próprias, uma ordem 
imanente por meio da qual, procura-se, em vez de impingir ao objeto 
nossas categorias, conceitos e princípios ― o que para Adorno é um 
modo violento de lidar com a realidade, pois pressupõe um sujeito 
dominador ―, a arte quer dar voz à realidade a iniciar dela mesma. 
O	que	se	chama	primado	do	objeto	em	Adorno	significa	o	abandono	
dos prejuízos subjetivos para ouvir, perceber algo que é diferente do 
que somos. Nesse ínterim,	não	significa	que	a	subjetividade	do	artista	
não conte, mas ela é apenas um elemento que compõe a legalidade 
interna da obra. Essa é construída no terreno da representação 

10 Entrevista à TV Senado, em 12 de julho de 2014. 
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[Vorstellung] do artista (ADORNO, 1970, p.19). A palavra Vorstellung 
também	significa	imaginação	e	ideia.	A	participação	no	terreno	da	
imaginação	não	significa	que	as	obras	de	arte	sejam	sonhos	diurnos.	
O momento projetivo não é o fundamental, o idioma próprio às 
obras e os materiais ― que as compõem ― têm seu próprio peso 
[Eigengewicht] (ADORNO, 1970, p.19); quer dizer, a subjetividade 
do artista é apenas um dos momentos que compõem a verdade 
objetiva das obras de arte. 

Por isso que, quando se trata da relação entre arte e 
realidade, a arte é pensada como antítese social da sociedade, o que 
a	configura	como	autônoma	e	como	fato	social.	Bem,	a	autonomia	
diz respeito à legalidade imanente, ao universo próprio de que 
falávamos.	Também,	 ela	 ser	 um	 fato	 social	 significa	 que	nada	 do	
conteúdo, materiais (ADORNO, 1970, p. 422) que compõem a obra 
de arte deixa de vir da realidade. Então, historicamente, toda obra 
de arte é construída por uma relação intrínseca com esta realidade, 
que também Adorno designa como o seu outro. Diferente de Lukács, 
Adorno (2003) não pensa	 essa	 relação	 como	 reflexo,	 mas	 como	
refração. Sabe-se que o fenômeno da refração na física pode ser 
explicado mostrando como um feixe de luz, ao incidir na água, refrata 
para outra direção. Não as pensando como espelhos do real, as obras 
são a luz refratada, e a água é o contexto histórico. Daí que vem a 
famosa expressão de Adorno de que a forma estética é conteúdo 
sedimentado (ADORNO, 1970, p. 15), a organização interna das 
obras é indissociável do conteúdo, que é sempre histórico. A verdade 
das obras está fundada num ponto de fuga no horizonte histórico 
que é a ideia de uma humanidade reconciliada (WELLMER, 1993, 
p. 15-18). A reconciliação a qual as obras tendem tem a ver com 
a ideia de que o conteúdo de verdade das obras de arte não pode 
ser separado do conceito de humanidade, quer dizer, são “imagens” 
que evocam uma humanidade transformada. A práxis artística é 
mais completa que a práxis como domínio da natureza porque é a 
denúncia desta, do estado falso (ADORNO, 1970, p. 358). A crítica 
que as obras de arte fazem ao existente é a crítica da atividade 
enquanto criptograma do domínio. Por isso que, enquanto tendentes 
à reconciliação, advogam contra a violência. O efeito social das obras 
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de	arte	não	é	 imediato	quanto	um	panfleto	político,	por	exemplo,	
porque elas participam dos movimentos espirituais que querem 
transformar a sociedade, mas que são muito mais subterrâneos que 
explícitos, dizem mais respeito aos impulsos reprimidos, destruídos 
pela civilização (ADORNO, 1970, p. 358).11 

Já nas páginas iniciais da obra Sinais de Chegada, quando 
Odenir nos apresenta os personagens que farão parte da frente 
de atração, as vivências desses e o contexto social que os cerca 
são	 configurações12 as quais, já pela composição dos materiais, 
expressam a refração estética daquele momento histórico. É claro 
que não podemos dissertar sobre todos os momentos da obra, pois 
isso extrapolaria os limites de um artigo. Escolhemos alguns, que na 
nossa	leitura	são	significativos	para	a	expressão	da	configuração	que	
refrata tal contexto, entretanto poderiam ser outros porque a obra, 
como qualquer obra de arte bem sucedida, contém várias camadas 
de sentido.

Iniciamos com o personagem Isaías e alguns eventos que se 
sucederam com ele. No contexto do romance, Isaías é um padre 
que, antes de se tornar padre no Seminário dos Jesuítas em Belo 
Horizonte,	 estuda	 filosofia	 na	 Universidade	 Federal	 da	 mesma	
cidade. Depois de formado, vem para Diamantino dar aulas para 
índios de diversas tribos no colégio jesuíta da Reserva Indígena de 
Utiariti.	Nesse	colégio,	o	padre	passa	a	ouvir	e	gravar	em	fita	cassete	
os diversos relatos dos índios sobre como suas terras eram invadidas 
por homens “brancos” que, com seus tratores, derrubavam o mato 
colocando gado, depois faziam as lavouras. Formavam vilas que 
se tornavam cidades e os índios perdiam suas terras para sempre. 
Certo dia ele diz ao bispo de Diamantino, seu superior: “de certa 
forma, nossa ação missionária também é responsável, em alguma 

11 Georg Bertram comenta essa consequência da estética de Adorno. Para ele o 
fato de a arte não estar presa a uma proposta pré-determinada de mudança é 
“essencial para o propósito crítico... a abertura de perspectiva” (BERTRAM, 2019, 
p. 19). 
12  Quando o efêmero é expresso numa composição alegórica que o suspende, 
o detém por um instante, ele é imagem dialética. Na obra Sinais..., esse efêmero 
corresponde às vivências dos personagens que compõem a obra e todo o contexto 
que os cerca. “Benjamin pensa a verdade como constelação [Konstellation] de 
ideias	que	configuram	o	nome	divino.	Elas	fixam	a	cada	vez	no	detalhe	formando	
um campo de forças.” (ADORNO, 1974, p. 570). 
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medida, quando lhes incutimos a ideia da bondade dos homens 
e da misericórdia de Deus, enquanto os tratores destroem suas 
aldeias” (OLIVEIRA, 2013, p. 17). Em resposta, ele recebe o sorriso 
tranquilo do bispo que lhe ordena não mais trabalhar na escola, mas 
visitar as aldeias. “Aí”, diz o bispo, “você poderá ver com os próprios 
olhos	o	que	as	fitas	relatam”.	O	bispo	também	afirma	que	Isaías	é	
pastor dos dois lados, tanto dos invasores quanto dos índios.

Isaías sai da casa paroquial e entra num bar de Diamantino, 
com aspecto envelhecido e abandonado, como parece ser a própria 
cidade que outrora recebia gente de todo lugar em busca de 
diamantes. Ao contrário do riso tranquilo do bispo, o dono do bar 
traz um sorriso sofrido e medroso. Um homem de aparência bem 
mais velha que a idade, que usava um chapéu que lhe cobria metade 
do rosto. Sob o ponto de vista da forma estética, essas imagens 
mostram a posição ambígua da Igreja Católica em relação aos 
acontecimentos, os gestos de desespero de um lado e tranquilidade 
resignada de outro, mostram uma Instituição com poderes limitados 
em relação ao poder político aliado ao poder do capital, poderes que 
se apresentam como uma força implacável.

O personagem Isaías torna-se um defensor dos índios, mas 
sem muito sucesso. Ele não consegue evitar as constantes violências 
que sucedem a esses povos. Por seu trabalho, conseguiu o apelido de 
“padre da barriga vermelha” ou “padre comunista”.

Depois da visita ao bispo, ele parte para uma aldeia 
conhecida. Deitado na rede, observa que a vida na aldeia se dá de 
forma harmoniosa como se todas as atividades diárias brotassem 
espontaneamente. Aliás, em uma parte bem mais à frente do 
romance, o narrador diz-nos que ouviu de um velho e experiente 
sertanista (OLIVEIRA, 2013, p. 81) que o que mais chama a 
atenção dos índios isolados quando entram em contato com os 
“civilizados” é o espanto diante da tremenda desarmonia e ausência 
de sintonia interna e externa desses, o que nos remete ao tema tão 
debatido por Adorno da repressão da natureza interna. Enquanto os 
“selvagens” expressam uma unidade e identidade com o ambiente 
que os cerca e com os membros da tribo, os “civilizados” expressam 
uma constante instabilidade, mesmo quando conseguem o capital 
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que vieram buscar. Nesse sentido, a irreconciliação não diz respeito 
apenas à destruição da natureza externa, o que por si só já é uma 
catástrofe, mas à dilaceração da natureza interna, à ausência de 
harmonia consigo e com os outros, o que provoca, como vemos mais 
à frente, no presente artigo, um grande contraste com a harmonia 
interna e externa presente nos Panará.

Detendo-se na questão relativa à destruição da natureza 
externa, há passagens emblemáticas da obra como as que mostram 
o personagem Isaías na sua luta por impedir as invasões nas terras 
indígenas. Assim, por exemplo, estando em convivência com a tribo 
dos Pareci13, certo dia ele nota uma nuvem de poeira ao longe e 
barulho de tratores indicando invasores na terra indígena. Vai falar 
com o cacique que não demonstra reação de enfrentamento, mas 
somente tristeza. Durante muitos anos, eles lutaram e morreram 
para defender a terra, mas foram vencidos pelas armas de fogo e 
pelas máquinas (OLIVEIRA, 2013, p. 18). Quanto mais perto as 
máquinas chegavam mais eles se afastavam, buscando outros lugares 
na	floresta	 os	 quais,	 com	o	 passar	 do	 tempo,	 também	 iam	 sendo	
cercados pelos “brancos”. Indignado com a situação, Isaías vai ao 
local onde estão os tratores e percebe uma empresa já instalada, que 
derruba a mata para grandes lavouras. Ao inquirir o gerente de que 
estariam invadindo terras indígenas, esse apresenta um documento 
do governo federal que torna regular a propriedade. E ainda diz: “se 
tiver índios por aqui, eles são os invasores”.

Ao ler esta parte da obra ―claro que neste pequeno artigo 
não posso relatar todos os detalhes ―, localizei alguns locais 
conhecidos onde a narrativa está transcorrendo. Parece-me que 
se trata do início da fundação da usina de álcool e açúcar Barra 
Álcool, na cidade de Barra do Bugres em Mato Grosso. Próximo 
a esse local, existe a Serra das Araras pela qual passei diversas 
vezes indo da capital para o interior. Descobrimos que próximo a 
essa serra há cavernas com pinturas rupestres, o que nos remete à 

13 O romance não diz explicitamente que se trata dos Pareci. Tiramos essa 
conclusão	com	base	nas	informações	geográficas	que	o	narrador	menciona.
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conclusão de que esses lugares são habitados há milhares de anos.14 
Meu olhar de citadina que contemplava esses lugares sentindo certo 
encantamento era o olhar do integrante da sociedade burguesa que, 
segundo Adorno, vê por um lado a necessidade da continuidade do 
avanço técnico sobre a natureza e quer reservar alguns pedaços de 
natureza intocada, algumas ilhas, como são essas terras demarcadas 
para os indígenas.15	 “Nossa	 impotência	 na	 sociedade	 petrificada	
como natureza segunda converte-se em motor da fuga à natureza 
pressupostamente primeira” (ADORNO, 1970, p. 99, tradução da 
autora). A dominação da natureza e a fuga a uma natureza virginal 
são os dois lados da mesma moeda. Assim, mesmo o discurso de 
sustentabilidade ambiental no modelo capitalista opera com esses 
dois lados não conseguindo um real diálogo com a natureza, com 
o outro. Na obra Sinais de Chegadas (OLIVEIRA, 2013), esses 
mesmos lugares ganham uma dimensão totalmente nova, como se 
fôssemos tomados de assalto e transportados para outra perspectiva 
levando em conta os mesmos sítios. Adorno propõe que as obras de 
arte captem elementos do existente e elaborem constelações que são 
cifras do real, conseguindo mostrar o que o pensamento discursivo 
não consegue. Elas imitam a síntese do pensamento, seu inimigo 
irreversível, escapando da subjetividade que determina a natureza 
com apoio da linguagem, sendo aquela tratada como um material 
caótico a ser enformado pelo sujeito. Pelo contrário, a síntese na 
obra de arte reúne os elementos dispersos do existente e compõe 
uma	figura	na	qual	o	“como”	os	diversos	materiais	são	ordenados	
é mais importante que o conteúdo disperso. O primado do objeto 
que	faz	que	a	forma	estética	tenha	um	grande	peso	na	configuração	
da obra de arte permite que quem a produz ou a contempla possa 

14 Este é o lugar onde o personagem Aquilino com doze anos se abriga depois 
de	 ficar	 sozinho	 no	 mundo,	 pois	 sua	 família	 foi	 exterminada	 por	 garimpeiros	
(OLIVEIRA,	2013,	p.	186).	Aquilino	torna-se	uma	espécie	de	carteiro	da	floresta,	
pois desde o período de Rondon ele leva cartas da capital e outras cidades para 
os	 acampamentos	 na	 floresta.	 No	 presente	 artigo,	 vamos	 mencioná-lo	 apenas	
esporadicamente, pois estamos trabalhando em outro texto que se centraliza na 
figura	de	Aquilino	e	sua	relação	com	a	natureza.
15 O sujeito burguês, preso em sua própria subjetividade, vê na natureza um local 
de fuga da sociedade organizada: “Por muito tempo o sentimento do belo natural 
se tornou importante justamente por causa do sofrimento que o mundo organizado 
causava ao sujeito preso a si mesmo” (ADORNO,1970, p. 100, tradução da autora). 
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se transportar à obra e habitá-la. Em vez da busca à satisfação de 
estados anímicos particulares, abandonamo-nos a um mundo que 
não	é	o	nosso.	Como	dito	acima,	Adorno	afirma	que	essa	 relação	
da obra com a realidade não é violenta porque a subjetividade que 
constrói a constelação é apenas um momento da obra, pois “o 
idioma e o material têm seu próprio peso” (ADORNO, 1970, p. 19-
20, tradução da autora). A imagem da natureza em relação à Serra 
das Araras e aos locais ao redor é totalmente transmutada pela obra 
de arte, porque mudamos a nossa visão da própria natureza.16 O 
conceito dessa, para Adorno, está em constante devir: “em cada 
experiência da natureza está propriamente a sociedade inteira. 
Esta não só estabelece os esquemas de percepção, mas funda de 
antemão mediante contraste e semelhança o que em cada momento 
se considera natureza” (ADORNO, 1970, p. 107, tradução da 
autora). Essa nova natureza que nos é apresentada na obra Sinais 
de Chegadas (OLIVEIRA, 2013) contém a memória de povos 
milenares que habitam estes lugares e dos quais pouco sabemos. 
Tais locais, vistos por esse ângulo, assemelham-se à experiência com 
o belo natural: “no belo natural se misturam de maneira musical e 
caleidoscópica elementos naturais e históricos, um pode transladar-
se	no	outro	e	o	belo	natural	vive	na	flutuação,	não	na	uniformidade	
das relações” (ADORNO, 1970, p. 111, tradução da autora). O belo 
natural é a alegoria do que está além da sociedade burguesa, de 
seu trabalho e suas mercadorias. Entretanto, mesmo sendo alegoria 
deste ausente ele está mediado pela imanência social, é expressão 
de um estado reconciliado que ainda não chegou.

O belo natural é uma alegoria disso que está mais 
além, apesar de estar mediado pela imanência 
social. Esta alegoria não pode ser apresentada 
como um estado já alcançado da reconciliação 
[Versöhnung], pois com isso ela se tornaria um 
recurso	 para	 esconder	 e	 justificar	 o	 estado	 de	
irreconciliado, ainda presente. (ADORNO, 1970, 
p. 108, tradução da autora). 

16 Para Justin Ortlepp, “Ao experimentar a beleza natural, o indivíduo toma consciência 
de sua própria naturalidade em toda sua obstinação e em toda sua indeterminação 
difusa. De forma sensitiva, não conceitual, traça algo que indica a possibilidade de uma 
união comunicativa livre com a natureza” (ORTLEPP, 2019, p.14).
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O belo natural é, portanto, a expressão da irreconciliação da 
humanidade com a natureza e o anseio por liberar o reprimido e 
alcançar	a	reconciliação	(ADORNO,	1970,	p.	108).	Adorno	afirma	
que a obra de arte imita o belo natural em si, ou seja, ela é a cópia 
da voz da natureza que não se expressa de forma comunicativa 
porque “a comunicação é a adaptação do espírito à utilidade por 
meio da qual ele se situa entre as mercadorias e o que atualmente 
designamos como sentido participa desse comportamento absurdo 
[Unwesen] (ADORNO, 1970, p. 115, tradução da autora). Em vez 
de comunicação, o critério central é a força da expressão mediante 
a qual as obras falam como um gesto sem palavras (ADORNO, 1970, 
p. 353), porque com isso pretendem falar a linguagem das coisas, da 
natureza. A arte “tem seu modelo na expressão da natureza e não 
no espírito que os seres humanos lhe conferem. É exterior a ela o 
conceito de ideal, de algo posto de acordo com o qual a arte deveria 
organizar-se	 para	 tornar-se	 purificada”	 (ADORNO,	 1970,	 p.	 117-
118, tradução da autora). Por isso que ela só pode ser verdadeira, 
no	sentido	de	fiel	ao	real,	na	medida	em	que	o	faça	aparecer	como	
irreconciliado e desgarrado por antagonismos. Mas isso só é possível 
se faz a realidade aparecer à luz da reconciliação, ou seja, mediante 
a síntese não violenta dos elementos que a compõem e que apontam 
para um horizonte de reconciliação possível. A obra Sinais de 
Chegadas (OLIVEIRA, 2013) mostra as fraturas do real, daquele 
momento histórico e, ao mesmo tempo, aponta para a possibilidade 
da reconciliação, ou seja, da possibilidade de outro modo de vida. É 
isso que tencionamos mostrar na exposição dos próximos momentos 
do livro. 

Voltando a nosso personagem Isaías, ele passa a fazer parte 
do acampamento da Frente de Atração que se situa na margem 
de um rio próximo às aldeias dos Panará, a serem encontrados e 
“pacificados”.	O	 narrador	 deixa	 clara	 a	 angústia	 com	 a	 iminente	
chegada da estrada que “vem atrás de nós como peste sem cura...” 
(OLIVEIRA, 2013, p. 56). Mais à frente, diz: “vivemos aterrorizados 
com a ideia que a estrada se aproxima inexoravelmente do lugar em 
que estamos, sem que até agora tenhamos conseguido fazer contato 
pacífico	com	os	gigantes”	(OLIVEIRA,	2013,	p.	70).
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As palavras “peste sem cura” e “inexoravelmente” mostram 
um real fraturado de tal forma que o poder estabelecido se apresenta 
como mítico. Quando falamos em mítico com fundamento em 
Adorno não estamos nos referindo ao mitológico como vivido 
pelas tribos indígenas, mas ao mítico presente na sociedade 
“esclarecida”. Na obra Dialektik der Aufklärung. [Dialética do 
Esclarecimento17] (ADORNO; HORKHEIMER, 1981), os autores, 
influenciados	 pelo	 antropólogo	 francês	 Callois,	 referem-se	 ao	
mitológico como tendo uma origem remota na mimese biológica 
[Mimikry], ou seja, as manifestações culturais mitológicas teriam 
uma relação mais imediata e espontânea com a natureza. Tanto 
em Dialética do Esclarecimento quanto em Ästhetische Theorie 
[Teoria Estética18], o mítico é designado como o sempre igual, ou 
seja, um modo de comportamento automatizado como fatum, sobre 
o	qual	não	 se	 reflete,	não	 se	discute.19 Em toda a obra Sinais de 
Chegadas (OLIVEIRA, 2013), percebe-se que as decisões vindas 
do governo federal de destruir a mata para construir a estrada, 
como a permissão da entrada de garimpeiros nas áreas indígenas, 
dão-se como um poder quase divino, inquestionável e que vem 
com	uma	fúria	e	pressa	arrasadoras.	 Isso	fica	claro,	por	exemplo,	
na tentativa do padre Isaías de conter o genocídio indo a Brasília 
falar com o governo. Ele é submetido a uma longa espera tanto nos 
gabinetes, quanto em uma residência ligada ao general presidente 
da República onde estão jogando vôlei, bebendo e divertindo-se, e 
não consegue reverter nada. Mais à frente essa parte da história 
é relembrada. É claro que este pequeno artigo não é possível se 
debater com profundidade o quanto o poder impinge ao ritmo da 
17 ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento. 
Tradução Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
18 ADORNO, Theodor W. Teoria Estética. Tradução Artur Murilo. Lisboa: 
Edições 70, 2011. 
19 A obra de arte é capaz de romper com o mítico: “O que se deseja é fazer 
explodir com o material desprovido de intenção, a realidade petrificada pelos 
significados tradicionais: refugiar-se em conteúdos inéditos, para que estes não 
sejam absorvidos por nenhuma comunicação costumeira no âmbito do existente” 
(ADORNO,1998, p. 216). O tema do mítico como repetição também aparece 
em outras obras de Adorno, como: Dialética Negativa (ADORNO, 2019, p. 56) 
e Die Idee der Naturgeschichte [Ideia da história natural In: Primeiros escritos 
filosóficos] (ADORNO, 1996, p. 345-365).
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vida uma inexorabilidade, como se não houvesse nenhuma outra 
possibilidade. Isso é sentido permanentemente pelos membros da 
Frente de Atração, mas também pelo povo indígena. Algumas imagens 
ressaltam o que está sendo dito: o narrador põe o leitor em meio à 
tribo, sem aviso prévio, e este sente como se estivesse experienciando 
aquela reunião. Matupé que está entre as pessoas mais velhas da 
tribo	 afirma	 que	 eles	 deveriam	 ter	matado	 todos	 os	 brancos	 que	
chegavam, desde o início, haja vista que neste momento já ocorreu 
o contato e membros da tribo adoecem e morrem. Numa segunda 
reunião com todas as aldeias Panará, eles chegam à conclusão de 
que não são capazes de expulsar os invasores, dado o número deles 
e de estarem situados em locais diferentes: tem o pessoal da Frente 
de Atração à beira do rio, onde está o narrador. Os construtores 
da estrada que estão chegando e milhares de garimpeiros em local 
próximo também esperando pelo assalto. Em consequência disso, 
os Panará sentem-se incapazes de revidar; então, eles decidem se 
aproximar, tentar um acordo, seguindo seus princípios, dentre os 
quais se pode destacar como fundamental: cada um pode oferecer 
aquilo que tem mais capacidade de fazer, é assim no cotidiano das 
aldeias,	o	que	faz	a	melhor	flecha,	o	que	trança	o	melhor	cesto,	o	
que apanha as castanhas com grande habilidade. Nesse momento 
da obra e em tantos outros, o leitor confronta-se com dois modos 
de se relacionar com a natureza e com os outros. Enquanto os 
“civilizados” que migram para lá parecem ter como objetivo central 
acumular capital a qualquer custo, os Panará mostram-se capazes 
de dialogar e trocar experiências.

Os instrumentos de convencimento nada 
tinham de assustador, porque organizavam suas 
vidas dentro de um jeito que começa utilizando-
se daquilo que cada indivíduo pode oferecer. 
E, numa ordem crescente, também suas 
casas, roças e espaços físicos deveriam estar à 
disposição de todos. (OLIVEIRA, 2013, p. 103). 

Depois	de	decidida	a	busca	por	uma	aliança	de	pacificação,	
o personagem Trampé vai ao encontro de seu tio Potukã para pedir-
lhe orientação de como se comportar ao defrontar-se com o homem 
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branco: “seu tio, quase numa premonição, responde-lhe com 
segurança: tenha paciência, e nunca enxergue o mundo com os olhos 
deles”	(OLIVEIRA,	2013,	p.	104).	O	caráter	premonitório	justifica-
se por que os Panará já haviam observado atos dos “brancos” que os 
deixavam perplexos, como por exemplo, a matança de animais que 
eram deixados pelo caminho, enquanto que eles quando caçam, 
não matam fêmeas grávidas e só levam para a aldeia o que cada um 
pode carregar (OLIVEIRA, 2013, p. 38). Isso nos lembra das noções 
de	primeira	e	segunda	natureza,	presentes	na	história	da	filosofia	
desde Platão. A natureza primeira é imediata e não passível de um 
conhecimento absoluto, enquanto a segunda é pensada enquanto 
um produto da atividade laboral humana (mediata e histórica).

Segundo Schmidt (1977), Marx propõe que, no capitalismo, 
a segunda natureza ainda é a primeira, pois os homens ainda não 
saíram da história natural porque as leis econômicas aparecem a 
eles como fatum. Marx indica que o valor de troca é indiferente 
às determinações naturais, também a forma fantasmagórica das 
mercadorias em relação ao valor de uso domina os homens como 
um destino cego (SCHMIDT, 1977, p. 76). Da mesma forma, 
Benjamin, ao referir-se à fantasmagoria da sociedade burguesa, 
mostra que o caráter enfeitiçante, quase mágico das mercadorias, 
traz a aparência da novidade, quando, na verdade, tudo é sempre 
o mesmo. A irracionalidade do capital não é transcendida para 
um sentido para além de seu círculo mágico: “a humanidade será 
tomada por uma angústia mítica enquanto a fantasmagoria aí ocupar 
um lugar” (BENJAMIN, 2018, p. 72). 

Nesse aspecto, ao referir-se ao mítico, Adorno é	influenciado	
tanto por Marx quanto por Benjamim, pois ao caracterizá-lo como 
fatum, uma totalidade que está acima da cabeça dos homens e, 
excetuando os poucos que realmente mandam, suas causas são 
desconhecidas. Alimenta-se a sede do capital como de um monstro 
que devora a natureza e seus habitantes originários, milenares, como 
consequência de seguir um destino cego, que não compreende nada 
para além do mero enriquecimento e acumulação de capital.

Em Teoria Estética, Adorno (1970) diz que o interesse pela 
totalidade estética, o contraponto da totalidade comandada pelo 
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capital, queria expressar objetivamente, com as leis da própria 
obra de arte, o interesse por uma organização do todo social que 
fosse justa. Não busca apenas dar prazer aos indivíduos cansados e 
isolados da sociedade capitalista, mas a reconciliação com a natureza 
e, para tal, com a natureza interna, o que não é possível sem a 
satisfação individual, no sentido da “cura” da repressão (ADORNO, 
1970, p. 24). Assim, a arte que não tem por interesse agradar a 
clientela	―	mas	a	partir	da	reunião	de	fragmentos	do	real,	fazer	a	
crítica	à	práxis	brutal	da	 sociedade	capitalista	― não se posiciona 
somente como o lugar central de uma práxis melhor que aquela 
vivenciada até hoje, mas também fazer a crítica da práxis como 
domínio cego sobre a natureza. Ao optar por uma práxis liberada 
do	“feitiço”	do	trabalho	reificado,	a	arte	lança luz à possibilidade de 
uma práxis com vistas à autoconservação que seja objetiva para as 
maiorias, que vença o feitiço, o véu de maia que impede as pessoas 
de entenderem e vencerem os reais saqueadores (ADORNO, 1970, 
p.	25).	“Promessa	de	felicidade	não	significa	que	até	agora	a	práxis	
impediu a felicidade. Esta estaria para além da práxis como domínio 
da natureza. O abismo entre a atual práxis e a felicidade mede a força 
da negatividade na obra de arte” (ADORNO, 1970, p. 25, tradução da 
autora). A negatividade, o olhar nos olhos do negativo a que Hegel se 
referia,	significa	não	sucumbir	a	uma	reconciliação	ilusória,	tentar	
uma reconciliação forçada. O teor de verdade de uma obra de arte 
depende de alguns elementos centrais. A obra enquanto totalidade 
ordenada segundo suas próprias leis, a partir não de um sujeito 
impositivo, narcisista, mas dos fragmentos do real, dos materiais 
que a compõem, constrói uma constelação que refrata o momento 
histórico em que está inserida; nesse processo de refração, a luz nos 
dá	a	conhecer	o	desconhecido	pela	fachada	da	cultura	oficial,	somos	
deslocados de nosso lugar, para esse desconhecido. A obra Sinais 
de Chegadas (OLIVEIRA, 2013) consegue todos esses aspectos: ela 
mostra uma história subterrânea, a dor e o sofrimento daqueles 
que foram violentados, arrancados de suas terras onde viveram 
milhares de anos. Somos tão estrangeiros de nós mesmos em nossas 
sociedades	tecnizadas,	que	não	sabemos	o	que	significa	ser	parte	de	
uma natureza e nos sentir totalmente integrados a ela.
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A total integração com a natureza e com os membros da tribo 
é expressa de modo contundente na personagem Sugakapã, líder 
de uma das aldeias Panará. Ao perceber a chegada da estrada e a 
entrada	dos	garimpeiros,	Sugakapã	vara	dias	e	noites	pela	floresta	
para encontrar uma solução, embora saiba que de todos os lados 
estão cercados. O narrador descreve o pensamento, fala e gestos de 
Sugakapã como se fosse o próprio, o que coloca o leitor no centro do 
drama dos indígenas:

[...] para o lado do nascente, havia máquinas 
enormes	 rasgando	 a	 floresta	 e	 construindo	
uma estrada, acompanhadas por pessoas mais 
numerosas que os bando de aves que povoam o 
céu. Para o lado do poente havia esses outros com 
seus pássaros metálicos sobrevoando as aldeias, 
lançando objetos pesados e desconhecidos, com 
seus instrumentos que rasgam a água como 
pensamento. (OLIVEIRA, 2013, p. 124). 

Sugakapã	na	presença	da	tribo	afirma:	“estamos	contaminados	
pela mais terrível de todas as doenças... somos estrangeiros dentro 
de nossas terras” (OLIVEIRA, 2013, p. 129). 

Na sequência da obra, continua o contraste pungente entre 
o modo como os civilizados lidam com a natureza e o modo como os 
Panará o fazem. Há situações de terror como quando um dos membros 
da tribo, Pankreti, sai para observar os invasores e é assassinado por 
um tiro. Do mesmo modo como Pankreti foi morto, “começaram a 
encontrar	diferentes	espécies	de	animais	abatidos	na	floresta,	ora	
pendurados nos galhos das árvores, ora enganchados nos barrancos, 
com os mesmos orifícios e com os ossos destroçados por dentro. 
Era o retrato do que poderia acontecer com todos” (OLIVEIRA, 
2013, p. 130). Decidiram então visitar o acampamento da Frente de 
Atração	que	lhes	parecia	o	mais	pacífico.	Quando	foram	avistados	
chegando com mulheres e crianças, os membros da Frente sabiam 
que vinham em paz, pois, de todos os povos contatados até então, 
percebiam que nenhum indígena ataca quando acompanhado de 
mulheres e crianças. A recepção foi insólita para todos os presentes 
porque Porto Bello, o chefe da frente, começou a andar em círculos 
e falar palavras que ninguém entendia. Era uma espécie de ritual 
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patético que ele havia criado para aplicar a toda situação de contato. 
Logo	ele	beija	a	mão	de	uma	mulher	indígena	que	está	com	sua	filha	
no colo. Esse momento é registrado pelas câmeras de um fotógrafo 
que às vezes aparecia na frente, vindo pelas aeronaves da FAB. A 
foto roda o mundo, o sertanista chefe, satisfeito por aparecer como o 
grande	pacificador,	o	fotógrafo	por	seu	registro	raro.	A	história	oficial	
só não conta o que ocorreu com as duas pouco tempo depois. A 
obra em análise mostra, tal como Benjamin o faria, a outra capa da 
história, aquela referente à voz dos oprimidos: 

[...]	para	a	índia	e	sua	filha,	o	percurso	mágico	do	
primeiro encontro se transformou numa tragédia 
sem limites: alguns dias depois ela foi encontrada 
morta numa trilha próxima ao acampamento, 
com	 sua	 filha	 ainda	 amamentando	 no	 corpo	
desfalecido. Em seguida, logo em seguida, a 
mesma	 filha	 veio	 a	 falecer	 ardendo	 de	 febre,	
supostamente provocada por pneumonia. 
(OLIVEIRA, 2013, p. 133). 

Depois de feito esse contato, com o apoio de Porto Bello, 
jornalistas, curiosos e turistas de todo o país migraram para o 
acampamento. Ficaram por duas semanas. Não houve nenhuma 
precaução do governo brasileiro das consequências desse tipo de 
atitude. Adicione os elementos: um governo autoritário, o poder do 
capital, uma mídia sensacionalista e a vaidade de um sertanista e 
se visualiza uma das maiores catástrofes da história do país com os 
povos originários. A maioria da tribo foi morrendo num curto período 
de tempo pelas doenças trazidas pelos brancos, especialmente 
gripe e pneumonia. Próximo à aldeia situa-se a Serra do Cachimbo 
onde	 ficavam	 instalações	 da	 FAB	 com	 médicos,	 enfermeiros,	
medicamentos e equipamentos hospitalares (OLIVEIRA, 2013, 
p.151). Só não havia a vontade de levar os índios doentes até lá 
para tentar salvá-los, o que conduz a interpretar que o ouro, os 
diamantes do rio Peixoto de Azevedo e a estrada inexorável eram 
mais importantes que qualquer vida humana, ainda mais a dos 
“selvagens”.

No intuito desesperado de impedir a catástrofe, padre Isaías 
embarca para Brasília no primeiro avião da FAB que veio trazer 
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suprimentos. Do alto da aeronave, ele percebe “centenas de serrarias, 
como espécie de braços auxiliares das grandes agropecuárias...” 
(OLIVEIRA, 2013, p. 149). Em Brasília, é aquela eterna espera 
em gabinetes, andar de um a outro, até que é convidado a uma 
festa na casa de uma funcionária dos militares e que os recebe em 
sua mansão riquíssima. O padre Isaías e a moça Açucena que o 
acompanha (defensora dos povos indígenas, residente em Cuiabá) 
parecem	seres	de	outro	planeta	naquela	festa,	seus	perfis	simples	
e singelos contrastavam com as joias, roupas, carros, uísques etc. 
dos outros. Das reuniões de gabinete até esse dia, Isaías ainda 
não tinha sido ouvido sobre o que o trouxe até Brasília. Depois de 
muito palavreado fútil das pessoas na festa, ele consegue expressar 
o motivo. A resposta é desoladora: entre um drinque e outro, um 
general	 afirma:	 “O	 padre,	 nosso	 convidado,	 sabe	 onde	 encontrar	
minha alma e o ouro que está embaixo da bunda dos índios” 
(OLIVEIRA, 2013, p. 158). 

A fuga da morte e da destruição e o desejo de viver em 
harmonia com a natureza faz que parte da Frente de Atração, 
por decisão própria (Porto Bello está ausente devido às inúmeras 
viagens que faz para a cidade), reúna-se com os indígenas e decidam 
afastar-se da estrada e migrar para um local bem mais distante em 
meio	 à	 floresta	 densa.	 Eles	 tomam	 essa	 decisão	mesmo	 sabendo	
que, talvez, não conseguissem mais contato com suas famílias, com 
o mundo “civilizado.” As descrições que a obra Sinais de Chegadas 
(OLIVEIRA, 2013) traz do novo lugar possuem um caráter poético 
que possibilita pensar num horizonte de reconciliação possível com 
a natureza, debatido acima, embora isso seja apenas momentâneo 
porque logo são encontrados, e o fatum do capital impõe-se em 
detrimento de tudo. Em todo caso, pode-se dizer que esse momento 
expressa uma certa harmonia e a possibilidade de inspiração para 
uma práxis em vistas de uma efetiva reconciliação com a natureza, 
devido ao modo como a estadia neste novo lugar é apresentada. O 
lugar encontrado aparece como um espaço de ar livre, nele a tribo 
reorganiza sua vida, constrói suas roças, passa a coletar e caçar. 
Os membros da Frente fazem uma espécie de reelaboração de seus 
passados, como se reencontrassem a si mesmos naquele lugar. 
Essa	parte	da	floresta	era	extremamente	rica	em	plantas	das	mais	
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variadas, os rios não eram poluídos e tinham toda sorte de peixes. 
Na mata, uma grande variedade de animais. Somando-se a isso, 
ao entardecer, milhares de pássaros de diferentes espécies vinham 
para as árvores para o descanso noturno. Sugakapã aprendeu com 
seu pai a observar todos os detalhes do ambiente, o modo como 
as formigas se movimentam, a cor das águas do rio atestando se 
alguma	modificação	está	ocorrendo	em	outros	lugares	etc.	Quando	
a tribo sai para estudar o ambiente, caminha por dia em torno de 6 
a 7 quilômetros observando palmo a palmo de tudo que a natureza 
tem. O barulho de um animal pode indicar a presença de outro 
etc. Nesse período em que estavam em paz em Waihu-Ondi (nome 
que os Panará deram ao lugar), convidam o narrador para caçar, 
sabem que esse tem um instrumento, a arma de fogo, que mata 
mais rápido. No caminho, o narrador vai anotando no seu caderno 
os acontecimentos decorridos, os lugares sagrados para os índios, 
os detalhes do ambiente que os índios ajudam a construir, com 
sua percepção mais acurada. “Eles liam detalhes que haviam em 
cada	lugar	da	floresta	e	de	suas	memórias	ancestrais”	(OLIVEIRA,	
2013,	 p.293).	 No	momento	 de	 atirar	 na	 anta,	 ele	 não	 fica	 bem,	
embora disfarce em silêncio seu estado mental e abata o animal 
(OLIVEIRA, 2013, p.279). Na caçada seguinte, os índios o convidam 
novamente mas dizem para deixar a arma de fogo; eles perceberam 
seu mal-estar. Querem que ele leve o caderno de anotações. Na 
volta à aldeia, junto às mulheres e às crianças, eles fazem uma 
grande festa na qual ― além da comida e bebida ― narram o que 
foi experenciado durante a caçada. Convidam o narrador a ler seu 
bloco de anotações. A tribo ouve prazerosamente tudo isso. Aqui há 
um outro conceito de comunicação e outra relação com a natureza, 
uma proximidade integrativa que leva um indígena a dizer, em outro 
momento da obra, que, se o homem branco que derruba tudo com 
suas máquinas deitasse no chão e conseguisse ouvir a natureza, 
ele jamais a destruiria. Certamente, Adorno, o esteta europeu, não 
conheceu esse modo de vida. Suas análises dos tempos pretéritos, do 
que seria a pré-história europeia, estão eivadas por conhecimentos 
de sua experiência histórica. Os nazistas usavam dos mitos de 
origem	(solo	e	sangue)	para	justificar	sua	nefasta	ideologia,	o	que	
mantém Adorno precavido sobre qualquer idílio de retorno. Some-se 
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a isso a pré-história tal como exposta por Adorno e Horkheimer, em 
Dialética do Esclarecimento, que tem como momento central o medo 
do difuso, da natureza desconhecida. Para eles, os mitos nascem do 
medo	e	logo	se	transformam	em	doutrinas	fixas,	depois	nas	grandes	
religiões patriarcais. É claro que nesse pequeno texto não se pretende 
esgotar a visão do mito da Dialética do Esclarecimento. O intuito 
não é comentar a pré-história como animismo exposta nesta obra, 
mas mostrar pela leitura da obra Sinais de Chegadas (OLIVEIRA, 
2013) que esse outro modo de se relacionar com a natureza e, 
consequentemente, a mudança na expressão da linguagem, ou seja, 
modo e mudança estão muito próximos da proposta adorniana da 
reconciliação ―, como um ponto de fuga para o qual esforços devem 
conduzir todos, bem como o quanto a obra de arte deixa as coisas 
falarem (proposta tratada, principalmente na obra Teoria Estética). 
Assim, os “civilizados” poderiam, ao abandonar-se às narrativas 
indígenas e à obra que ora comentada, escapar da prisão de sua 
própria subjetividade, moldada a partir de um sujeito hipostasiado 
da natureza e incapaz de transmutar-se para o outro. Portanto, essa 
tarefa	é	totalmente	coerente	com	a	proposta	da	filosofia	adorniana.

A obra de arte é também, na visão adorniana, o lugar 
privilegiado para a expressão do sofrimento, a ciência pode 
descrevê-lo, a política pública pode visar saná-lo, mas só a obra de 
arte ao transportar o leitor para os fragmentos do real, ordenados 
a seu modo, fá-lo viver conjuntamente com os personagens tal 
experiência. 

Isso é patente na obra Sinais de Chegadas, pois, por exemplo, 
depois deste momento quase idílico que foi exposto vem novamente 
a catástrofe. Os aviões da FAB localizam o novo local das aldeias 
(OLIVEIRA, 2013, p. 201). Logo Porto Bello acompanhado de 
8 militares e o fotógrafo já referido aportam ao lugar. Agora, com 
a seguinte proposta para Sugakapã: em nome do presidente da 
República, ele o convida a participar de uma grande reunião de 
chefes indígenas que ocorrerá no Parque Nacional do Xingu, para 
que os líderes discutam sua situação. O narrador e os outros membros 
da Frente de Atração sabem que ele está, na verdade, querendo 
levar Sugakapã para conhecer o Xingu, a nova residência de sua 
tribo. A transferência já estava decidida, sem nenhuma consulta 
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aos índios. Sugakapã havia ouvido de seus antepassados a ideia de 
um grande encontro entre as diferentes tribos para selarem uma 
paz duradoura. Entretanto, sua percepção apurada percebe que a 
viagem é uma emboscada. Nesse momento da obra, ele já sente que 
perderam para os invasores. Ele diz a seguinte frase ao narrador: 
“Tudo dentro de mim está morto” (OLIVEIRA, 2013, p. 222). A 
vida para ele não é algo que possa ser separável dos locais onde sua 
tribo vive desde tempos imemoriais, ou seja, não há nele a separação 
entre um eu e o mundo que ele habita. Quando ocorre a viagem e 
no momento em que a aeronave já sobrevoa o Xingu, num misto de 
ingenuidade e esperança, Sugakapã profere, sorrindo, as palavras 
Sonsenã e Potukã que evocam em sua língua a ideia da grande 
reunião de líderes que seus antepassados mencionavam. O sonho 
de Sugakapã era “unir todos os povos num grande acordo de paz” 
(OLIVEIRA, 2013, p. 260). Sem entender o que Sugakapã dizia, 
mas vendo a oportunidade do sucesso, Porto Bello pede ao fotógrafo 
que registre estes momentos ao lado de Sugakapã (OLIVEIRA, 
2013, p. 221). Nos dias seguintes, os jornais brasileiros estampam a 
felicidade do chefe dos Panará ao conhecer o Xingu, do sucesso da 
pacificação,	não	se	referem	ao	instante	em	que	Sugakapã	percebe	
a farsa e permanece quase todo o tempo da estada lá e a volta em 
silêncio. Sua dor e silêncio não contam!

Na segunda ida à caçada, anteriormente mencionada, o grupo 
de	indígenas	chefiado	por	Sugakapã	tem	outra	missão	além	da	caça	
e das anotações do narrador, eles aproximam-se sorrateiramente 
da Serra do Cachimbo e, estando no coração da serra, veem uma 
multiplicidade de homens e máquinas trabalhando. São cavados 
buracos enormes os quais, como se descobriu posteriormente, eram 
os experimentos nucleares do regime militar. Sob o ponto de vista 
da forma estética, essa passagem revelou-se, como tantas outras, 
extremamente	significativa	porque	é	construída	de	tal	modo	que	o	
leitor se sente chegando como um dos membros do grupo e, com 
todos se espanta com o que vê. O narrador transita muito bem 
entre os dois mundos (“civilizado” / “selvagem”), um elemento da 
obra que permite que também se faça a travessia. Assim, falando 
ao modo de Adorno, são os elementos formais, como sedimentos 
da materialidade do existente, que propiciam o deslocamento na 
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experiência estética. Se a obra fosse contada pelo olhar de Porto 
Bello, a composição seria outra e, talvez, o leitor fosse levado a crer 
que ele teria salvo os índios gigantes.

Na volta da experiência na Serra do Cachimbo, a tribo estava 
dividida,	parte	havia	ficado	em	Waihu-Ondi	e	parte	fugia	para	a	mata,	
para se manter distante o máximo possível. O narrador segue esse 
segundo grupo no intuito de fazê-lo retornar e manter-se unido. Ele 
o faz porque sabe que estão cercados de todos os lados. Por meio de 
gestos e das seguintes palavras, ele convence esse grupo a retornar:

[...] de um lado construções de muitas casas 
apenas quilômetros daqui ― omiti que era 
local para a construção de bomba nuclear pelo 
simples fato de não saber traduzir isso na língua 
dos Parenty e há, do outro lado, a estrada que 
vem arrebentando com tudo. Muito em breve, 
milhares de gente: brancos, ruivos, negros, 
cafuzos e todas as cores inimagináveis tomarão 
conta deste lugar. (OLIVEIRA, 2013, p. 327). 

Quando dois aviões da FAB chegam para levar os indígenas, 
eles são engambelados, pois lhes é dito que farão uma viagem 
igual àquela que Sugakapã, agora já morto, havia feito. Os índios 
pensaram que eles voltariam. Na obra Panará: a volta dos Índios 
Gigantes (ARNT, 1998), há várias entrevistas sobre a ida forçada ao 
Xingu, somente o sertanista chefe sustenta que os índios foram de 
livre	vontade.	Todos	os	outros,	inclusive	o	autor	Odenir,	afirmam	que	
eles não sabiam que estavam deixando o lugar para sempre, tanto 
que não levaram nada de seus pertences e as roças de amendoim 
estavam prontas para serem colhidas (ARNT, 1998, p. 115-116). 

Depois disto, Waihu-Ondi, o lugar encantado, onde natureza 
e pessoas executavam uma dança harmoniosa, transformou-se 
num lamaçal tóxico, grandes crateras, rios poluídos, vegetação 
destruída, tudo por causa ― na fala do personagem Aquilino ― de 
duas	pedrinhas,	a	branquinha	e	a	amarela,	que	significam	ouro	e	
diamante (OLIVEIRA, 2013, p. 98). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leitura da obra Sinais de Chegadas (OLIVEIRA, 2013) 
propicia que se tenha a experiência de conviver com uma cultura 
totalmente diferente. Isso permite, inclusive, o contraste entre o 
modo como nos relacionamos com a natureza e com os outros e 
o modo como os Panará o fazem. Essa possibilidade de a obra de 
arte propiciar uma experiência nova e reveladora que espanta e 
transforma é coerente com um dos elementos centrais da estética 
de Theodor Adorno que é a obra ser constituída de tal forma que 
permita este “abandono”, ou seja, que se deixe de ser, ao menos por 
uns momentos, o que é ― o que inclui hábitos, princípios, visões de 
mundo ― para viver a experiência do outro. E isso, na obra Sinais 
de chegadas, é possibilitado porque se acompanha um narrador 
que transita muito bem entre os dois mundos: dos indígenas e dos 
invasores. Outro aspecto imprescindível a ser ressaltado é que este 
deslocamento para a vivência com os Panará propicia que se tenha 
a	real	dimensão	de	seu	sofrimento,	algo	que,	se	se	ficasse	de	fora,	
apenas	com	a	 leitura	dos	 jornais	e	dos	 textos	científicos	e	 relatos	
sobre o tema, não se teria essa dimensão. Isso porque, apesar da 
grande importância destes discursos, só a obra de arte, segundo 
Adorno, pode dar a dimensão do sofrimento por ela permitir que 
se compartilhe a experiência do outro. No caso do romance Sinais 
de Chegadas, ele é construído de tal forma que o leitor se sente 
como	se	 fosse	participante	daquele	contexto.	Por	fim,	é relevante 
tocar no ponto relativo à reconciliação com a natureza e com os 
outros. No artigo, procura-se mostrar o quanto os Panará estavam 
mais reconciliados uns com os outros e com o meio ambiente. 
Por outro lado, os “civilizados” são apresentados como o inverso. 
A destruição da natureza ocorre de forma voraz, apressada, como 
se não pudessem de forma alguma vivenciá-la de outro modo que 
não fosse para produzir, extrair, em busca de acumular capital. Com 
relação à natureza interna, mostram-se incapazes de dialogar, de 
trocar experiências, como se a experiência com o outro fosse um 
tabu. Entretanto, como Adorno expõe em Teoria Estética, a obra de 
arte expressa as fraturas do real e, portanto, a irreconciliação mas, 
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à medida que apresenta outro modo de vida e outra relação com a 
natureza, ela aponta para uma comunicação possível com o outro 
e a possibilidade de outro modelo de relação com a natureza, o que 
coloca a reconciliação como um ponto de fuga no horizonte, algo 
pelo qual se pode lutar se quiser uma práxis diferenciada daquela até 
agora existente. Apesar de a obra Sinais de Chegadas ser triste, pois 
retrata um contexto histórico de extremo sofrimento, ao apresentar 
a beleza da natureza quando ainda não estava destruída e outro 
modo de relação com ela, aponta para a possibilidade feliz de que se 
pode construir um mundo melhor.

Conclui-se com uma fala do personagem Aquilino, cujo teor 
poético expressa essa relação diferenciada com a natureza:

Certa vez, havia um errante que só queria que 
a vida o levasse. A vida ia à frente e ele seguia 
atrás. Quando o sol estava quente, a vida lhe fazia 
sombra; quando fazia frio, a vida lhe aquecia; 
quando chovia a vida lhe fazia abrigo; quando 
sentia vontade, a vida deitava com ele. Até que, 
um dia, a vida parou à beira de um rio e lhe disse: 
‘estou cansada e vou tomar banho’. O viajante 
sentou-se	e	ficou	olhando-a	tomar	banho.	A	vida	
mergulhou uma, duas, três vezes. O andante, sem 
tirar os olhos dela disse-lhe: ‘Estou com sede’. A 
vida então lhe perguntou: ‘sente sede onde? ‘E 
este lhe respondeu: ‘No mesmo lugar onde sinto 
tanto medo’. (OLIVEIRA, 2013, p. 98).
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O HAIKAI AMAZÔNICO DE 
MAX MARTINS: INVENÇÃO 
E TRADUÇÃO SEMIÓTICA

MAX MARTINS’ AMAZONIAN 
HAIKU: INVENTION AND 
SEMIOTIC TRANSLATION

José Francisco da Silva Queiroz1

RESUMO: A produção literária modernista caracteriza-
se pelo diálogo entre formas poéticas distintas, tanto 
no aspecto técnico quanto nas propostas temáticas 
e	 filosóficas	 de	 composição.	 Essa	 característica	 da	
arte literária modernista cumpre-se na supressão 
de barreiras temporais e culturais por meio de obras 
que buscam na linguagem poética um instrumento 
metalinguístico	de	reflexão	do	ato	inventivo.	A	produção	
poética mostra o homem como um produto do idioma 
e seu recriador. O poeta Max Martins, a datar de seu 
livro H’era (1971), apropriou-se de algumas técnicas 
da poesia japonesa, como a forma do haikai, e desde 
então utilizou esse modelo estético em seu trabalho 

1 Mestre e doutor em Letras (Estudos Literários) pelo Programa de Pós-Graduação 
em Letras, da Universidade Federal do Pará. Professor de Estudos Literários na 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), no Campus de Tomé-Açu.
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poético, mesmo não dominando o idioma japonês. Este 
artigo pretende problematizar como um poeta pode se 
apropriar de uma forma literária característica de um 
idioma	específico,	sem	possuir	o	devido	conhecimento	
linguístico e assim fazer uma tradução não de caráter 
idiomático mas semiótico.

Palavras-chave: Tradução; poesia; haikai. 

ABSTRACT: Modernist literary production is 
characterized by a dialogue between different poetic 
forms both in technical and thematic and philosophical 
proposals for composition. Temporal and cultural 
barriers are overcome by literary works that use poetic 
language	 as	 a	metalinguistic	 instrument	 for	 reflection	
on the inventive act. In Modernist poetry, more than a 
product of the language, man assumes the place of its 
(re)creator. Max Martins, from his book H’era (1971) 
onwards, incorporated in his works some techniques of 
Japanese poetry, such as the short form of haiku. This 
poetic appropriation becomes more interesting since 
it is known that Max Martins did not master Japanese 
language. This article intends to discuss how a poet can 
appropriate a literary form that is characteristic of a 
specific	 language	without	 having	 the	 proper	 linguistic	
knowledge about that language, and thus how such an 
appropriation allows the creation of a semiotic translation 
instead of a purely lexico-grammatical translation.

Keywords: Translation; poetry; haiku.

CONHECENDO O OUTRO

A inovação que se pode proporcionar à literatura de um idioma 
qualquer está muitas vezes ligada à pesquisa estética, linguística 
e formal empreendida pelo autor que pretenda transformar seu 
próprio horizonte do fazer poético. Jorge de Lima (1893–1953) 
revolucionou os métodos de composição com a Invenção de Orpheu 
(1952)2, uma epopeia que releu e reinventou a tradição literária 

2 Em edição posterior: LIMA, Jorge de. Invenção de Orfeu. In: LIMA, Jorge 
de. Poesia Completa: volume III. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. 
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ocidental, deixando a crítica desorientada com aquele trabalho de 
colagem, citação e apropriação de toda uma tradição poética clássica 
(Virgílio, Dante, Camões etc.). 

Mário Faustino (1930–1962), com o livro O homem e sua 
hora (1955)3, fundiu a “tradição e a modernidade” do patrimônio 
literário luso-brasileiro articulando semelhante legado com a 
produção poética de várias matrizes culturais e linguísticas, o que o 
levou a desenvolver um esforço pedagógico por meio do Suplemento 
Literário do Jornal do Brasil (1956–1958) ao apresentar e comentar 
as	produções	que	 julgava	 significativas	de	outros	 idiomas,	 sem	se	
limitar a uma dada temporalidade ou mesmo a qualquer substrato 
estético. Sua pesquisa poética foi uma das mais fecundas no Brasil. 

A tríade fundadora do Concretismo Brasileiro (1956), por 
meio de seu esforço tradutório, o qual já encerra em si um trabalho 
de	 investigação	 e	 recriação,	 reivindicaria	 dentre	 suas	 influências	
obras, como Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, de Stéphane 
Mallarmé (1897)4, e os Calligrammes, de Guillaume Apollinaire 
(1918). Essa pulsão pela pesquisa demandou a consciência de que 
a	aventura	do	 fazer	poético	precisava	se	reconfigurar,	em	face	da	
multiplicidade de fenomênos artísticos acessíveis como nunca antes 
se viu. Diante de semelhante exemplo, toda uma geração de poetas 
veio a conhecer novos parâmetros de composição do verso.

Inovar o fenômeno literário pressupõe assim estabelecer 
diálogo com um conjunto bem amplo de referências inventivas, 
admitindo	existir	um	fluxo	de	experiências	criativas	comunicáveis	
por intermédio da apropriação de múltiplas técnicas, da recriação 
do arcabouço formal herdado e da tradução de matrizes poéticas 
alheias, pois a poesia subsiste à língua e pode ser acomodada 
em diversas estruturas discursivas. Compreender o processo 
de produção poética de um idioma estrangeiro pode promover 

3 Em edição mais atualizada: FAUSTINO, Mário. O homem e sua hora e outros 
poemas. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
4 Em edição posterior: MALLARMÉ, Stéphane. Um coup de dés jamais 
n’abolira le hasard. Paris: Gallimard, 1914.
MALLARMÉ, Stéphane. Um lance de dados jamais abolirá o acaso. Tradução 
Haroldo de Campos. In: CAMPOS, Augusto de; PIGNATARI, Décio; CAMPOS, 
Haroldo de. Mallarmé. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2015. p. 149-173. 
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o alargamento e a renovação do idioma do poeta-pesquisador. 
A produção poética modernista construiu-se sob esse signo da 
experimentação, abandonando de certa maneira a concepção 
do poeta gênio, iluminado e cheio de inspiração das musas do 
hipocrene. Em substituição aos arroubos emotivos, derramados 
do âmago do peito ou das trevas do inconsciente, tivemos o fazer 
poético caracterizado pela descoberta do “outro”, o qual seria 
cultural, formal e linguisticamente assimilado.

Max Martins (1926–2009) desenvolveu sua obra permeada 
por	essa	noção	da	pesquisa,	ao	se	deixar	 influenciar	pelas	 formas	
poéticas	 e	 concepções	 filosóficas	 da	 cultura	 Oriental.	 Com	 seu	
terceiro livro, H’era (1971), o poeta apresentou os primeiros indícios 
de sua aproximação com o fazer poético ligado às	filosofias	do	Zen	
Budismo e do Taoísmo. Nesse livro, por meio do poema “Koan”, 
temos o empréstimo da “frase-enigma” do mestre Zen Shan-Hui 
(805–881), “A pá em minhas mãos vazias”, a qual, bem mais do que 
somente um jogo verbal, “works as a leaven. When	the	sufficient	
conditions obtain, the mind unfolds itself into the full bloom of a 
satori” (SUZUKI, 1949, p. 105). Essa busca por esclarecimento, por 
conhecer novas matrizes poéticas e vivências artísticas assaltou Max 
Martins no momento exato em que o Ocidente procurava a Ásia na 
tentativa de se conhecer ou mesmo se reencontrar. 

Na década de 1950 se distinguem de algum 
maneirismo as traduções de haicais feitas por 
Haroldo de Campos com elementos fornecidos 
via Ezra Pound. Outros capítulos, com contributo 
relevante ao haicai no Brasil, vêm com a 
geração de 1960-70, para qual o orientalismo 
esotérico e o budismo zen [...] seriam bandeira 
de transgressão abandonando o ascetismo 
para ser insurgência na forma “zen-beat”, 
elemento retórico no discurso da contracultura. 
(KAHLMEYER-MERTENS, 2010, p. 38).

Desse modo, Max ao se valer do ilogismo do koan “A pá em 
minhas mãos vazias”, construção que não pretende ser decifrada, 
mas instigar a percepção da realidade, buscou devassar e ultrapassar 
o dualismo do “Ser” e do “Estar”, o qual se aproxima foneticamente 
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dos demonstrativos “ko” e “ã” da língua tupi-guarani. Esse complexo 
trabalho de composição, que hibridiza elementos idiomáticos e 
culturais, avançando com o uso de paranomásias e se valendo da 
visualidade	gráfica,	produziu	um	dos	poemas	mais	significativos	da	
obra maxiana.

A pá nas minhas mãos vazias 

Não a pá de ser
mas a de estar, sendo pá
lavra no vento
nuvem-poema
arco
busco-te-em-mim dentro dum lago
max
eKOÃdo 
e a face ex-garça-se verdemusgo
muda

(Quem com ferro fere
o canto-chão
infere o
silen
cioso
poço?)

pá!
Cavo esta terra - busco num fosso
FODO-A
agudo osso
oco
flauta	de	barro
sôo?

Silentes os sulcos se fecham
espelhos turvam-se
e cavo sou
a pá nas minhas mãos vazias
(MARTINS, 1971, p. 12-13).

Em 1982, com A Fala entre parêntesis (MARTINS, 19825), 
a relação com a poesia japonesa torna-se ainda mais evidente. Essa 

5  Em edição mais recente: MARTINS, Max; CARVALHO, Age de. A Fala 
entre parêntesis. Belém: EDUFA, 2016.
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obra, feita em parceria com Age de Carvalho, retoma e reconstrói a 
prática nipônica da renga, modalidade poética cujo arranjo formal 
consiste na intercalação de versos de dois ou de mais poetas para 
a	formação	de	um	longo	poema	eivado	do	caráter	reflexivo.	Como	
Benedito Nunes ressalta no prefácio da primeira edição dessa obra, 
nem tanto a forma da renga foi mantida, mas a postura indagadora 
e ponderativa tão natural à poesia japonesa. 

Renga	 significa	 justamente	 cadeia de poemas. 
Jamais concluída, cadeia aberta, o último elo 
de uma sequência pode ser o começo de muitas 
outras. [...] Entretanto, não se pode adotar, 
sob pena de desnaturalizá-los, processos de 
criação verbal nativos de determinada cultura 
sem adotar-lhes, também, os valores estéticos, 
éticos e espirituais correspondentes. Mas o 
risco	de	artificialidade	que	 isso	comportaria	 foi	
contornado	dentro	da	expressão	lírica,	reflexiva	
e metafórica, própria de ambos. (NUNES, 1982, 
p. i-ii).

Nas obras seguintes, Max Martins integrou ao seu trabalho 
criativo a forma poética do haikai reproduzindo tanto o procedimento 
sintético da expressão verbal como o “momento de iluminação” 
do Zen Budismo, o satori. Ele recriou o método de composição 
poética do haikai, não a métrica ou a estrofação, pois que isso é 
impossível transpor para o português, mas inseriu em sua poesia 
a concisão linguística, a não conceituação e o verso que se propõe 
como a própria coisa que anseia designar. Não mais a descrição ou a 
explicação, o poema torna-se um objeto feito de palavras, tão real e 
concreto quanto os seres e coisas que pretende dizer. 

O contato da poesia de Max Martins com a tradição poética 
Oriental serviu de base para a dissertação de mestrado e alguns 
artigos de Yurgel Pantoja Caldas. Nesses trabalhos, o autor ressalta a 
relação dos escritores latino-americanos com a cultura sino-japonesa 
e enfatiza a aproximação de Max Martins com o livro oracular I 
Ching. A discussão levantada nesses estudos propõe que

Max Martins pode ser considerado um tradutor 
do I Ching, a partir do momento em que Para 
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ter onde ir constitui o resultado de várias 
consultas ao Livro das mutações, cuja leitura 
e interpretação dos hexagramas levaria à 
composição, propriamente dita, de cada poema. 
Em outras palavras, cada poema do livro de Max 
Martins obedece a alguns caminhos (espaços de 
orientação) apontados pelas linhas formadoras 
dos hexagramas do I Ching (CALDAS, 2003, p. 
160).

Diante	 dessa	 convergência	 de	 influências,	 reconhecemos	
que a aproximação de Max Martins com a poesia japonesa segue a 
trilha de um dos mestres do haikai, o poeta Matsuo Bashô (1644–
1694). Ele não realizou apenas a	fixação	das	normas	sobre	a	forma	
do haikai e da renga, pois sua principal contribuição deu-se quanto 
ao	caráter	filosófico	que	a	composição	assumiu	passando	de	uma	
manifestação rígida para uma prática singela, nascida da observação 
paciente da natureza. Esse olhar plácido estendeu ao poema uma 
dimensão inesperada, pois para Bashô a verdadeira poesia não nasce 
da intelectualização do mundo, mas da capacidade de ver a realidade 
em sua inteireza e simplicidade, sem artimanhas conceituais. A 
impressão do momento vivido deve ser gravada em sua forma plena, 
em uma pequena cápsula, o haikai. Paulo Franchetti (1996), na 
apresentação da obra Haikai, discorre sobre os aspectos teóricos e 
históricos da poesia japonesa e adverte que

Dominar a arte do haikai, portanto, como 
dominar qualquer arte, é adquirir a estranha 
forma de consciência inconsciente de si mesma 
de que nos falam tantos textos budistas – uma 
forma de agir pela não-ação, um exercício do wu-
wei taoísta. [...] O haikai tem uma preferência 
temática marcada pelo rural, pelo rústico e pela 
vida pobre e solitária. Por isso são tão sedutoras 
as várias anedotas que vinculam a composição de 
conhecidos hokku de Bashô à prática orientada 
da meditação	 budista,	 ou	 ao	 confinamento	 do	
poeta em alguma ermida ou mosteiro isolado. 
(FRANCHETTI, 1996, p. 25).

Consideramos, portanto, alguns poemas de Max Martins 
como a recriação de um modelo poético japonês, ou seja, uma 
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tradução intersemiótica (da realidade e) de um sistema estético; 
prática	na	qual	podemos	ver	a	recolocação	dos	princípios	filosóficos	do	
Taoísmo e do Zen Budismo em uma forma expressiva muito próxima 
da estrutura linguística do haikai. Segundo Julio Plaza (2003), a 
“transformação de signos em signos” constitui em si um processo 
de tradução, o qual consiste na transposição de uma linguagem 
em outra, na construção de um código que mantenha diálogo com 
aquele de onde proveio, mas sem perder sua individualidade. A 
prática	da	tradução	mostra-se	como	uma	“transcodificação	criativa”,	
uma “operação de substituição”, um processo inerente a qualquer 
linguagem. 

A tradução como instrumento estético é capaz de expor a 
dinâmica da criação, discutir-lhe os princípios e propor um novo 
olhar sobre a obra original. Não cabe aqui a antiga concepção de 
fidelidade	ao	conteúdo,	mas	o	reconhecimento,	apontado	por	Walter	
Benjamin (2011), de que “a tradução é uma forma” e, como tal, lida 
com um signo potencialmente complexo por sua intraduzibilidade, 
mesma força que tensiona e pede o trabalho tradutório: a modulação 
na diferença. E nesse percurso se mostra necessário distinguir 
a historicidade das formas estéticas, sua natureza construída 
progressivamente	 ou,	 ainda,	 a	 ressignificação	 que	 recebe	 a	 partir	
de novas leituras. Novamente, nesse campo de investigação tão 
fecundo, Plaza mostra-se esclarecedor.

Nessa medida colocamos a Tradução 
Intersemiótica como “via de acesso mais interior 
ao próprio miolo da tradição”. Tradução como 
prática crítico-criativa na historicidade dos 
meios de produção e re-produção, como leitura, 
como metacriação, como ação sobre estruturas, 
eventos, como diálogo de signos, como síntese 
e reescritura da história. Quer dizer: como 
pensamento em signos, como trânsito dos 
sentidos, como transcriação de formas na 
historicidade. (PLAZA, 2003, p. 14).

O conceito de tradução apresentado até agora nos serve 
para explicar como o modelo de criação poética de Max Martins 
mantém	relação	com	a	filosofia	e	a	estruturação	do	haikai. Por meio 
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da análise de alguns poemas, pretendemos mostrar como se efetiva 
esse trabalho de tradução intersemiótica e até que ponto o poeta 
brasileiro assimilou princípios característicos do estro nipônico.

O trabalho inventivo

Nos poemas “japoneses” de Max Martins, percebemos o 
poder de síntese,	a	captura	do	instante	e	a	fixação	de	uma	imagem	
constituindo a “alta voltagem” semântico-semiótica do agrupamento 
mínimo de palavras, as quais por meio da disposição espacial tentam 
recuperar o traço visual do kanji. A preocupação com a ordenação 
estrófica	 tenta	 recuperar	 a	 “metáfora	 gráfica”	 do	haikai. Embora 
o idioma japonês não seja tensionado por uma prática interlingual 
de tradução, reconhecemos uma “técnica” de captura da realidade. 
Octávio Paz discutiu o caráter recriador que a tradução assume por 
meio da prática poética:

Esa transformación no es ni puede ser sino 
literaria porque todas las traducciones son 
operaciones que se sirven de los modos de 
expresión a que, según Roman Jakobson, se 
reducen todos los procedimientos literarios: 
la metonimia y la metáfora. El texto original 
jamás reaparece (sería imposible) en la otra 
lengua; no obstante, está presente siempre 
porque la traducción, sin decirlo, lo menciona 
constantemente o lo convierte en un objeto 
verbal que, aunque distinto, lo reproduce: 
metonimia o metáfora. (PAZ, 2009, p. 14).

Essa similitude que alguns poemas de Max Martins 
apresentam em relação ao haikai espelha-se em outra prática 
tradutória. No capítulo “Haikai: homenagem à síntese”, Haroldo de 
Campos (1969), ao comentar o processo de tradução de poemas de 
Bashô, destrincha o motivo de certas escolhas linguísticas e formais.

Assim, adotando um verso livre extremamente 
breve como módulo de composição, meu esfôrço 
se concentrou em obter um rendimento máximo 
em português dos efeitos da elipse, da linguagem 
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reduzida, afastando do corpo enxuto do poema 
traduzido todos os apoios conectivos, tôda a 
adjetivação pitoresca, todo resquício explicativo 
ou conceituoso que pudesse enfraquecer a ação 
direta do original. (CAMPOS, 1969, p. 59).

As palavras de Haroldo de Campos reproduzem, mesmo 
sem esse objetivo, o trabalho de criação poética realizado por Max 
Martins. Pois se Max produziu seu poema com base em uma forma 
japonesa, expressando-se com o mínimo de vocábulos, aproveitando 
o espaço da página para sugerir o movimento enunciado pelas 
palavras e propondo a captação de um momento de iluminação 
advindo da percepção do real, não seria o caso de reconhecer nessa 
prática as mesmas técnicas de tradução enunciadas por Campos? 
Vamos aos poemas.

Viagem

O rio que eu sou
Não sei
ou me perdi 
(MARTINS, 1992a, p. 95).

...............................*

o velho tanque

rã salt

tomba

rumor de água 
(CAMPOS, 1969, p. 62).

Nesses	poemas,	vemos	o	signo	linguístico	ser	reconfigurado	
para espelhar o diálogo com o haikai, pois a tradução intersemiótica 
efetiva-se mesmo sem haver a relação direta com o idioma japonês, 
no caso do poema de Max Martins, ocorrendo por meio da transcrição 
verbal e formal feita por Haroldo de Campos de um famoso poema 
de Bashô. As diversas possibilidades de leitura que esses textos 
oferecem são possíveis exatamente pela ausência da discursividade 
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ou da estrofação tradicional no Ocidente. Cabe a constatação de 
que ambos os poemas se assemelham pela diferença que carregam 
quanto ao que se pratica em português e, assim, propõem novas 
soluções estéticas por intermédio da tradução intersemiótica.

Em sequência, temos outro poema de Max para análise. 

resíduo

é tudo o que consigo
(só)
de te dizer 
(MARTINS, 1992a, p. 126).

A expressão verbal poética lida com os vazios da linguagem 
e como traço residual do sentido que se traduz por palavras, a falta 
do que dizer sobre o outro é também a maneira de comunicar a 
precariedade da relação entre o poeta e a linguagem. Sem a 
necessidade de explicação, e em virtude da brevidade do poema, 
a	propensão	reflexiva	aparece	como	“cápsula	carregada	de	poesia,	
capaz de fazer saltar a realidade aparente” (PAZ, 2009, p. 163). 
Esse pendor pela iluminação que a poesia de Max carrega, típica do 
haikai,	confirma-se	ainda	nos	versos	abaixo	dedicados	“A	Hakuim6”.

Tu que me lês
tu vês
(talvez)
- isto é um cavalo? 
(MARTINS, 1992a, p. 83).

O esforço poético, com apoio em uma forma sintética, almeja 
aquilo que é inapreensível por meio da intelecção, por isso o uso de outro 
koan cumpre a função de “despertar” o leitor para a realidade, mesmo que 
essa pareça absurda. Ao se anular o esforço intelectual, restaria apenas a 
percepção intuitiva contida na trama verbal. Por meio do haikai maxiano, 
observamos o despertar da sensibilidade capaz de atingir a significação 
imediata das coisas. Nas palavras de Daisetsu Teitaro Suzuki (1870–1966), 
um grande divulgador e tradutor de textos zen budistas para o inglês, temos 
o alcance dessa filosofia na maneira de apreensão do ilógico deflagrado 
pela linguagem. 
6 Hakuin Hekaku (1686–1769), mestre do Zen Budismo japonês.
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Zen wants us to acquire an entirely new point 
of view whereby to look into the mysteries of life 
and the secrets of nature. This is because Zen 
has	 come	 to	 the	 definite	 conclusion	 that	 the	
ordinary logical process of reasoning is powerless 
to	give	final	satisfaction	to	our	deepest	spiritual	
needs. […] When words cease to correspond 
with facts it is time for us to part with words and 
return to facts. (SUZUKI, 1949, p. 59).

Na forma mínima de seus poemas orientalizados, Max 
Martins	 elucida	 um	 desafio	 à	 tradição	 poética	 ocidental	 nascida	
das pomposas narrativas épicas, transmigrada para as novelas de 
cavalaria e elevada a espetáculo musical com os trovadores. Contra 
a eloquência e os torneios verbais característicos dessa poética 
tradicional, há no poema a seguir a concentração em poucas sílabas 
de	um	desafio	a	Camões,	Sá	de	Miranda	e	tantos	outros	poetas	que	
definiram	o	conceito	do	Amor indissociável da manifestação da Dor.

Isto por aquilo

pro
por
(sem dor)
amor 
(MARTINS, 1992a, p.76).

O eco áspero do fonema vibrante /r/ percorrendo todo o 
poema ainda sugere a carga operosa e rude inscrita na tradição lírica 
da língua portuguesa. Contudo, essa aliteração e a concomitante 
assonância do fonema /o/, responsáveis por manter a ligação sonora 
entre o par amor/dor, dissolve-se ante a nova proposição: “amor sem 
dor”. 

Observamos um poema que nos convida a construir seu 
significado,	pois	apresenta	uma	nova	questão	estética	ao	fugir	das	
convenções formais e por isso suscita diversas nuances de leitura. 
Aqui	 o	 signo	 estético	 não	 se	 presta	 somente	 à	 decodificação,	 ele	
suscita que o leitor também participe de sua construção do poema. 
Pois mesmo a maneira de lê-lo escapa do convencional, somos 
convidados a acompanhar uma escrita vertical e descendente.
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E, se até agora discutimos o trabalho tradutório realizado por 
Max Martins, atividade essa que lida com a transformação dos signos 
estéticos	e	com	o	reaproveitamento	de	conceitos	filosóficos,	somos	
apresentados agora a poemas que homenageiam a poesia Waka 
(vocábulo que abarca toda produção poética japonesa). Quanto ao 
primeiro texto, intitulado sugestivamente de “Haikai”, o assunto 
típico dessa forma poética, a natureza, é tratado nos moldes de 
Bashô. No entanto, sua estrutura foge ao modelo proposto por esse 
poeta. Ele substituiu a forma poética de cinco versos, o tradicional 
poema tanka, por outra que mantinha apenas os três versos iniciais, 
criando assim uma nova estrutura poética, o haikai. E Max, valendo-
se dessa liberdade criativa, apropria-se da concisão da mensagem de 
um bilhete-postal para se aproximar da forma poética japonesa. 

Haikai
Max:

De Paris
o verão

te joga
- Doce ondulação –
um pensamento leve

Angel 
(MARTINS, 2001, p.76).

O haikai, como a natureza, deve comunicar apenas o 
essencial. Para que o poema seja concretizado importa acima de 
tudo a capacidade de saber ver o que a natureza diz e é. A ondulação 
de uma brisa veranil desperta um novo estado de consciência, o qual 
é leve e tépido como um verão parisiense. A percepção dispensaria 
a explicação.

Já no próximo poema, a questão que se propõe parece 
ser	mais	 um	desafio	 do	 que	uma	homenagem.	Pois	 a	 filosofia	 do	
Zen	Budismo	e	do	Taoísmo	requer	o	fim	da	dualidade	oriunda	da	
reflexão	 racional.	 E,	 na	 composição	 de	 um	 haikai, pretende-se 
conseguir a harmonização entre o poeta e a realidade observada, 
essa habilidade de contemplar a paisagem natural sem lhe atribuir 
valor, traduzindo-a por meio da linguagem, não admite espaço para 
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a especulação de fundo platônica. O plano ideal e o plano real, que 
jazem	nos	versos	abaixo,	 reafirmam	a	dúvida	ocidental,	buscando	
na indagação discutir o mistério que a linguagem sugere: o que é o 
mundo?

A um poeta japonês 

o mundo
é sonho é real
não sei
o que é sonho o que é real
sou não sou
ou 
(MARTINS, 1992a, p. 124).

Realidade e Sonho, Ser ou não Ser; pares tão comuns na poesia 
ocidental, presentes na fabulação de poetas clássicos, barrocos, românticos 
e simbolistas, dualidades que sempre pairam a atestar a incapacidade do 
poeta em lidar e compreender a realidade. Todavia é por meio da lingua-
gem poética que se tenta solucionar o impasse entre aparência e essência, 
almejando assim substituir o mundo das dúvidas por outro mais simples 
e acessível por meio da contemplação. No título do poema em questão, 
podemos enxergar a proposição de Max Martins à poesia japonesa, como 
se ela tivesse a resposta para essa inquietação arraigada em nossa tradição 
lírica: o que é mundo, o que eu sou? Ao poeta japonês fica a questão.

Os aspectos visuais e filosóficos postos em primeiro plano nos ver-
sos discutidos nesse percurso analítico cedem lugar agora a um elemento 
básico do haikai: a contemplação da natureza. Somos convidados a en-
xergar e aprender. Como se precisássemos permitir que a paisagem nos 
ilumine para que pudéssemos traduzi-la.

Solidariedade

chove
e a terra intumesce
(agradece) 
(MARTINS, 1992b, p. 14).
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A solidariedade enunciada nesse haikai maxiano consegue 
captar a dinâmica do ciclo da existência natural. A chuva rega a 
terra, e esta agradece guardando a água, intumescendo, conservando 
e gerando vida. A disposição dos versos não pode ser deixada de 
lado. O verbo “chove” em sua forma imperativa, colocado acima dos 
outros	versos	afirma	a	urgência	da	chuva.	Abaixo,	o	verso	mais	longo	
representa a terra esperando a monção, pronta para inchar com a 
água. No último verso, surge o agradecimento em semente, fechado 
nos parênteses da gestação da vida.

No próximo haikai, surgido novamente como tradução do 
olhar meditativo do poeta, enfocamos a singela resposta dada pela 
natureza à violência, reitera-se o respeito a todas as formas de vida, 
outro preceito do Zen Budismo.

Revide

A	cada	fim
seu recomeço: Um broto
no galho morto 
(MARTINS, 1992b, p. 40).

O	revide	contra	a	destruição	é	o	florescer	da	vida.	O	recomeço	
surge como dádiva inesperada, e da morte desabrocha o renovo 
anunciando a continuidade da existência e comunicando esperança 
aos “leitores” da natureza. A poesia captada (ou traduzida) por um 
haikai enfatiza como os fenômenos naturais ensinam. Podemos 
enxergar nesse poema nova ponderação taoísta, e compreender 
que	“o	movimento	cíclico	implica	renovação,	infinitude,	revolução,	
mudança,	 movimento,	 com	 infinitas	 possibilidades,	 mas	 também	
com o simbolismo da completeza cósmica” (COOPER, 1989, p. 19). 
Contra	o	desespero	da	finitude,	surge	a	certeza	do	retorno	da	vida.

BREVES CONCLUSÕES

A poesia traduz as experiências humanas, transpondo-
as	 para	 o	 código	 linguístico	 e	 ressignificando	 o	 contato	 do	
indivíduo com o mundo objetivo e revelando ainda a intrincada 
arquitetura mental formada por sentimentos e medos, anseios e 
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desesperanças. Como manifestação artística, a poesia expressa 
toda uma gama de informações culturais e estéticas e comunica 
ao leitor novas perspectivas para observar o mundo, suscitando 
novos questionamentos, revelando toda a extensão da profundidade 
humana. 

Os poemas de Max Martins, discutidos neste artigo, 
possibilitaram	 uma	 breve	 reflexão	 acerca	 de	 alguns	 caminhos	 da	
produção poética contemporânea, além de podermos perceber a 
ampliação e o alcance do conceito de tradução. Esse se mostra como 
um dentre vários outros processos de composição artística, incitando 
soluções	e	desafios	estéticos,	seja	no	aspecto	linguístico	ou	semiótico.	
Fomos convidados a perceber a tradução como a transcrição de um 
código em outro e a consequente inserção de um modelo poético em 
novo contexto cultural. A visualidade, traço marcante em boa parte 
dos	poemas	selecionados,	evocou	a	caligrafia	japonesa	assimilando	
uma	ou	outra	nota	filosófica	e	admitindo	a	releitura	de	um	corpus 
estético-filosófico	por	um	autor	latino-americano	e	amazônico.	

O diálogo entre Max Martins e o haikai criou uma forma 
poética única, pois integrou elementos da poesia japonesa com os 
aspectos formais pertencentes à tradição da língua portuguesa. O 
conhecimento da expressão artística de outro povo e a compreensão 
de sua alteridade demandam a ampliação de nossa capacidade de 
interpretação do fenômeno poético.
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A LITERATURA NOS 
PRIMEIROS JORNAIS DO/
NO AMAPÁ: DA VILA AO 
TERRITÓRIO

LITERATURE IN THE FIRST 
NEWSPAPERS OF/IN AMAPÁ: 
FROM VILA TO TERRITORY

Valdiney Valente Lobato de Castro (UNIFAP)1

RESUMO: Por ter sido o principal suporte por onde circulou 
a leitura no mundo oitocentista, o jornal rapidamente, graças 
a seu caráter portátil, à periodicidade das notícias e às viagens 
a vapor, alcançou as regiões brasileiras mais distantes. O 
Amapá, subordinado ao governo da província do Grão-Pará, 
esteve por anos dependendo das rotas paraenses para ter 
acesso às folhas públicas. Somente no final do século XIX, 
essas gazetas passam a circular com mais frequência nas terras 
amapaenses; em 1897, o Pinsonia, começa a ser produzido 
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Macapá (Amapá/ Brasil). E-mail: valdineyvalente@hotmail.com. 
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em Macapá e, finalmente, em 1945, surge O Amapá, órgão 
oficial do território recentemente instaurado. A proposta deste 
estudo incide em analisar os primeiros jornais a circularem 
pelas terras amapaenses com o intuito de compreender como 
a literatura estava presente nessas folhas. Para tanto foram 
coligidas notícias sobre o Amapá em jornais brasileiros e 
textos literários que circularam por meio dos impressos nas 
terras amapaenses. A pesquisa pode ajudar a construir um 
cenário sobre os primeiros passos da literatura no Amapá, 
bem como elucidar acerca do acesso à leitura por meio dos 
impressos.

Palavras-chave: Literatura; jornal; Amapá.

ABSTRACT: Having been the main support through which 
reading circulated in the nineteenth century world, the 
newspaper quickly, thanks to its portable nature, the frequency 
of news and steam travel, quickly reached the most distant 
regions of Brazil. Amapá, subordinated to the government of 
the province of Grão-Pará, has been depending on the Pará 
routes for years to have access to public sheets. It was only 
at the end of the 19th century that these gazettes began to 
circulate more frequently in the lands of Amapá; in 1897, 
the Pinsonia, began to be produced in Macapá and, finally, in 
1945, O Amapá was created, the official organ of the recently 
established territory. The purpose of this study is to analyze 
the first newspapers to circulate in the lands of Amapá in order 
to understand how literature was present in these pages. For 
this purpose, news about Amapá was collected in Brazilian 
newspapers and literary texts that circulated through the 
printed material in the lands of Amapá. The research can help 
build a scenario about the first steps of literature in Amapá, as 
well as clarifying access to reading through printed material.

Keywords: Literature; newspaper; Amapá.

OS IMPRESSOS OITOCENTISTAS: A REVOLUÇÃO E A 
CIRCULAÇÃO

A	instauração	da	imprensa	oficial	no	Brasil,	legitimada	pelo	
Decreto Real de 13 de maio de 1808 (BRASIL, 1808), propiciou 
o surgimento dos primeiros jornais produzidos pela colônia. Esse 
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início tão imediato, pouco mais de dois meses após a chegada 
da família real ao Rio de Janeiro, ocorreu pela necessidade de 
impressão de documentos políticos e administrativos; e, juntamente 
com	esses	papéis	oficiais,	podiam	ser	publicadas	“todas	e	quaisquer	
outras obras”, desde que, obviamente, não desabonassem a religião, 
a moral e o governo. Além dessa restrição, não havia, a princípio, a 
possibilidade	de	outras	tipografias	serem	instaladas,	o	que	garantia	
o monopólio do que era publicado. 

Todas essas limitações, a proibição de impressão antes de 
1808 e a restrição com o conteúdo a ser publicado pela casa régia, 
não	significam,	de	certo	modo,	que	só	havia,	no	Brasil,	a	circulação	
de folhas impressas com o selo real. Desde o século XVIII, em 
diversas partes do país, como Recife, Rio de Janeiro e Vila Rica, 
ocorreram	tentativas	de	instalações	de	pequenas	tipografias,	as	quais	
foram suspensas por ordem da coroa portuguesa (ABREU, 2010). 
Também, muito antes da família real alojar-se, os livros portugueses 
e de outras nações chegavam às terras brasileiras por meio de 
pedidos de livreiros brasileiros que dependiam da autorização da 
mesa censória portuguesa. No entanto, foi a abertura dos portos, 
assinada também em 1808, que permitiu a chegada de livros e 
jornais de outros países, sem precisar passar por Portugal, ainda que 
a entrada dessas publicações no Brasil também estivesse submissa à 
autorização da mesa censória instalada no país.

A chegada dos impressos em grande quantidade permite 
um	 aumento	 significativo	 de	 livros	 dispostos	 à	 venda.	 Segundo	
Laurence Hallewell (1985), no Rio de Janeiro, existiam apenas 
duas livrarias em 1808 e, em 1816, já havia doze. Em 1870, havia 
cerca de trinta e, em 1890, quarenta e cinco. De igual modo, ao se 
observarem apenas os periódicos disponíveis na hemeroteca digital, 
pode-se perceber esse mesmo crescimento: na década de 1810, há 
jornais de Alagoas, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul e, na 
década seguinte, de Ceará, Bahia, Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

Essa revolução dos impressos está intimamente ligada à 
expansão do número de leitores, causada tanto pelos colégios que 
iam paulatinamente se espalhando pelas províncias quanto pelo 
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interesse por causa das notícias de diversos países, trazidas pela 
chegada diária dos paquetes, os quais, graças aos motores, cruzavam 
o Atlântico recheados de novidades que despertavam a atenção da 
sociedade, ávida por tudo o que viesse do estrangeiro. Assim, um 
misto	de	refinamento	e	civilidade	dominava	os	leitores	brasileiros.	
Na cidade da corte, a rua do Ouvidor tornou-se símbolo desse 
requinte, por onde passeavam os jovens interessados em notícias 
políticas divulgadas nos jornais, em novidades europeias disponíveis 
à venda, ou também, em adquirir os livros estampados nas vitrines 
dos principais livreiros.

No afã pelo début social, os leitores consumiam com avidez 
os jornais que se popularizavam cada vez mais e, graças ao fácil 
manuseio e ao caráter portátil, ocupavam os cafés, os salões, os 
passeios públicos, as livrarias, ou seja, imiscuíam-se em meio 
às conversas diárias. Se a rua do Ouvidor sintetizava o requinte 
europeu, os jornais não só o popularizaram como o tornaram ainda 
mais	 encantador:	 nas	 páginas	 dos	 jornais	 desfilavam	 as	 notícias	
dos acontecimentos dos principais centros europeus, as ilustrações 
coloridas cativavam com a moda e o bom gosto e, nas leituras dos 
folhetins, absorviam-se informações sobre os hábitos mais polidos e 
elegantes. 

Para atender a esse público, os jornais aperfeiçoam-
se: surgem jornais de diferentes áreas, com seções variadas e 
diagramações cada vez mais generosas para o leitor. Notícias 
políticas, avisos de chegadas e saídas de paquetes, anúncios de 
diversos	 produtos	 e	 notas	 oficiais	 disputavam	 espaço	 com	 seções	
destinadas à literatura, como a coluna “Folhetim”, críticas literárias, 
cartas de leitores, publicação de poesias, notícias de venda de livros, 
entre outras. Esse aprimoramento das folhas populariza ainda mais 
o jornal que democratiza a leitura, tornando-se uma “locomotiva 
intelectual em viagem para mundos desconhecidos, é a literatura 
comum, universal, altamente democrática, reproduzida todos os 
dias” (CORREIO MERCANTIL, 10 e 12 jan. 1859, p. 2). 

Machado de Assis, ao comentar sobre o poder de penetração 
do jornal, nas linhas transcritas acima, caracteriza bem, por meio 
da metáfora “locomotiva intelectual”, as folhas diárias, pois assim 
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como os assuntos variam de seção a seção para os leitores nas 
páginas	dos	jornais,	as	cenas	se	modificam	de	estação	a	estação	para	
os passageiros da locomotiva. Além disso, a velocidade e a circulação 
do transporte assemelham-se com as do impresso que, graças aos 
navios a vapor, alcançavam rapidamente as regiões mais distantes 
do país. A circulação da folha mensal, Jornal das Famílias, em que o 
autor carioca mais publicou seus contos, ilustra bem essa agilidade: 
a edição de março de 1875 foi noticiada no dia 10 desse mesmo mês 
no Diário de Pernambuco e, no dia 17, ainda de março, no Diário 
do Maranhão; o número de dezembro de 1875 foi comentado, nesse 
mesmo mês, no dia 10 n’O Despertador, de Santa Catarina e, no dia 
11, no Diário de Minas; e ainda, a edição de dezembro de 1877 foi 
divulgada nos jornais A Regeneração, do Pará, e A Regeneração, de 
Santa Catarina, ambos em 09 de dezembro.

Essas notícias de recebimento do Jornal das Famílias, 
publicadas nas províncias no mesmo mês em que a folha mensal saía 
na cidade da corte, revelam não apenas a celeridade dos impressos 
que ―	em	apenas	10	dias	―	são	publicados	nas	ruas	do	Rio	de	Janeiro,	
navegam pelos paquetes até essas outras regiões e são noticiados 
em jornais do norte ao sul do país; mas também destacam a rede 
dinâmica que havia entre os mediadores pertencentes ao circuito 
de comunicações (DARNTON, 1998), envolvidas no imbricado 
processo de produção e circulação dos impressos, em que editores, 
tipógrafos, livreiros, correspondentes e distribuidores contribuem 
para que as notícias publicadas alcançassem os leitores.

Sobre essa dinâmica circulação dos impressos entre as 
cidades,	Socorro	Pacífico	Barbosa	(2007)	acrescenta:

Outro importante aspecto da circulação da 
cultura letrada que os jornais revelam com 
bastante propriedade diz respeito à integração 
entre as províncias e a circulação de livros e 
periódicos. Esta e outras pesquisas em jornais 
têm desmentido a concepção corrente, segundo 
a qual as províncias viviam culturalmente 
isoladas e, no máximo, mantinham contato com 
a Corte, ou a capital da República. Ao contrário, 
os jornais e periódicos revelam que havia um 
movimento intenso entre as províncias, o que 
incluía a troca de jornais, recebimento de livros, 
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a crítica literária, tudo isso apresentado em notas 
que, por si só, já constituem fonte de documentos 
e de pesquisas para uma história da leitura no 
Brasil	que	não	se	 limite	às	 fontes	bibliográficas	
tradicionais. (BARBOSA, 2007, p. 83).

Essa integração de que trata a pesquisadora, fruto desse 
intenso movimento entre as províncias, pode ser percebida na 
primeira página dos jornais oitocentistas: nela há informações sobre 
as cidades em que a folha circulava. O Jornal das Famílias, por 
exemplo, em 1878, passa a listar os locais onde deveriam ser feitas as 
assinaturas do jornal2. Nessa lista, constam trinta correspondentes 
distribuídos pelo país e ainda Braga, Porto, Lisboa e Paris. De igual 
modo, o Diário de Pernambuco manteve por anos uma lista de 
agentes, publicada logo após o frontispício, indicando ter assinantes 
no Pará, Maranhão, Ceará, Natal, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia 
e Rio de Janeiro. 

Com essa correspondência, muitas publicações saídas nos 
jornais são reproduzidas livremente em outras províncias, ou seja, 
“os veículos se entrecruzam e se interligam” (DARTON, 1998, p. 14), 
revelando que a teia de produção e circulação é muito mais urdida 
do que costumeiramente se conhece e desfazendo a concepção de 
isolamento,	como	bem	acentua	Socorro	Pacífico	Barbosa	na	citação	
anterior. Essa articulada conexão não se restringia às grandes 
cidades. Também as pequenas localidades recebiam os impressos 
das demais províncias e, à medida que se desenvolviam, começavam 
a produzir seus próprios jornais.

O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO AMAPAENSE E A 
REPRESENTAÇÃO NOS JORNAIS 

As terras amapaenses, muito antes da família real chegar ao 
Brasil, estiveram subordinadas ao governo paraense. Por séculos, os 
moradores da região do Amapá viram o Pará evoluir de capitania à 

2 Lúcia Granja empreendeu uma vasta pesquisa sobre a livraria e editora de Baptiste 
Louis Garnier. Em “Chez Garnier, Paris-Rio (de homens e de livros)” (GRANJA, 
2018), a estudiosa, ao tratar do famoso jornal, cita a lista de correspondentes e 
realça a importância do editor francês para o estabelecimento do cânone nacional.
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província e depois a estado. Na segunda metade do século XVIII, com 
a criação da vila de Macapá, o governador da província do Grão-Pará, 
Mendonça Furtado, começou a investir no povoamento nas terras 
do Cabo Norte, com o intuito de que os moradores protegessem a 
região	de	invasores	estrangeiros.	No	entanto,	a	condição	geográfica	
não era favorável: as chuvas destruíam as plantações e as febres 
causadas por doenças tropicais grassavam em abundância (REIS, 
1949). Desse modo, o povoamento não avançou. 

Com a independência política do país, ocorreram novos 
investimentos: os brasileiros passaram a assumir os cargos antes 
ocupados	por	portugueses	e,	para	se	fixarem	no	Amapá,	receberam	
terras, casa e dinheiro para que pudessem empregar na ocupação, 
o que proporcionou o surgimento de engenhos e fazendas de gado. 
Também a chegada da infantaria para proteger a Fortaleza de São 
José de Macapá, inaugurada em 1782 (GARRIDO, 1940, p. 286; 
SOUSA, 1885, p. 63), contribuiu para o aumento da população, 
possibilitando que, em 1856, Macapá fosse elevada à condição de 
cidade. 

A partir desse período, meados do século XIX, as viagens 
de navios saídos de Belém, começaram a ser regulares. Os jornais 
paraenses divulgavam a saída dos paquetes, com as datas disponíveis 
para o abastecimento de carga; em seguida, esses navios dirigiam-se 
para Macapá, recebiam carga e depois partiam para Mazagão, de 
onde retornavam a Belém. Também nessas folhas há informações 
sobre o transporte de couro e borracha, extraídos do Amapá, e 
notícias sobre o desenvolvimento da cidade, como nomeações de 
cargos	públicos	e	documentos	oficiais.	

Essa evolução, no entanto, não se concentra apenas na 
cidade. As terras do Contestado, em virtude de um acordo com o 
governo francês, tornaram-se uma região sem jurisdição de nenhum 
governo e por isso muitos imigrantes fugidos ocupavam essas terras 
que eram vastas e repletas de recursos naturais (PAZ, 2017). Dessa 
maneira, desertores da revolta da Cabanagem, negros perseguidos 
pelos caçadores de escravos ou criminosos fugitivos encontravam, 
por	meio	das	dificuldades	de	acesso	à	 região	amapaense	graças	à	
diversidade	fisiográfica,	o	lugar	ideal	para	se	assentarem.	
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Esse crescimento no número de habitantes, entretanto, não 
obteve, na mesma proporção, a atenção do governo do Pará. Os 
jornais	paraenses	do	final	do	século	XIX	estão	repletos	de	denúncias	
sobre a situação de abandono que a região vivia e de desmandos 
de juízes e capitães nomeados para dirigir o Amapá. Essa negativa 
repercussão, aliada às doenças tropicais que vitimavam muitos 
moradores, gera ojeriza a todos aqueles que eram destacados a 
ocuparem cargos na região. 

Mesmo diante de tantos dissabores, a chegada de imigrantes 
não arrefeceu. Ao contrário, a descoberta de jazidas de ouro, nas 
regiões	de	Cunani	e	Calçoene,	no	final	do	século	XIX,	potencializou	
tanto o interesse de estrangeiros às terras amapaenses quanto 
impulsionou a contenda com a França, já motivada pela necessidade 
de os brasileiros demarcarem seu território, desde a Proclamação 
da República, em 1889. É no calor dessa disputa que os principais 
vultos da história do Amapá se canonizam, responsáveis em 
defender o solo brasileiro. Porém, a batalha e, principalmente, o 
massacre ocorrido em maio de 1895, que resultou na morte de mais 
de quarenta brasileiros, contribuíram para macular ainda mais a 
imagem da região, já prejudicada pelas doenças e descasos. Assim, 
jornais de todo o país publicavam com detalhes notícias sobre a 
chacina; em 8 de fevereiro de 1891, o jornal paraense Diário de 
Notícias divulgava a nota intitulada “Macapá”: 

Quase diariamente estamos registrando notícias 
contristadoras acerca da peste, da fome, da 
miséria que horrorosamente assola o interior 
do Estado, arrastando inúmeras vítimas à 
sepultura. Pessoa chegada ultimamente de 
Macapá diz-nos que é doloroso o espetáculo que 
se assiste em diversas ilhas. Grande número 
de pessoas acossadas pelas febres se recebem 
os medicamentos necessários para debelar 
o mal, sucumbem à falta de alimentos pela 
impossibilidade que se acham de adquiri-lo. 
(DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 8 fev. 1891).

Na matéria, a denúncia da situação em que se encontrava 
a cidade de Macapá consterna o editor, ou seja, as informações 
sobre a região, mesmo antes das lutas com os franceses, já eram 
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lamentáveis. A notícia abaixo, reproduzida do jornal paraense Diário 
de Notícias, foi publicada em 28 de março de 1896, na folha carioca 
Gazeta da Tarde, e ilustra bem a condição de pavor que assolou os 
moradores da região à época da guerra com a França:

Cerca de 8 horas da noite, no dia 28 de fevereiro 
a força pública comandada pelo capitão Vicente 
Franco atacou a casa do honrado comerciante 
Teodoro	Mendes	e,	depois	de	ligeiro	conflito,	se	
dirigiu	para	a	igreja	matriz	onde	se	oficializavam	
ritos religiosos e deram os soldados, sob o comando 
do	dito	oficial,	uma	carga	que	dispersou	os	fiéis.	
Grande foi o pânico das mulheres e crianças que 
estavam na igreja. Depois desses atos de bravura 
as praças que tomaram parte nessa gloriosa 
jornada, entregaram-se às delícias do triunfo, 
embriagaram-se e depois de muitas cenas de 
indisciplina e licenciosidades, concluíram por se 
revoltar contra o seu capitão que para sustentar-
se careceu pedir socorro da guarda nacional. 
(GAZETA DA TARDE, 28 mar. 1896).

Os ataques à família do comerciante e às pessoas na igreja, 
provocados pelo ambiente de guerra, oposto ao estado democrático 
de direito, produzem uma imagem desastrosa sobre o Amapá para 
os leitores que se apropriavam dessas notícias de jornal, as quais 
aliadas às que propagavam informações sobre as denúncias e os 
desmandos, saídas desde a metade do século XIX, caracterizaram 
negativamente a região amapaense. Por mais que na virada do século 
XX, as notícias sobre o Amapá, saídas em jornais de todo o país, fossem 
favoráveis, graças à intervenção do Barão do Rio Branco garantindo 
a terra contestada para o Brasil, essas publicações não desfazem 
a imagem negativa construída por décadas nas páginas impressas. 
Desse modo, ao mesmo tempo em que a região se desenvolvia com o 
povoamento de seus diferentes espaços e com a conquista da terra, 
assegurando a posse do território, a representação das condições 
do homem no solo amapaense, projetada nos periódicos, não era 
positiva, não estimulava a chegada de imigrantes, a não ser os que 
eram coagidos a isso, seja por nomeações ou por estarem buscando 
um espaço para se estabelecerem livres de perseguições. Era 
necessário que o Amapá produzisse seus próprios jornais para que 
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as denúncias contra os desmandos e abandonos reverberassem pelo 
país e transformassem a pesarosa projeção desenhada pelas folhas 
impressas.

OS PRIMEIROS JORNAIS DO/NO AMAPÁ: O DEMOCRATA, 
PINSONIA E O AMAPÁ

Entre as muitas manifestações de resistência ao descaso 
que vivia o Amapá, surgem, vinculados ao intuito nacionalista, 
os primeiros jornais a circularem na região. Santos (2019), 
considerando um estudo (RODRIGUES, [2009] 20203) de Edgar 
Rodrigues (1921–2009), elege o jornal paraense O Democrata como 
o marco inicial da imprensa amapaense por circular na região do 
Amapá e conter notícias relacionadas à cidade de Macapá, com 
427 menções ao Amapá e 356 a Macapá. A folha nasceu com o 
advento da República em defesa da monarquia e era produzida pelo 
Partido Republicano Democrático do Pará, ala conservadora da 
política paraense, apesar da contradição que o nome apresentava. 
Possivelmente o que motivou o pesquisador a considerar a circulação 
da folha nas terras amapaenses foi a constituição do Diretório do 
Partido Republicano de Macapá, ocorrido no dia 14 de outubro 
de 1890 que, por comungar com a proposta ideológica da folha, 
provavelmente recebia as edições saídas em Belém.

Grande parte das alusões às terras amapaenses, no jornal O 
Democrata, referem-se às datas de saídas e chegadas dos navios, aos 
avisos de pessoas deportadas para as “inóspitas regiões do Amapá”, às 
nomeações aos cargos públicos, aos desmandos ocorridos em terras 
amapaenses e às acusações de fraudes nas eleições de Macapá. 
Essas denúncias muitas vezes são assinadas por leitores de Macapá, 
o	que	ratifica	o	estudo	de	Edgar	Rodrigues.

O Democrata surgiu em 1º de janeiro de 1890 em clara 

3 Matéria	 originalmente	 apresentada	 na	 página	 oficial	 do	 governo	 do	 Amapá,	
com o título “As comunicações sociais no Amapá”, em 21 set. 2009. Sugere-se 
também a leitura de SANTOS, E. K. A. dos; CRUZ, S. A. dos S. C. M. O Jornalismo 
Setecentistas: a história da imprensa amapaense na década de 1970. Macapá: 
UNIFAP,	 2018.	 Disponível	 em:	 https://www2.unifap.br/editora/files/2018/12/O-
jornalismo-setentinha.pdf. Acesso em: 10 mar. 2022.
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oposição ao regime republicano4 e possivelmente circulou até o 
final	 de	 18955. A primeira página inteira da primeira edição foi 
ocupada com a imagem de Chermont de Miranda (1847-1920), 
coronel comandante superior da guarda nacional da comarca da 
capital, um grande chefe democrata. 

Logo	no	frontispício	era	indicado	o	local	da	tipografia:	Largo	
das Mercês, n. 7. Na edição de 20 de maio de 1890, quando noticiado 
sobre o incêndio que o periódico sofreu, o endereço mudou para a 
Rua Nova de Sant’Ana, n. 45. Inicialmente, o preço de aquisição da 
folha para a capital era: assinatura anual custava 20$000; trimestral, 
5$000; avulso, 60$. Para os interiores, os valores eram 22$000, 
6$000	e	60$,	respectivamente.	No	ano	de	1893,	a	Redação	e	Oficina	
localizavam-se na praça Saldanha Marinho, n. 25, e os valores 
divulgados eram: assinatura anual vendida a 22$000, semestral, 
12$000, número do dia, 100$. Para os interiores, os valores eram: 
28$000 a assinatura anual e 14$000, semestral, com a possibilidade 
de aquisição de número atrasado no valor de 500 réis. 

O jornal era composto de quatro páginas, divididas em 
seis colunas. A primeira página destinava-se às questões políticas 
e à coluna folhetim, a segunda e a terceira dedicavam-se ao que 
acontecia na cidade de Belém e na Europa, por meio das notícias 
colhidas em outros jornais, e, na quarta página, divulgavam-se 
os anúncios com propagandas diversas, responsáveis em garantir 
o sustento da folha. Grande parte das viagens dos paquetes era 
divulgada nessa última página. 

Na coluna folhetim, localizada no rodapé da primeira 
página,	a	preferência	era	para	a	prosa	de	ficção:	das	1.172	edições	
disponíveis na hemeroteca digital, apenas duas trazem poesias de 
Souza Filho ― “Harmonias” e “Arremedos Bíblicos” ―, apesar de 

4 Conforme Farias (2009), o agressivo posicionamento político dos membros da 
folha, o jornalista Francisco Xavier da Veiga Cabral, o militar José Joaquim Gama e 
Silva e os juristas Américo Marques Santa Rosa e Vicente Chermont de Miranda, 
inflamou	quatro	atentados	ao	 jornal	 com	 incêndios,	 arrombamentos	e	agressões	
com ameaças de morte, no início da década de 1890. A folha monárquica acusava o 
Partido Republicano que negava, no jornal A República, a responsabilidade nesses 
eventos.
5 Na hemeroteca digital, estão disponíveis para consulta as edições de 1890 a 
1893. Segundo Daniella Moura (2017), o jornal circulou ainda por mais dois anos, 
até 1895. 
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em alguns números a folha não apresentar essa coluna literária. A 
preponderância são as narrativas dos franceses, que dominavam o 
cenário brasileiro com suas edições baratas: Alexis Bouvier (Nine e 
A baronesinha), Georges Ohnet (As lutas da vida, Alma de Pedro, 
Dívida de ódio, As batalhas da vida e Nemrod & Cia) Henry Gréville, 
pseudônimo de Alice Marie Céleste Durand, (O noivo de Sylvia), 
Octave Feuillet (O jornal de uma mulher), Philipe Chaperon (“A 
mãe dos pobres”), André Theuriet (“A galinhola”), Jean Richepin 
(“Jorge o santo”), Guy de Maupassant (“Ordenança”), François 
Coppée (Henriqueta), Adrien Vély (“O jantar do prefeito”), Jules 
Mary (A fada primavera), Jules Lermina (Alise), Paul Bilhaud  (“Os 
distraídos”), Pierre Véron (“Um bêbado”), Emile Zola (“Agencia 
Durandeau”), Catulle Mendes (“Os três vestidos”), Alphonse 
Boubert (“A carta da baronesa”), Henry de Kock (A fera), Théodore 
de Banville (“Primeiro amor”) e Aureliano Scholl (“Deseja-se 
marido”, “Cinquenta francos de alviçaras” e “Uma noite de amor”). 
Também colaboram com contos os portugueses Gervásio Lobato 
(“A cara do amigo Anselmo”), Filinto de Almeida (“O beijo fatal”) e 
Gomes Leal (“O suicida”). Entre os brasileiros, constam, também 
com contos: Andradina de Oliveira (“História de um escrínio”), 
Coelho Neto (“Firmo, o vaqueiro”) e Júlia Lopes de Almeida (“A 
carta do morto”).

Tem-se, assim, autores franceses populares, portugueses 
que mantinham grande relação com a imprensa e com os grandes 
escritores ― Filinto de Almeida não só morou no Rio de Janeiro, 
como participou da fundação da Academia Brasileira de Letras ― e 
escritores brasileiros que representavam grandes perspectivas para 
as produções futuras: Coelho Neto foi considerado um dos melhores 
contistas da época, Andradina de Oliveira destacou-se como líder 
feminista com publicações em diversas regiões do país e Júlia 
Lopes de Almeida, além da produção em vários gêneros e da luta 
abolicionista, contribuiu para a fundação da Academia Brasileira 
de Letras. É bem provável que, em virtude de percalços com os 
movimentos dos impressos, algumas edições de O Democrata não 
chegassem ao Amapá, mas apesar dessas possíveis lacunas, a 
presença desses autores nessa folha permite aos leitores amapaenses 
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o contato com muito do que circulava de mais relevante no país, 
bem como potencializa a leitura no Amapá, a partir de temas muito 
diferenciados. 

Logo	após	o	fim	da	folha	monarquista,	em	15	de	novembro	
de 1895, o jornal Pinsonia6 foi lançado em Macapá, concebido por 
Joaquim Francisco de Mendonça Júnior e José Antonio Siqueira 
que, por meio de atividades ligadas à pecuária e ao comércio, tinham 
condições	de	financiar	o	periódico,	conforme	esclarecem	Caldas	e	
Souza (2018): 

O primeiro jornal a circular no Amapá foi o 
Pinsônia, ainda em 1895, por iniciativa de 
Joaquim Francisco de Mendonça Junior e 
de José Antonio de Siqueira. O Pinsonia era 
impresso no formato tabloide, com circulação 
semanal. Ressalte-se que suas primeiras edições 
não foram feitas no Amapá, mas em Belém. Em 
1897, chegam a Macapá máquinas alemãs para 
a impressão do referido jornal, que dois anos 
depois pararia de circular. (CALDAS; SOUZA, 
2018, p. 208) 

Da	tipografia	alemã,	instalada	em	Belém,	o	jornal	passou	a	
ser produzido, a partir de 14 de julho de 1897, em Macapá, sendo 
comercializado por meio de assinaturas e vendas avulsas. O plano 
anual custava 12$000 reis, o semestral, 6$000 reis e o trimestral, 
3$000	 reis.	 Os	 exemplares	 avulsos	 eram	 fixados	 em	 4$00	 reis.	
Não havia diferenciação de valores para o público que rompesse as 
fronteiras de Macapá. 

Desde o surgimento, a gazeta circulou em diversos estados 
do país, por isso vários jornais divulgaram, em suas páginas, o 
recebimento do suporte: em 27 de dezembro de 1895, o Gazeta da 
Tarde (RJ) noticiou o lançamento da “gazeta de Macapá”; o Jornal 
Potiguar, O Iris, em 30 de setembro de 1897, também informou 
o recebimento do suporte; o baiano Leituras Religiosas, em 23 
de junho de 1898, divulgou ter chegado o “Pinsonia, impresso e 

6 Na hemeroteca digital, estão disponíveis os quatro primeiros números do 
Pinsonia ― de 15 de novembro de 1895 (sexta-feira), de 25 de novembro de 1895 
(segunda-feira), de 10 de dezembro de 1895 (terça-feira) e de 20 de dezembro de 
1895 (sexta-feira) ―, o que demonstra a irregularidade das edições. 
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publicado em Macapá”; e, em 15 de fevereiro de 1898, o maranhense 
Pacotilha comentou um fato de “lovelacismo”, publicado no jornal de 
Mendonça Júnior: Ignácio Lopes dos Santos, famoso conquistador, 
havia iludido mais uma donzela, e a folha macapaense apelava por 
uma solução dos governantes contra o vil galanteador.

O jornal tinha como subtítulo “Órgão dos interesses do 
extremo Norte do Brasil” e anunciava em sua epígrafe a proposta 
de	 se	 tornar	 porta-voz	 das	 especificidades	 econômicas,	 sociais	 e	
políticas daquela porção do território nacional, à margem esquerda 
do rio Amazonas. Ao analisar a proposta do jornal, Paz (2015) 
considera que a folha: 

buscava dialogar com os dois principais centros 
de decisão naquele momento, ou seja, o governo 
estadual em Belém e as instâncias de poder no 
Rio de Janeiro, alegando urgência na superação 
do atraso das estruturas produtivas e dos vícios 
de uma população secularmente arredia ao 
trabalho regular e “moralizante” (PAZ, 2015, p. 
1).

O desenvolvimento que o ciclo da borracha promoveu em 
Belém e em Manaus não favoreceu a população amapaense, que há 
alguns anos lutava contra o descaso e pela emancipação das terras; 
e o Pinsonia divulgava as críticas aos danos sociais e econômicos 
causados pela exploração da borracha. Politicamente, desde o 
editorial da primeira edição, o periódico esclarecia que, embora 
fosse republicano, desejava independência para poder julgar com 
isenção os homens. Conforme Paz (2017), a folha abordava:

questões relacionadas não apenas à política, 
mas principalmente à produção extrativista e 
agrícola, comércio, trabalho, infraestrutura e 
desenvolvimento, discutindo propostas a partir 
da realidade de cidades como Macapá, Mazagão, 
incluindo as pequenas vilas do interior da Guiana 
brasileira, e todas as incontáveis ilhas entre o 
Marajó e o limite territorial em disputa com a 
França, o chamado Contestado franco-brasileiro 
(PAZ, 2017, p. 2).

O que se percebe é a luta por uma identidade propriamente 
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amapaense, como já esclarece o próprio nome do jornal ao aludir ao 
navegador espanhol Vicente Yañes Pinzon, que percorreu as terras 
do Amapá antes da esquadra lusa de Pedro Álvares Cabral chegar 
ao Brasil.

Estruturalmente, a folha era pequena, de periodicidade 
semanal, tiragem de 500 exemplares, com média de quatro páginas 
e com raras imagens. Na primeira página, apresentava um editorial 
juntamente com vários anúncios comerciais, notas e avisos. 
divulgação de nomes de autoridades públicas locais como juiz de 
direito, promotor público e tabelião, nomeações a novos cargos e 
o expediente, em que se lia acerca dos principais acontecimentos 
ocorridos nas terras do Cabo Norte. O conteúdo era organizado em 
quatro ou três colunas, começando com a seção “Expediente”, no 
topo da primeira coluna à esquerda, e depois seguiam as demais 
seções. Além das questões políticas, o jornal continha a última página 
destinada aos poucos anúncios e, ocasionalmente, à literatura, 
com poemas de Joaquim Francisco de Mendonça Júnior7, um dos 
fundadores da folha, que assinava a coluna sob o pseudônimo Múcio 
Javrot. Nessa página destaca-se, na segunda edição, um poema de 
Múcio Javrot em comemoração ao aniversário de Paes de Carvalho, 
que dois anos depois se tornou governador do estado do Pará; assim 
como a informação de que anúncios e publicações poderiam ser 
tratados na Livraria Bittencourt, na capital; e um aviso para os 
leitores: aqueles que haviam recebido os dois primeiros números 
do jornal e não os devolveram já deveriam se considerar assinantes.

Com a segunda guerra mundial, o presidente do Brasil, 

7 Joaquim Francisco de Mendonça Júnior era amapaense, mas desde cedo 
frequentou as escolas de Belém e manteve relações com a elite cultural: amigo 
próximo de Coriolano Jucá, intendente de Macapá, e de Lauro Sodré, governador 
do Pará. Seu vínculo com o partido republicano e a projeção, graças à fundação do 
jornal, parecem ter lhe dado a visibilidade necessária para que fosse eleito deputado. 
Além da política, destacou-se como professor, jornalista e poeta, sendo membro 
da Academia Paraense de Letras com o pseudônimo Múcio Javrot. Publicou um 
único livro ― “Crepusculares” ―, mas nos jornais oitocentistas repousam textos 
do autor em prosa e em poesia, bem como registros dos debates literários em que 
se envolveu. Faleceu em Macapá em 4 de agosto de 1904. Sugiro a leitura da tese 
de doutoramento de Alan Victor Flor da Silva (2018), intitulada “Vida literária na 
Belém oitocentista: a contribuição do Diário de Belém para o desenvolvimento 
das letras na capital paraense (1882-1889)”, para se compreender a produção de 
Múcio Javrot nos periódicos paraenses.
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Getúlio Vargas, no propósito de melhor proteger os limites do país, 
desmembrou 142 mil quilômetros do Pará, e elevou o Amapá a 
território federal, em 13 de setembro de 1943; designou o capitão 
paraense, Janary Gentil Nunes, como primeiro governador do 
território.	 Com	 o	 intuito	 de	 oficializar	 as	 medidas	 adotadas,	 o	
governador, em 1945, criou o jornal O Amapá, conforme Souza 
(2016) esclarece:

Foi, durante o período de 1945-1968, a principal 
mídia impressa do Amapá, de ampla circulação. 
Apesar de ser também um informativo do 
Território Federal do Amapá, e que de alguma 
forma	 refletia	 a	 orientação	 sociopolítica	 do	
governo, o referido jornal pode ser caracterizado 
também como um periódico de temática livre, 
com	 assuntos	 diversificados,	 apresentando	
conteúdos informativos, notícias, opiniões e 
análises, anúncios e propagandas. (SOUZA, 
2016, p. 110) 

Assim, além de ser um veículo informativo do governo, o 
jornal também se ocupava com assuntos regionais e nacionais 
de interesse da população. A folha tinha quatro páginas, com 
circulação, inicialmente semanal aos sábados e com tiragem de 750 
exemplares, sendo a assinatura anual vendida a 25$00, a semestral 
a 15$,00 e o número avulso a $0,50 (valores em cruzado). Para 
o interior do estado, os custos de aquisição alteravam-se: 30$00, 
20$00 e $1,0, respectivamente. Os locais de venda do periódico 
modificaram-se	ao	longo	dos	anos.	Em	1946,	era	possível	comprar	
no Salão Raiol; em 1949, n’A Brasileira; em 1951, na Engraxataria 
Dez de Novembro; e, em 1958, em vários endereços: Hotel N. S. do 
Perpétuo Socorro, Casa Canta Galo, Silva e Irmãos, Residência do 
Mestre Julião, Bar Pedro Monteiro, Botequim Francisco Almeida, 
Casa Santo Agostinho, Residência da Dona Aparecida, Casa duas 
Estrelas, Bar e Café Restauração, Café Society, Bar Tico-Teco, Casa 
Sacudino Campos e Barbearia do Hotel Macapá. Esses espaços 
variados, além de realçar a penetração do jornal, demonstram o 
quanto o interesse pela folha foi crescendo ao longo dos anos. 

A literatura estava presente em vários espaços do jornal 
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apresentando críticas copiadas de outros jornais, anúncios de 
obras recém-lançadas ou noticiando o cinquentenário da Academia 
Brasileira de Letras. Na primeira edição, saída precisamente em 19 
de março de 1945, o jornal anunciava que teria um espaço destinado 
à publicação dos textos literários. No entanto, somente a partir de 
1949, as notícias acerca da literatura passaram a compor a coluna 
“Sociais”. Nessa seção, juntamente com felicitações de aniversário 
e casamento, bem como informações sobre os eventos ocorridos em 
datas comemorativas, havia fragmentos de poesias de escritores do 
modernismo brasileiro e anúncios de livros copiados de periódicos 
de outras cidades, principalmente de Belém do Pará, que possuía, 
desde o Brasil Imperial, uma forte ligação tanto com a capital do 
país, quanto com grandes nomes da imprensa europeia.

Somente a partir de 1951, surgiria a primeira seção estritamente 
literária,	 intitulada	 de	 “Bazar”,	 que	 tratava	 especificamente	 da	
produção do jornalista e advogado paraense Aderbal Melo, em oito 
críticas literárias sobre leitura e literatura. Nesses textos, o escritor 
revela seu posicionamento acerca da distinção entre parnasianismo 
e modernismo, seu apreço pela leitura como instrumento para 
promover a instrução, e lamenta a juventude não ter preocupação 
com a leitura, por isso a “consequência desse divórcio dos livros, das 
boas publicações, vai estuar nos primeiros testes a que se submetem 
esses milhares de candidatos a tantos concursos levados a efeito no 
Brasil” (JORNAL O Amapá, 29 de março de 1953, p. 2). 

No período de 1957 a 1960, surge a coluna “Presença 
Literária” produzida inicialmente por Ivo Torres e depois por Aluízio 
da Cunha, substituindo a coluna anterior. Essa seção apresentava 
crônicas e poemas de Ivo Torres, epígrafes, anúncios de livros e 
contou com uma enquete sobre “que escritor brasileiro você quer 
conhecer pessoalmente?”, realizada durante cinco meses, tendo a 
expressiva participação de 688 pessoas entre professores, alunos, 
intelectuais e poetas, que elegeram Jorge Amado como o preferido 
a ser conhecido. Se a escolha desse autor não surpreende por ele 
ter obtido um enorme sucesso, por outro lado essa seleção revela o 
quanto os leitores amapaenses partilhavam da mesma opinião que 
grande parte de outros leitores brasileiros possuíam acerca do autor 
baiano. 
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Ainda	 a	 literatura	 ficaria	 condicionada	 no	 jornal	 em	 duas	
outras seções: “Estorias do Dia a Dia”, em 1964, reunindo oito 
crônicas de Ribeiro de Assis; e “Letras em Coluna”, de 1965 a 1968, 
dirigida por Alcy Araújo, apresentando uma variedade de crônicas, 
poemas e prosa, críticas. Benjo (2019) coligiu as obras e os autores 
que	 desfilaram	 pelas	 páginas	 d’O Amapá durante os 24 anos de 
existência e contabilizou mais de 300 obras entre poesias, poema em 
prosa, crítica literária e crônicas, escritas por cerca de 20 autores. 

Além das notícias extraídas dos jornais de outras cidades, das 
produções amapaenses e dos anúncios sobre as obras, nesse jornal 
há indícios sobre os leitores que se apropriavam dessas publicações. 
Ao citar a quantidade de pessoas que frequentava a Biblioteca Elcy 
Lacerda,	 oficialmente	 criada	 em	 20	 de	 abril	 de	 1945,	 a	 notícia	
afirmava:

Recém-instalada a Biblioteca Pública desta 
capital já conta com elevando número de 
leitores registrados: 101; com um movimento de 
empréstimo que ultrapassa a 180 livros; com a 
média diária de cerca de vinte livros emprestados, 
e uma frequência de leitores que vai num 
crescendo bastante animado. Breve terão os seus 
leitores os principais jornais do Rio de Janeiro, 
quer diários noticiosos, quer hebdomadários 
especializados de todos os gêneros e assuntos 
assim como revistas, romances e novelas dos 
mais modernos e melhores autores da literatura 
mundial. (JORNAL O Amapá, 16 nov. 1945).

No dia 12 de dezembro desse mesmo ano, o jornal noticiava o 
que havia prometido: a chegada de livros novos: “romances, novelas, 
contos, etc. de autores nacionais e estrangeiros, além de revistas dos 
mais variados assuntos” já disponíveis aos leitores. Desse modo, esse 
jornal, que marca a independência territorial do Amapá, apresenta 
um espaço bem maior destinado ao texto literário, oferece pistas 
sobre o gosto literário dos leitores, como ocorreu na enquete e na 
notícia sobre a biblioteca, bem como, ao elucidar os locais de venda, 
esclarece, ainda, sobre os outros sujeitos envolvidos no processo de 
circulação do texto literário. 
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CONSIDERAÇÕES (NADA) FINAIS: A IDENTIDADE 
AMAPAENSE DESENHADA POR MEIO DOS IMPRESSOS

As aspirações dos dois primeiros suportes ― O Democrata 
e Pinsonia ― coadunam-se ao momento de desesperança vivido 
pelo	homem	amapaense	no	final	do	século	XIX	que,	envolto	em	um	
universo de desmandos e descasos, utilizava-se das folhas públicas 
para denunciar os infortúnios a que era constantemente submetido. 
É um período de intenso frenesi nacional, capitaneado pelo advento 
da República, que, adicionado às lutas locais contra os franceses 
e contra o abandono pelo governo paraense, ao mesmo tempo, 
potencializa a insatisfação da sociedade amapaense e macula a 
imagem do Amapá, tornando-o insalubre para todo o país. 

É imprescindível ressaltar que esse turbilhão de 
acontecimentos atinge uma sociedade constituída por sujeitos 
muito singulares que tornam a identidade local muito diferenciada 
do restante do país. O todo populacional amapaense formado, 
inicialmente, pelos primeiros indígenas e pela chegada, no século 
XVI, dos primeiros exploradores europeus, foi incorporando 
diversidades sociais, culturais e étnicas, ao longo de todo o século 
XIX. Essa pluralidade resulta da chegada de estrangeiros atrás 
da exploração do ouro, de famílias seduzidas pela colonização da 
região, de soldados para trabalhar na proteção da fronteira, de 
negros fugidos dos captores de escravos, de desertores da guerra 
dos	cabanos,	de	criminosos	atraídos	pela	fisiografia	que	dificultava	a	
prisão	e	de	figuras	eminentes	nomeadas	para	assumir	o	governo	da	
terra amapaense. 

As	 injustiças	 lidas	 nesses	 dois	 jornais	 do	 final	 do	 século	
XIX, escritas pelo homem amapaense, fruto dessa formação 
multifacetada, são muito diferentes do que se lê n’O Amapá. A 
urgência do governo, recém-constituído no território, em produzir 
um jornal para disseminar as decisões administrativas assemelha-
se com o primeiro jornal produzido pela imprensa régia, tanto 
pela proposta ideológica quanto pela reprodução, nessas folhas, do 
desenvolvimento da leitura. São nessas páginas públicas ― de 1808, 
no Rio de Janeiro, e de 1945, no Amapá ― que se pode perceber 
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como os livros podiam ser adquiridos, quais os principais gostos 
dos leitores, como se desenvolveram os espaços de leitura e, ainda, 
como as leituras desses locais dialogavam com a literatura nacional 
e estrangeira. 

No entanto, é preciso ressaltar a distinção de proposta 
ideológica entre as folhas que circularam no Amapá: os dois primeiros 
jornais,	 saídos	 no	 final	 do	 século	 XIX,	 tanto	 o	 que	 se	 opunha	 à	
República quanto o que se dizia politicamente imparcial, delatavam 
as injustiças sociais, enquanto a folha do governo, obviamente, 
servia como porta-voz das questões políticas e administrativas. Essa 
distinção,	apesar	de	influenciar	nos	(im)pactos	com	os	mediadores	
envolvidos no circuito de comunicação (DARNTON, 1998) de 
produção e circulação do texto literário, não cessa a presença da 
literatura nesses jornais. Ao contrário: aprimora-se. N’O Democrata 
desfilaram	os	principais	autores	que	circulavam	no	Brasil;	no	grito	
de clamor nacionalista do Pinsonia, o editor, nascido no Amapá, 
assumiu um pseudônimo e divulgou as poesias de sua própria lavra; 
e n’O Amapá, as seções não só apresentavam textos amapaenses 
como posicionavam o leitor diante dos principais autores e obras 
mundiais.

Esses jornais precisam ser compreendidos, enquanto fontes 
primárias, como heranças do passado que carregam marcas da 
memória coletiva de um povo, seja com o intuito nacionalista do 
final	do	século	XIX,	ou	de	caráter	oficial,	a	partir	da	formação	do	
território. Jacques Le Goff (2003) destaca que esses documentos 
não são apenas armazéns de vestígios do passado mas, enquanto 
registros de memória, tornam-se elementos essenciais para a 
constituição da identidade. Nesse sentido, ao se considerarem 
esses jornais como “lugares de memória” (NORA, 1993), é preciso 
esclarecer que essa memória carrega aquilo que é comum a um 
grupo em um determinado espaço de tempo: o intuito nacionalista 
em O Democrata e Pinsonia	ou	a	administração	oficial	em	O Amapá.

Exatamente por esses arquivos serem registros de um 
discurso é que não se pode acreditar que eles carreguem toda a 
memória daquela época, mas sim do grupo que o produziu. Foucault 
(2007) desfaz a concepção de endeusamento desses documentos 
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por serem discursos selecionados, ou seja, estão marcados pelas 
concepções daqueles que os escreveram e não de toda a coletividade 
de uma cultura. Acrescenta-se a essa seleção discursiva, uma outra 
desconfiança:	 na	 leitura	 dos	 jornais	 com	 circulação	 pelas	 terras	
amapaenses, é preciso considerar a possível existência de outros 
periódicos que não foram conservados e que talvez apresentassem 
outros aspectos ideológicos, diferentes dos três jornais analisados. 

Dessa forma, a incompletude dos arquivos, a seleção 
discursiva de quem os produziu e a mudança na proposta ideológica 
presente nessas folhas públicas alicerçam o aspecto transitório da 
identidade. Hall (2014), quando se debruça sobre a concepção 
sociológica, considera a identidade como “formada e transformada 
continuamente”,	que	se	intensifica	nos	momentos	de	crise,	por	isso	
também as mudanças de concepções nos textos publicados. De igual 
modo, a seleção dos textos que compunham o espaço literário dessas 
folhas e o destaque dado à leitura e à literatura, nacional e regional 
não só contribuíram para a formação identitária dos leitores, quando 
os jornais foram produzidos, como, hoje, revelam o cuidado desses 
periódicos com a literatura. Além disso, produzidos em Macapá ou 
não, os jornais dos últimos anos do século XIX e da primeira metade 
do século XX são fontes fundamentais para investigar o processo 
do início da literatura e da leitura no cenário amapaense e podem 
revelar, além do gosto dos leitores, o processo de circulação e/ou 
penetração do texto literário no mundo oitocentista.
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RESUMO: Este trabalho analisa o processo de 
silenciamento que acomete a história/obra de Dulcinéa 
Paraense e alguns traços da escrita feminina. Apresenta 
o trajeto intelectual da autora a partir da década de 
1930, sua presença no cenário intelectual paraense, 
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atuando ativamente nos suplementos literários, revistas 
e jornais da época. O aporte teórico sobre silenciamento 
e subalternização de mulheres ao longo da história 
sustenta-se nos conceitos de Michelle Perrot (2005; 
2007), Virgínia Woolf (2012) e Angélica Soares (2009). 
Já os de escrita feminina apoiam-se nos desdobramentos 
de Lúcia Castello Branco (1991) e Mirian Bittencourt 
(2015). O corpus da análise foi composto de dois 
poemas: “A Voz da Noite ou Inquietude” ([1939] 
PARAENSE, 2011) e Romance ([1941] PARAENSE, 
2011).	O	objetivo	deste	trabalho	é	identificar	os	traços	
de	escrita	feminina	nos	poemas	da	autora	e	identificar	
os processos de silenciamento que Dulcinéa pode ter 
sofrido. As questões da pesquisa são: Quais processos 
levaram à sua invisibilidade? Quais marcas de escrita 
feminina existem em seus poemas? Essa autora pode 
ser considerada silenciada? Seus poemas já sinalizam 
resistência e rupturas, suas publicações datam de um 
período em que a liberdade de amar e o erotismo eram 
considerados inadequados ao lugar de fala que a mulher 
ocupava.

Palavras-chave: Dulcinéa Paraense; silenciamento; 
escrita feminina.

ABSTRACT: This work analyzes the silencing process 
that affects the history / works of Dulcinéa Paraense and 
some female writing traces. She presents the author’s 
intellectual path from the 1930s onwards, her presence 
in the Paraense intellectual scene, acting actively in the 
literary supplements, magazines and newspapers of that 
time. The theoretical contribution on the silencing and 
subordination of women throughout history is based on 
Michelle Perrot (2005; 2007), Virgínia Woolf (2012) 
and Angélica Soares (2009) concepts. Female writing 
is based on Lúcia Castello Branco (1991) and Mirian 
Bittencourt (2015) developments. The analysis corpus 
was composed into two poems: “A Voz da Noite ou 
Inquietude” ([1939] PARAENSE, 2011) and Romance 
([1941] PARAENSE, 2011). The aim of this work is to 
identify the female writing traces in the author’s poems 
and It is identify the silencing processes that Dulcinéa 
may have suffered. The research questions are: Which 
do processes led her invisibility? Are there any female 
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writing marks in her poems? Can this author be 
considered silenced? Her poems already sign resistance 
and ruptures, her publications date from a period 
when freedom of love and eroticism were considered 
inadequate to the woman discourse in that time.

Keywords: Dulcinéa Paraense; silencing; female writing.

INTRODUÇÃO

Estudos sobre silenciamentos e escrita de autoria feminina 
evocaram releituras sobre o passado das mulheres, na tentativa de 
repensar o lugar ocupado por elas, a pluralidade de suas vozes e a 
urgência de compreender as forças que atuaram para a invisibilidade 
a	que	foram	acometidas	na	historiografia	literária.	Esse	fenômeno	
deu-se também na Amazônia paraense, espaço de produção 
intelectual	já	invisibilizado	pelo	isolamento	geográfico	e	político	na	
formulação	de	um	cânone	não	diversificado	da	literatura	brasileira.	
Por isso, esta pesquisa desdobra-se na tentativa de compreender 
o processo de silenciamento e os traços de escrita feminina em 
Dulcinéa Paraense.

A reescrita do passado aponta um sistema de dominação e 
modelos hegemônicos na constituição das fontes literárias. Uma 
revisão da história revela que as mulheres produziram arte e 
também estiveram em redes de sociabilidade intelectual, reservadas 
predominantemente ao domínio masculino (embasados no 
patriarcado e na heterossexualidade compulsória) que colocavam as 
mulheres em uma posição de subalternidade em diversas culturas. 

A arte literária sempre foi ocupada, sobretudo, por vozes 
masculinas. O fenômeno decorre do processo constitutivo das elites 
culturais que impuseram às mulheres papéis de submissão ou as 
conceberam somente como musas inspiradoras. Por outro lado, 
algumas mulheres romperam com os estigmas culturais, dentre 
elas Virgina Woolf (1882–1941), Simone de Beauvoir (1908–1986) 
e Michelle Perrot (1928), e se tornam vozes poderosas ou até 
subversivas ao conseguirem imergir no mundo letrado, relegado à 
autoria masculina. Essas e tantas outras mulheres surgiram como 
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vozes de resistência, em busca de uma realocação e reinscrição das 
mulheres nos discursos sobre a literatura, promovendo a necessidade 
de reapropriação e reformulação cultural dos sistemas baseados em 
condicionalidades machistas e não plurais. 

Desse modo, é relevante compreender o processo de 
silenciamento, as causas e as implicações da hegemonia masculina 
nos cenários culturais da Amazônia paraense, uma região que, 
acerca da circulação e produção literária, também pode ser 
considerada uma periferia do mundo. Assim, podemos construir um 
novo olhar para os movimentos históricos e, inclusive, entender por 
quais razões muitas escritoras continuam silenciadas.

A recomposição da memória e a força poética da obra de 
Dulcinéa realocam a escrita feminina da autora na história da 
Literatura no Pará e, além disso, levantam um questionamento 
sobre a validade dos discursos legitimadores do sistema literário, 
que carece de interseccionalidades e cujo apagamento culminou na 
publicação tardia de mulheres escritoras. Ela apresenta uma escrita 
simbólica em que desponta um erotismo afetuoso, um lirismo 
politonal; seus versos revelam tons íntimos, confessionalidade, 
traços de uma escrita vigorosa, somente alcançada por grandes 
autoras e autores. 

O objeto de estudo deste trabalho é, pois, o processo de 
silenciamento e os traços da escrita feminina na poesia de Dulcinéa, 
que conviveu com alguns grandes nomes masculinos da literatura, 
publicou no meio intelectual paraense e ainda assim não recebeu a 
mesma visibilidade. Teve seu primeiro livro publicado somente aos 
93 anos de idade. 

A TRAJETÓRIA E A RECEPÇÃO DA OBRA DE DULCINÉA 
PARAENSE

Nascida em Belém, publicou em suplementos literários e em 
revistas, tais como Guajarina, A Semana, Pará Ilustrado, Brasilileis; 
trabalhou na redação de O Estado do Pará e Terra Imatura; e 
manteve uma coluna na Folha do Norte, na qual trabalhava como 
crítica de Arte. Em Terra Imatura (1940), como vemos na Figura 1, 
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publicou	uma	edição	que	elencou	poetas	da	Amazônia	―	alguns	de	
seus poemas mais representativos:

Figura 1 ― Terra Imatura na década de 1940

Fonte: Revista Terra Imatura (1940, p. 22)

A imagem aqui citada registra a atividade de Dulcinéa no 
cenário intelectual, principalmente no movimento modernista 
paraense. Os suplementos literários são considerados os veículos 
onde	circulavam	as	mais	importantes	figuras	da	cultura	letrada	na	
Belém do Pará dos anos 1940 e 1950. Nesses veículos, circulavam 
as produções literárias e as atividades culturais da cidade.
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Seus poemas, contudo, continuaram até 2000 em edições 
esparsas, sem organização e publicação em livro, indícios também 
do silenciamento das fontes, do apagamento da voz feminina na 
Literatura da Amazônia. A pouca circulação e a falta de interesse 
editorial são marcas da invisibilidade que perdurou até a primeira 
metade do século XXI. Parte desse silêncio foi rompido, quando 
Lília Silvestre Chaves (PARAENSE, 2011), poeta, professora e 
pesquisadora da Universidade Federal do Pará, organizou uma 
coletânea em seções temáticas que reuniu as poesias de Dulcinéa 
produzidas durante um período de mais de 50 anos (de 1933 a 
1986). 

A hipótese de a autora ter sido silenciada é respondida pela 
ausência de registros no centro do discurso crítico-acadêmico e pelo 
escamoteamento de sua obra em arquivo primário. O silêncio das 
fontes traduz a invisibilidade e aponta também para o apagamento 
de relatos sobre a autoria de Dulcinéa. A publicação de seu primeiro 
livro apenas aos seus 93 anos, na XV Feira Pan-Amazônica do Livro, 
sustenta a tese de ocultamento da memória sobre a escritora. As 
menções que recebeu tentaram reparar o erro e restaurar seu lugar 
de fala no cenário literário do Pará. Antes dessa publicação, a autora 
só era lembrada em poucas publicações, como em Poesia do Grão-
Pará, organizada por Olga Savary (2001).

Dulcinéa Paraense apresenta uma escrita feminina 
composta de textos inquietantes e sugestivos. Seu estilo preenche-
se pelo tema da ressurreição, que se torna constante, e projeta-se 
nas relações de sua poesia com a natureza, com a cultura, com 
a História e com a religião, nas quais o que é eterno se preserva 
do esquecimento. Aponta alguns traços do simbolismo, como 
a musicalidade dos versos e a sugestão metafórica. Recorre à 
melancolia e à nostalgia como retorno ao passado; sua alma parece 
estar torturada pelo desengano, por isso seu tom é confessional, 
íntimo. A subjetividade de sua voz apresenta também um erotismo 
mais afetuoso; rompe com o proibido em delicadas insinuações, 
pois o amor, para Dulcinéa, requer um mergulho na interioridade 
e no corpo da delicadeza. Nessas escavações, sua poesia encontra 
o desejo, o medo, a angústia e a liberdade. Esses são traços de sua 
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escrita feminina e de seu lirismo politonal. 
Em um dos poucos artigos encontrados sobre Dulcinéa, 

Leitão e Ferraz (2012) analisam a sexualidade nos poemas simbólicos 
das autoras paraenses e mostram que Dulcinéa aponta sinais de 
liberdade, da procura de si, como vestígio de uma ruptura com os 
papéis sociais impostos à mulher. Com isso, torna-se interessante 
enxergar que a voz da autora ultrapassa o preconceito vivido na 
sociedade e traz, a partir da década de 1930, uma escrita carregada 
de	 sensualidade	 e	 erotismo.	A	 figura	 feminina	 é	 representada	no	
poema “Inquietude” como uma mulher sensual e provocadora, 
rompendo paradigmas desse cenário patriarcal.

Mourão (2006, p. 40) cita Dulcinéa como uma das escritoras 
importantes que publicaram nesta revista. O poema analisado ou 
citado pela autora é “A voz da noite” que abriu a edição daquele 
ano, ou seja, em 1939. No entanto, o que nos chama atenção não é 
a	seleção	poética,	mas	a	reflexão	sobre	a	recepção	crítica	da	poesia:	
“Se não fosse escrito em 1939 e por uma mulher poderia se dizer que 
era um belo poema com traços simbolistas”. Então, o “Se” funciona 
como uma condicionalidade que restringe e deslegitima a qualidade 
da autoria, subalternizando a voz e colonizando o pensamento sobre 
o feminino. O valor estético do poema não poderia ser abalizado 
por ter sido escrito por uma mulher. Em seguida, a autora aponta 
algumas	 tendências	 simbolistas	 que	 podem	 ser	 identificadas	
no poema, como: a utilização de palavras ligadas ao místico e ao 
litúrgico,	 o	 uso	 de	 metáforas	 e	 a	 sinestesia.	 Por	 fim,	 comenta	 a	
aproximação da escrita com a de Cecília Meireles:

Por outro lado, o eu-lírico nos remete a Cecília 
Meireles, uma renomada poetisa do Modernismo 
brasileiro que participou da “corrente 
espiritualista”, de inspiração neo-simbolista que 
em seus poemas apresentava características 
intimistas,	 introspectivas	 refletindo	 uma	
atmosfera de sonho, de fantasia e, ao mesmo 
tempo, de solidão, tal qual ocorre no poema em 
estudo de Dulcinéa Paraense. (MOURÃO, 2006, 
p. 54).

As comparações feitas sobre as autoras demostram que 



REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

228

Dulcinéa e Cecília podem ser relacionadas por meio da atmosfera 
onírica e da escrita intimista, marcada pela memória afetiva, como 
viagem do espírito à ancestralidade, às ruínas do sentimento. Essa 
aproximação apresenta nas autoras uma sensibilidade simbolista. 

O SILENCIAMENTO DE MULHERES E A ESCRITA 
FEMININA

Michelle Perrot (2005) trata da história de mulheres e do 
processo	 de	 silenciamento	 como	 reflexo	 das	 relações	 desiguais	
de poder. Para a historiadora, as mulheres foram (e ainda são) 
silenciadas, seja na arte, na literatura e até mesmo na vida pessoal. 
A estudiosa faz um passeio ao passado da história das mulheres e 
identifica	três	forças	que	produzem	esse	silenciamento:	a	religião,	
os sistemas políticos e os manuais de comportamentos. 

Soares	(2009)	ressalta	ainda	a	dificuldade	de	subliminar	os	
traços das lembranças e dos esquecimentos sobre a escrita feminina. 
O embargo à escrita das mulheres foi um efeito da desregulada e 
violenta relação de gênero na vida social, que produzia também 
a diminuição do papel feminino nas atividades intelectuais. Para 
ela, a autoria de mulheres registra experiências de vida, memórias 
afetivas e também aspectos ideológicos da mulher como objeto 
simbólico de domínio e poderio masculino.

A esse respeito, Bourdieu (2005) aponta que a memória 
poética	pode	refletir	a	dominação	masculina,	já	que	os	espaços	de	
representação da voz feminina são limitados ou afetados por rígidos 
controles. Um exemplo é o erotismo na escrita feminina que soa 
também como um traço político, pois tira a voz feminina de uma 
condição subalternizada, resultado de um corpo disciplinado, ao 
invés de objeto do desejo masculino, assume a posição subversiva 
de enunciadora do desejo antes reprimido. A escrita feminina pode 
não só revelar traços de uma dominação masculina, mas também de 
uma voz que já aponta sinais de resistência.

Virgínia Woolf destacou a luta no campo da literatura na 
Inglaterra, em Um teto todo seu (2014), e discutiu as “zonas mudas”, 
como	identificação	de	um	traço	desigual	da	memória	e	da	história	
entre homens e mulheres. Comenta ainda:
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Quer dizer, na hora em que peguei a caneta 
para resenhar aquele romance de um homem 
famoso, ela logo veio atrás de mim e sussurrou: 
“Querida, você é uma moça. Está escrevendo 
sobre um livro que foi escrito por um homem. 
Seja afável; seja meiga; lisonjeie; engane use 
todas as artes e manhas de nosso sexo. Nunca 
deixe ninguém perceber que você tem opinião 
própria. E principalmente seja pura”. (WOOLF, 
2012, p. 12).

Neste texto, Woolf conta sobre um “fantasma” que a 
acompanhava	e	a	chamava	de	“Anjo	do	lar”,	uma	figura	representativa	
da mulher domesticada, de corpo disciplinado pela sociedade 
patriarcal. Com o tempo, Virgínia percebeu que para escrever 
teria de matar esse fantasma. As mulheres escritoras tiveram que 
também sobrepujar este imaginário de que as mulheres não podiam 
escrever	e	ressignificar	muitos	padrões	de	comportamento.

A ausência do relato, como descreve Perrot (2007), funde-se 
na história das mulheres, pois, ao longo da história, foi criada uma 
arqueologia baseada no estereótipo masculino, heteronormativo e 
branco. O relato da história, constituído pelos primeiros historiadores 
gregos	ou	romanos,	traz	a	figura	do	homem	ativo	como	construidor	
da sociedade, narrando somente sua participação nas guerras, nos 
reinos e no setor público, deixando de lado a presença de mulheres 
e colocando-as em papel de coadjuvantes. No mundo letrado, como 
forma de canonizar somente aquilo que é masculino, as mulheres 
são menos citadas e, no cenário paraense, isso também acontece. 

Pouco se fala de autoria feminina, ainda que algumas 
mulheres tenham estado presentes na história cultural, participado 
de grupos e de circuitos de produção, como acontece com Dulcinéa. 
O relato que se faz nas Universidades principalmente se volta aos 
escritores que marcaram a história da literatura paraense. Um 
exemplo é o questionamento feito no evento Roda de Escritoras 
Paraenses (2018), organizado por Carol Magno, para discutir 
a invisibilidade de mulheres na Literatura da Amazônia. A fala 
questiona um dos grandes eventos do cenário letrado no Pará 
― a Feira Pan-Amazônica do Livro ― que, em suas 21 edições, 
homenageou principalmente homens:
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Trazendo para a realidade paraense, de periferia 
do Brasil, a vergonha ainda é maior, pois nas 
21 edições do maior evento literário da região 
norte do país, a Feira Pan-Amazônica do Livro, 
realizada pelo Governo do Estado do Pará, 
apenas quatro escritoras foram homenageadas: 
Amarílis Tupiassu, em 2016; Dulcinéa Paraense, 
em 2011; Eneida de Moraes, em 2003 e Maria 
Lúcia Medeiros, em 2004. Em todos os outros 
anos, apenas escritores receberam a homenagem 
oficial.	A	comparação	revela	um	desnivelamento	
alarmante. (MAGNO, 2018).

Diante desses dados, percebemos o peso do silêncio sobre 
a atuação das escritoras do Modernismo no Pará. As mulheres 
não podiam ser consideradas intelectuais e, embora ocupassem os 
mesmos espaços de poder, o silenciamento do relato incumbia-se 
do apagamento de suas atividades na memória coletiva. Felizmente 
existem alguns projetos que estão contribuindo para a difusão da 
leitura de escritoras paraenses, tais como o projeto da Casa das 
Artes, intitulado “Literatura por elas” e iniciado em 2017, que realiza 
encontros mensais com autoras com o intuito de promover leituras 
e	reflexões	sobre	a	autoria	feminina	paraense	e	também	possibilita	
uma discussão sobre escritoras em atividade no Pará; “O Grupo de 
Estudos e Pesquisas Eneida de Moraes” (GEPEM/UFPA) que vem 
realizando estudos desde os anos 2000 sobre autoria feminina na 
história literária do Pará, continua com produção ativa, realizando 
rodas de conversas, palestras, entre outras ações, como a Revista 
Gênero, na Amazônia, que propõe publicações semestrais. 

As pesquisadoras Eunice Ferreira dos Santos e Lilian Adriane 
dos Santos Ribeiro (2013) apresentam alguns dados sobre o ensino 
e a produção intelectual de escritoras paraenses e mostra que a 
autoria feminina paraense carece de estudos em todos os estágios 
da educação, e que essa inserção deve começar pela formação 
docente e mudanças nos currículos. Essas escritoras estão sendo 
silenciadas também pelo silêncio das fontes de escrita feminina na 
formulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura 
das instituições superiores.

Lúcia Castello Branco (1991) argumenta que o uso do 
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adjetivo feminina deve ser entendido como algo relativo às mulheres, 
não como produção feita apenas por mulheres, mas que evoque a 
voz e a identidade feminina. Entende que o termo não deve ser visto 
como causador da subalternidade de escrita:

Como essas questões se relacionam à escrita 
feminina? De uma maneira fundamental, 
pode-se dizer. Em primeiro lugar, porque 
elas certamente apontam para uma possível 
explicação para o fato de a escrita feminina não 
ser exatamente a escrita das mulheres, mas de 
estar sempre relacionada à mulher, seja pelo 
grande número de mulheres que escrevem 
nessa dicção, seja pela evidência com que esse 
discurso se manifesta no texto das mulheres. 
(BRANCO, 1991, p. 20).

Bittencourt (2015) comenta a confusão que se cria com 
os conceitos de escrita feminina e escrita feminista. A primeira 
expressão tem relação com a feminilidade, ou seja, trata dos 
modos	de	falar,	materializar	e	corporificar	as	palavras	e	abrange	as	
categorias que as escritoras têm em comum. A segunda categoria 
está ligada à posição política que uma voz assume ao se posicionar 
sobre a voz de uma mulher. Portanto, nem todo texto que contém 
escrita feminina pode ser considerado feminista.

TRAÇOS DE SILENCIAMENTO E ESCRITA FEMININA EM 
DULCINÉA PARAENSE

Em relação aos traços de escrita feminina, esta pesquisa 
selecionou três: A materialidade da palavra, O tom memorialístico 
e O erótico. Estas categorias serão analisadas em dois poemas

“A voz da noite ou inquietude” e “Romance”

POEMA1
A voz da noite ou inquietude

Eu existi como a mulher que tinha a carne como 
um grito.
Como a mulher que, sem saber, foi alguém para
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inúmeros destinos.

Pelas noites brancas eu me erguia
 e ia beijar todas as sombras.
 
Os meus lábios se abriam
para beber a cacimba que escorria do céu
e eu sentia o borbulhar de espumas nos ouvidos: 
era o mar.

Todos os ventos frios me envolviam
e eu tinha a alegria das folhas balançando…
 
Senti teus pés machucando as distâncias.
Senti tua voz ecoando nas distâncias.
Senti teu gesto apalpando as distâncias.
E por isso vivi como a mulher que tinha a carne 
como um grito!

Belém, 1941 (PARAENSE, 2011, p. 29).

Figura 2 ― POEMA 2: Romance

Fonte: BLOGROLL (2011)4

4 A publicação original é de PARAENSE, Dulcinéa. Revista A Semana, [s. l.: 
s.n.], 8 de julho de 1941, ano XIX, p. 39.
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No Poema 1, “A voz da noite ou inquietude”, existe uma 
relação de intimidade entre a existência da mulher e a natureza, 
representada por imagens como “a noite branca”, “a cacimba que 
escorria do céu”. A mulher sente a vibração destes elementos que lhe 
permitem provar “o borbulhar de espumas nos ouvidos”, “a alegria 
das folhas balançando”. Essas são sensações que se materializam 
sinestesicamente. A lembrança, então, surge como cena do passado 
aprofundando ainda mais o aspecto sensorial: “Senti teus pés 
machucando as distâncias / Senti tua voz ecoando nas distâncias/ 
Senti teu gesto apalpando as distâncias” (PARAENSE, 2011, p. 
29).	O	verbo	“sentir”	significa	provar,	experenciar	a	dor,	como	um	
efeito da saudade, como sinal da presença do amado na metonímia 
dos pés, da voz e do gesto machucando, ecoando e apalpando as 
distâncias. 

Dulcinéa	materializa	as	sensações,	corporifica	o	desejo	e	os	
sentidos. A poetisa não só quer apresentar a coisa, mas quer trazer 
a	 coisa	 representada,	 ou	 seja,	 falar	 da	distância	não	 é	 suficiente,	
é preciso evocar os símbolos que materializam a nostalgia, as 
sensações no corpo que a ausência do amado causa. 

Em “A voz da noite ou inquietude”, a mulher possui a carne 
como grito, ou seja, o corpo transmuta sentidos, rebela-se e traduz 
uma vontade sinestésica: “Eu existi como a mulher que possui a 
carne como um grito/ eu senti o teu gesto apalpando as distâncias. 
/ E por isso eu vivi/ como a mulher que tinha a carne como um 
grito!” (PARAENSE, 2011, p. 29). Percebe-se que a voz feminina é 
totalmente	transfigurada	de	impressões,	de	vestígios	do	desejo,	dos	
confinamentos	do	desejo	gritando	na	carne,	 isto	é,	represados	e	a	
ponto de explodir. Pela época da publicação do texto, era um tabu 
uma mulher escrever sobre as sinuosidades dos desejos, mesmo 
com tons amenos. Dulcinéa rompe com a polidez e revela que a 
falta do amado não é qualquer, mas atinge a carne, reverbera na 
existência como um brado.

Esses traços da materialidade surgem como efeito do 
caráter simbólico da linguagem. O Poema 2, “Romance”, descreve a 
passagem diante dos olhos do amado: “Lembra como eu passei pela 
primeira vez diante dos teus olhos” (PARAENSE, 1941, p. 39). E 
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essa visão se materializa no “riso branco de convalescente”, “no olhar 
cansado de tuberculosa”, “nos lábios sugados, sensuais e dolorosos”. 
Note	que	essas	 imagens	confluem	sentidos,	pois	performatizam	o	
cansaço, a tristeza, a dor.

As	imagens	―	evocando	percepções,	provocando	efeitos	como	
sinais	 da	memória	 no	 corpo	 ―	 revelam	 a	 sensibilidade	 simbolista	
na poesia de Dulcinéa Paraense. Não basta falar de um vestido, 
é preciso dizer que ele estava ondulante, longo, luminoso. Isso, 
segundo Branco (1991), chama-se a inserção do corpo no discurso, 
é mais importante o modo como se diz do que o conteúdo.

A materialidade da palavra é um traço feminino, pois ao 
procurar trazer a coisa representada para a cena textual, a escrita 
feminina traduz a própria palavra como corpo. Essa representação 
indica feminilidade, erotismo delicado e marcas da identidade como 
a sensualidade. Da poesia de Dulcinéa emergem as subjetividades 
do corpo, em uma dicção tênue, em que voz é o lugar da memória 
e o baluarte do desejo que se descoloniza nas insinuações da poeta. 

Outro aspecto da escrita feminina encontrado nos poemas é 
o tom memorialístico. Nos Poemas 1 e 2, a voz feminina revela-se 
como uma existência nostálgica, em A voz da noite ou inquietude 
(PARAENSE, 2011): “Eu existi como a mulher que tinha a carne 
como um grito”; em “Romance” (PARAENSE, 2011, p. 29): “Lembra 
como eu passei pela primeira vez diante dos teus olhos”. Nas 
passagens, ocorre a tentativa de preservar as cenas da memória, o 
sentido original da vivência. Esse anseio também pode ser entendido 
como um desejo do futuro, uma necessidade de re-vivência, como 
marca da saudade.

Não exatamente marcada por um retorno ao 
passado,	 por	 uma	 fidelidade	 ao	 vivido,	 mas,	
quem sabe, também guiada por um “desejo de 
futuro” e, quem sabe, também composta de 
lacunas, silêncio, rasuras, esquecimentos, talvez 
essa	escrita	se	aproxime	muito	mais	da	ficção	do	
que comumente se costuma admitir. (BRANCO, 
1991, p. 34).

Soares (2009) conceitua a escrita de autoria feminina 
como uma prática de registrar ensaios de vida e memórias afetivas. 
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Esse tipo de escrita, preferido por mulheres, deve-se à escolha de 
tons	 confessionais,	 autobiográficos,	 já	 que	 havia	 um	 controle	 da	
voz feminina e a escrita estava voltada para o privado. Assim, os 
desejos e os pensamentos estavam atravessados pelas estruturas 
de sentimento e pelos recortes do passado. Essas são marcas de 
subjetividade,	de	confinamento,	de	desvelamento	do	segredo.	

Esses traços nos poemas apontam que a escrita de Dulcinéa 
foi afetada por essa predileção ou sensibilidade na escrita. O caráter 
intimista	de	sua	poesia	traz	o	relato,	o	olhar	que	filtra	e	retorna	ao	
já vivido. Existe o desejo de preservar as sensações do passado, de 
evitar os apagamentos da memória.  

Como se pode perceber, a sensibilidade simbolista continua 
presente no tom memorialístico, mas há uma cotidianidade e uma 
sutileza na linguagem próprias do Modernismo. Outra sensação 
é o transporte para fora da realidade, o assentamento em mundo 
ou sentimento espiritualizado. As imagens revelam um caráter 
transcendental e enigmático.

No oitavo verso do poema “Romance”, “um destino perdido 
no	 infinito	 como	 as	 grandes	 horas	 da	 vida”,	 a	 memória	 como	
reiteração do passado é falha, pois seleciona cenas e tem suas 
lacunas. Dulcinéa sabe que a memória recupera não somente o que 
foi vivido, mas também o que está perdido no passado. O “destino 
perdido	no	 infinito”,	“as	grandes	horas	da	vida”	são	cenas	que	se	
perdem na vontade de eternidade. 

A imagem do “longo voo do albatroz” sugere também o 
enigma,	a	solidão	diante	do	infinito.	O	albatroz	é	uma	ave	marítima	
que voa por meses sobre o mar, mergulha nas águas, cata os peixes 
para se alimentar e só procura as ilhas para se reproduzir. Quem 
sabe resida nesta metáfora os sentidos do amor uno: “Talvez por 
isso eu fosse/ a única mulher albatroz do teu destino” (BLOGROLL, 
2011). O passado escapa-nos, tem uma relação com o presente e 
futuro, é um estar sendo que jamais se completa, que se perde no 
infinito	da	vida.	

A escrita de Dulcinéa apresenta uma voz feminina, traduzida 
principalmente pela recomposição do sentimento, em um lirismo 
baseado nos vestígios da lembrança. No Poema 1, há uma ligação 
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do corpo com a memória do amado. A lembrança dos pés, da voz 
e do gesto são estes vestígios experimentados na distância, são os 
fios	que	ligam	o	corpo	ao	passado	do	sentimento. No Poema 2, as 
memórias parecem ainda mais fortes na busca de preservar as cenas 
do passado: “Lembra como eu passei pela primeira vez diante dos 
teus olhos”. O verbo “lembrar” dirigido ao interlocutor acena para o 
resgate, o anseio de sustentar a cena vivida. 

Os versos seguintes compõem o cenário da lembrança ao 
descrever o riso, o vestido, os lábios e assegurar: “Foi assim que 
passei pela primeira vez diante dos teus olhos”. A voz lírica descreve 
sua	 passagem	 que	 também	 está	 constituída	 de	 ficção,	 porque	 ao	
recuperar o sentido de antes o altera e o reinventa. Mas esse passado 
não está descrito apenas como uma lacuna, tem uma relação com 
o futuro também. Em “Talvez por isso eu fosse a única mulher 
albatroz	do	teu	destino”,	a	figura	feminina	está	totalmente	convicta	
de	ser	a	única,	“a	mulher	albatroz”,	a	figura	rara	e	inesquecível	no	
longo do destino. 

Antes da publicação do livro A Flor da Pele (PARAENSE, 
2011),	 a	 biografia	 e	 a	 obra	 de	 Dulcinéa	 Paraense	 estavam	
invisibilizadas. Todavia, o tom memorialístico é, sem dúvida, um dos 
elementos	mais	significativos	de	sua	poética.	

O erótico como traço singular da escrita da poesia de 
Dulcinéa mostra-se pela presença da experiência íntima traduzida 
pela voz feminina, como conceitua Bittencourt (2015):

A presença de Eros apresenta um novo 
dinamismo na poesia de expressão feminina e 
feminista ao revelar a voz da mulher que canta 
o amor, o desejo e celebra o erotismo como força 
libertária da subjetividade feminina. A fusão 
entre amor e erotismo marca a trajetória de 
autoconhecimento do ser-mulher num mundo 
de valores predominantemente androcêntricos. 
(BITTENCOURT, 2015, p. 39).

Assim, o traço erótico da escrita feminina é fator de liberdade, 
de autoconhecimento e propõe uma ruptura com os tabus em torno 
da	figura	da	mulher.	O	subtítulo	do	livro	A flor da pele (PARAENSE, 
2011) já introduz o calor da inquietude, embora haja em Dulcinéa 
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tons delicados e enigmas sobre o corpo. Nos versos do Poema 1, “A voz 
da noite ou inquietude “Senti teus pés machucando as distâncias/ 
Senti tua voz ecoando nas distâncias/ Senti teu gesto apalpando as 
distâncias (PARAENSE, 2011, p. 29)”, a voz feminina transcreve a 
sensação de sentir a presença de seu amado e metaforiza os toques 
como forma de exprimir o prazer. A “voz” apalpa e sugere o contato, 
as vontades interiorizadas. 

A lembrança é também uma experiência carnal, sensorial, 
celebrada na percepção de alegria e autoconhecimento, também 
presente no décimo verso: “e eu tinha a alegria das folhas 
balançando” (PARAENSE, 2011, p. 29). A poesia realiza justamente 
a comemoração do erótico e sugere a força libertadora da escrita de 
Dulcinéa, resistindo ao modelo hegemônico que proíbe as mulheres 
de serem porta-vozes do erótico. Os versos sugerem uma revolução 
do corpo feminino, que passa a ser sentido, tocado, experimentado e 
representado na literatura. O prazer não é mero objeto, experiência 
passiva. Aqui se desvenda a autonomia e a liberdade feminina de 
falar de temas que lhes são coibidos.

O corpo tem uma história, ele não é imóvel, mas sente 
as mudanças do tempo, confronta-se e rebela-se diante de novos 
paradigmas. Os corpos masculinos e femininos não recebiam (e 
ainda não recebem) a mesma leitura no campo da sexualidade. Cabia 
somente ao homem a erotização do corpo feminino, tornando-o 
como objeto de suas insinuações. O sexo colocava os gêneros em 
posições	diferentes,	pois	à	mulher	restava	o	confinamento	do	desejo	
e a proteção doméstica. O corpo feminino, em um postulado ético 
e moralista, deveria estar fechado, à espera da volição masculina. 
Desse modo, também a palavra erótica feminina deveria ser 
reprimida, vetada pelos “bons costumes” que silenciam e legitimam 
regras sociais que até hoje reprimem o comportamento da mulher. 

A fusão de amor e erotismo também pode ser encontrada 
na poética de Dulcinéa. Nos Poemas 1 e 2, a voz feminina narra 
e	 corporifica	 o	 desejo	 da	 alma.	 Nos	 termos	 de	 Paz,	 citados	 por	
Bittencourt, constitui forma interessante de se pensar a junção do 
erotismo e do amor:

Na visão de amor de Paz, não há hierarquia entre 
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corpo e alma, já que os elementos se confundem. 
Há distinção, entretanto, quando se pensa no 
sentimento amoroso e na ideia de amor. Segundo 
Paz, o sentimento amoroso é a atração passional 
que atrai as pessoas, pertence a todas as épocas 
e lugares. O sentimento amoroso transforma o 
objeto erótico em ser único. (PAZ, 20015 apud 
BITTENCOURT, 2015, p. 45). 

O erótico pode conter a pulsão sexual e também o lirismo 
amoroso, tal como nos versos de “A voz da noite ou inquietude” que 
apontam a fusão da alma e do corpo: “Pelas noites brancas eu me 
erguia/ e ia beijar todas as sombras” (PARAENSE, 2011, p. 29). A 
experiência erótico-amoroso de Dulcinéa traduz-se simbolicamente: 
“Eu existi como a mulher que tinha a carne como grito”. Encontramos 
na “carne como um grito” um drama poético, uma inquietude e 
uma provocação. A existência surge como transcendência, como 
coração que pensa e a carne que sente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudar a vida e obra de Dulcinéa Paraense, como forma 
de analisar traços de silenciamento e de escrita feminina, é fazer 
um passeio ao passado das mulheres, para que se entenda que o 
silêncio	é	uma	consequência	da	subalternização	da	figura	feminina,	
afetando	sua	visibilidade	como	figura	ativa	no	processo	de	construção	
da sociedade. 

Assim como destaca Perrot (2005), o silêncio é um 
mandamento reiterado ao longo dos séculos, afetado pelas forças 
de poder que regem uma cultura social desregulada. Daí o silêncio 
de mulheres na religião, na igreja, no domínio da palavra. O véu 
que cobre a cabeça das mulheres simboliza a submissão, a norma 
e a obediência severa. Segundo esses estigmas, os homens podem 
se	 expor	 e	 as	 mulheres	 devem	 estar	 confinadas	 como	 gesto	 de	
acatamento. 

A história das mulheres solicitou uma revisão e uma quebra 

5  PAZ, Octávio. A dupla chama: amor e erotismo. 5. ed. Tradução de 
Wladir Dupont. São Paulo: Siciliano, 2001.
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de muitos rótulos, até mesmo na escrita. Mulheres escritores 
passaram a ocupar outros espaços de poder e abordar temas como o 
erótico, sobretudo, como uma atitude de resistência numa sociedade 
ainda machista. 

As temáticas estudadas sobre a escrita feminina demostram 
que as poesias de Dulcinéa são carregadas de elementos sugestivos, 
e por isso ocorre, sinestesicamente, a materialidade da palavra, 
representada na descrição simbólica e sensitiva das cenas poéticas, 
pois ali o signo não é representado, mas sim vivido, experienciado. A 
linguagem	transmuta-se,	corporifica	gestos,	sons,	cheiros,	desejos.	
A voz feminina clama por seu amado ao recuperar as cenas do 
passado. 

Os versos possuem um tom memorialístico, pois a escrita de 
muitas mulheres está marcada por suas vivências, memórias afetivas 
e pela tentativa de reavivar o passado. A memória é um elemento que 
pode ser relacionado também, em Dulcinéa, a um lirismo politonal, 
contemporâneo, como marca da insinuação, do caráter onírico e 
sugestivo da linguagem. Essa sensibilidade simbolista também está 
presente na geração modernista, traz uma atmosfera espiritual, um 
retorno à ancestralidade, mas com a leveza e liberdade da escrita 
contemporânea. 

O traço erótico coloca Dulcinéa como uma escritora à frente 
de seu tempo, aponta sinais de resistência, pois revela uma mulher 
que possui autonomia para sentir, desejar e rebelar-se diante da 
celebração do erótico amoroso. Sua palavra é corpo, ressuscita a 
atmosfera dos versos ritmados e confessionais. O amor também se 
dessacraliza, sem perder a delicadeza e o enigma. “A voz da noite 
ou inquietude” (PARAENSE, 2011) não é só breu. O “Romance” 
(PARAENSE, 2011) também tem angústia, melancolia e imprecisão, 
porque as lembranças são falhas e o amor também é erótico. 

Sua voz sugere que a liberdade de amar, sentir, pensar e 
escrever tem lugar privilegiado na fala da mulher paraense. Sua obra/
vida resistirá à invisibilidade pelo olhar também de outras mulheres, 
como Paraense (2011). Sua relocação e reinscrição no cenário 
literário do Pará revela a necessidade de reformulação cultural dos 
sistemas	de	significação	que	naturalizaram	a	hegemonia	masculina	
na produção literária.
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Sensivelmente, a poesia de Dulcinéa subverte-se, pois sua 
feminilidade ecoa no corpo-palavra como uma força performática 
contra os abafamentos, porque quando a boca da mulher é silenciada, 
a sua carne grita. 
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RESUMO: Uma parte da produção literária da 
Amazônia Legal é apresentada por Rubens de 
Mendonça, Lenine Póvoas, Hilda Gomes Dutra 
Magalhães, e provoca muitas inquietações no que tange 
ao processo de seleção, recorte temporal e estético dos 
autores que compõem em Mato Grosso. Para contribuir 
com os estudos contemporâneos sobre a produção 
lírica feminina, é que propomos trabalhar com Luciene 
Carvalho e Michelle Mor, que lado a lado ampliam 
ainda mais essa responsabilidade, haja vista o percurso 
de produção das duas escritoras. Luciene Carvalho 
comemorou 25 anos de produção literária em 2021, 
enquanto Michelle Mor tem suas produções divulgadas 
em seu blog e coletâneas. Para estabelecer o diálogo na 
perspectiva analítica literária, trabalharemos com os 
poemas: “Falsete”, de Michelle Mor (2015), publicado 
em seu blog e no e-book Escrevivência Poética e da 
Cultura Alimentar das Mulheres Negras, Pantaneiras, 
Ribeirinhas e Quilombolas de Cáceres/MT (SILVA et al., 
2021) e “No quintal”, de Luciene Carvalho, que faz parte 
do Calendário Poético Quitutes e Quintais (CARVALHO, 
2017), disponível no mês de julho. O objetivo principal 
é apresentar a construção estética dos poemas visando 
destacar as singularidades de cada um no cantar o 
local	 (espaços	 geográficos,	 espaços	 históricos,	 espaços	
imaginários) frente às consideráveis aparições de signos 
e de imagens que remetem a tempos inscritos pela 
memória. Nesse sentido, o ponto de intersecção entre 
os dois textos será essa relação espaço-temporal que 
desperta os saberes da ancestralidade e os resquícios 
configurados	pela	escravização.	Assim,	apresentaremos	
os espaços coletivos pelo viés da memória que denuncia 
e constitui a identidade do eu-lírico nos espaços em que 
se circunscrevem.

Palavras-chave: Amazônia Legal; território; quilombo; 
quintal; memória.

ABSTRACT: A part of the literary production of the 
Legal Amazon is presented by Rubens de Mendonça, 
Lenine Póvoas, Hilda Gomes Dutra Magalhães, and 
causes many concerns regarding the selection process, 
temporal and aesthetic aspects of the authors who 
compose in Mato Grosso. To contribute to contemporary 
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studies on female lyrical production, we propose to work 
with Luciene Carvalho and Michelle Mor, who side by 
side expand this responsibility even further, given the 
production path of the two writers. Luciene Carvalho 
celebrated 25 years of literary production in 2021, 
while Michelle Mor has her productions published on 
her blog and compilations. To establish the dialogue in 
the literary analytical perspective, we will work with 
the poems: Falsete by Michelle Mor (2015), published 
in her blog and e-book Writing Poetics and Food 
Culture of Black Women, Pantaneiras, Ribeirinhas and 
Quilombolas from Cáceres/MT (SILVA et al., 2021) and 
In the Backyard, by Luciene Carvalho, which is part of 
the Poetic Calendar Quitutes e Quintais (CARVALHO, 
2017), available in July. The main objective is to present 
the aesthetic construction of the poems aiming to 
highlight the singularities of each one in singing the 
place (geographical spaces, historical spaces, imaginary 
spaces) in face of the considerable appearances of signs 
and images that refer to times inscribed in memory. 
In this sense, the intersection point between the two 
texts will be this space-time relationship that awakens 
the	knowledge	of	ancestry	and	the	remnants	configured	
by enslavement. Thus, we will present collective spaces 
from the perspective of memory that denounces and 
constitutes the identity of the lyrical self in the spaces in 
which they are circumscribed.

Keywords: Legal Amazon; territory; quilombo; backyard; 
memory.

É possível abordar a produção literária de autoria feminina 
na região da Amazônia Legal4	em	um	artigo	científico?	Se	formos	

4 De acordo com IBGE “A Amazônia Legal corresponde à área de atuação da 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM delimitada em 
consonância ao Art. 2o da Lei Complementar n. 124, de 03.01.2007. A região é 
composta por 772 municípios distribuídos da seguinte forma: 52 municípios de 
Rondônia, 22 municípios do Acre, 62 do Amazonas, 15 de Roraima, 144 do Pará, 16 
do Amapá, 139 do Tocantins, 141 do Mato Grosso, bem como, por 181 Municípios do 
Estado do Maranhão situados ao oeste do Meridiano 44º, dos quais, 21 deles, estão 
parcialmente integrados na Amazônia Legal. Possui uma superfície aproximada 
de 5.015.067,75 km², correspondente a cerca de 58,9% do território brasileiro”. 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/mapas-
regionais/15819-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 20 mar. 2022.
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pensar na extensão territorial, todos os munícipios que compõem 
esse território e suas produções literárias, certamente a resposta 
seria não. Nesse texto, pretende-se observar mais de perto a 
produção literária em Mato Grosso; sobretudo com base em um 
processo de sistematização que se iniciou no século XX, com o 
historiador Rubens de Mendonça (2005) que, dentre os cronistas, 
prosadores, trovadores e poetas, menciona Maria Úrsula dos Santos 
Costa, Maria Dimpina Lobo Duarte, D. Maria de Arruda Mulher, 
Vera Iolanda Randazzo e Amália Verlangiére (sendo que as duas 
primeiras mencionadas e adjetivadas fogem, porém, da estrutura 
de proeminência adotada na história da literatura, em que ele 
apresentava destacando o nome em negrito com comentários e 
dados	 biográficos).	 Lenine	 Póvoas	 (1994)	 acrescenta	 aos	 nomes	
já mencionados Guilhermina de Figueiredo. Hilda Gomes Dutra 
Magalhães também faz referência às escritoras citadas anteriormente 
e menciona Arlinda Morbeck, Maria Amélia, Tereza Albues, Hilda 
Gomes Dutra Magalhães, Marilza Ribeiro, Inez Ethne, Wanda 
Cecíclia, Maria das Graças Campos, Lucinda Persona, Edna Capocci, 
Erotildes da Silva Millomem e Dunga Rodrigues. Atualmente, 
para discutir sobre a produção literária produzida por mulheres 
em Mato Grosso, é necessário percorrer os estudos de Olga Maria 
Castrillon-Mendes (2020) em Matogrossismo: questionamentos em 
percursos identitários, que traz à tona alguns nomes já conhecidos, 
como Cristina Campos, Marília Beatriz, Lucinda Persona, Luciene 
Carvalho, Marta Cocco, e outros não tão conhecidos, como é o caso 
de Marta Baptista. Outro estudo basilar para quem se interessar em 
estudar a literatura produzida no estado por mulheres foi realizado 
por Marli Walker (2021), Mulheres silenciadas e vozes esquecidas: 
três séculos de poesia feminina em Mato Grosso. Mesmo com todos 
os esforços de estabelecer o percurso dessa produção, há várias 
lacunas. Nesse sentido, Souza (2014, p. 11) salienta que

Com base nos pressupostos de Chartier, podemos 
refletir	 sobre	 a	 proximidade	 da	 inscrição	 e	 do	
apagamento, sendo esse duelo constante na 
história literária. Considerando que toda história 
da literatura, independentemente do método 
de abordagem, é uma seleção, ao escrevê-la, 
inscrevê-la, nasce o apagamento de outras. 



REVISTA ALĕRE - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LITERÁRIOS-PPGEL - Ano 15, Vol. 23, Nº 01, 2021 - ISSN 2176 - 1841

247

Dessa forma,

[...] embora temido, o apagamento era 
necessário, assim como o esquecimento também 
o é para memória. Nem todos os escritos foram 
destinados a se tornar arquivos cuja proteção 
os defenderia da imprevisibilidade da história. 
(CHARTIER, 2007, p. 9 apud SOUZA, 2014, p. 
11).

Ao lançar nossos olhares para as produções literárias que, 
de alguma maneira, foram acopladas ao apagamento/esquecimento 
nesse processo de sistematização, questionamos a representação 
das mulheres, em especial da mulher negra, inseridas na produção 
literária de Mato Grosso, para em seguida realizarmos um diálogo 
analítico dos poemas “Falsete” e “No Quintal”. 

Os poemas “Falsete” (MOR, 2015) e “No quintal” 
(CARVALHO, 2017) apresentam uma estrutura formal diferenciada, 
embora os dois sejam escritos em versos livres.  O primeiro trata-se 
de um poema composto por oito estrofes, formadas de três versos 
cada uma, enquanto o segundo poema é escrito em uma única 
estrofe de 23 versos. Nos dois textos, a temática de espaço territorial 
e da memória são explícitos, e em cada um dos poemas notam-se 
diferentes formas de resistências. Para tanto, vamos olhar para esse 
espaço	não	somente	como	um	espaço	geográfico,	vamos	direcioná-
lo como animador da memória, conforme aponta Bachelard (1993, 
p. 28-29): 

Aqui o espaço é tudo, pois o tempo já não mais 
anima a memória. A memória — coisa estranha! 
— não registra a duração concreta, a duração 
no sentido bergsoniano. Não podemos reviver 
as durações abolidas. Só podemos pensá-las, 
pensá-las na linha de um tempo abstrato privado 
de qualquer espessura. É pelo espaço, é no 
espaço que encontramos os belos fósseis de uma 
duração concretizados por longas permanências.

As	reflexões	apontadas	por	Bachelard	(1993)	também	podem	
ser pontos de análise nos poemas, pois os espaços circunscritos nos 
poemas igualmente são os elementos que animam a memória do 
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eu-lírico, a iniciar do indivíduo até chegar na memória coletiva, seja 
ela familiar ou de uma comunidade tradicional mais quilombola. 

Luciene	Carvalho	é	uma	escritora	que	tem	como	profissão	
sua vida artística: é membra da Academia Mato-Grossense de Letras 
e acumula em sua história dezenas de livros publicados, sendo 
o último livro intitulado Na Pele, publicado em 2020. Sobre essa 
última publicação, vale ressaltar que, nela, a poeta retoma as formas 
de resistência do corpo negro em suas variadas formas de existência, 
conforme apontam Maria Elizabete do Nascimento Oliveira e 
Gilmar Leite Ferreira no texto intitulado “Na Pele, de Luciene 
Carvalho (2020): As Pulsações Poéticas de um Corpo Negro, Arteiro 
e Fecundo” (OLIVEIRA; FERREIRA, 2020), publicado na Revista 
Athena. 

Michelle de Moraes Plinio Reis, jovem líder do quilombo Pita 
Canudo, tem como principal meio de difusão de sua escrita as redes 
sociais e, em especial, seu blog, nomeado Michelle Mor. Participou 
em 2020 de um concurso literário promovido pelo Coletivo de 
Mulheres Negras de Cáceres, e o poema “Falsete” foi selecionado 
para compor uma coletânea de poemas produzidos por mulheres 
negras, pantaneiras, indígenas e quilombolas em 2021 (MORAES, 
2021). 

Selecionar essas duas poetas também é uma forma de 
tensionar a contemporaneidade da produção literária que, pela 
facilidade digital hoje disponibilizada, permite-nos aproximar 
diferentes gerações de escritoras, principalmente neste momento 
pandêmico em que estamos vivendo com a Covid-19. Segundo 
Freitas (2016, p. 64),

A poesia pós-moderna é o espetáculo de si 
mesma, permitindo que o leitor vivencie o 
processo de criação, por autorreferência, 
confissão	 sentimental,	 de	 modo	 a	 colocar	 o	
leitor a participar. É uma lírica multiformal que 
não procura grandes recursos ou formas de 
ruptura, ao contrário da poesia de vanguarda 
e da modernista propriamente dita. Exige do 
leitor aproximação e participação compreensivas 
do sujeito histórico para, de forma imediatista, 
imergir na estrutura estética proposta.
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O processo de escolha e seleção das autoras foi realizado por 
esse viés, pela aproximação e ao mesmo tempo pela autorreferência 
das produções.

O eco de um Falsete: Michele Mor

Falsete

Chora cabocla Maria! Chora o negro João!
Choram	a	perda	do	filho,	da	esposa	e	do	irmão!
Mortos na luta de resistência de nossa expulsão.

Torturam criança! Estupraram mulher!
Sumiram com os jovens de boa fé!
Destruíram as plantações de banana e café

Foram os grileiros! Denunciamos a justiça!
E eles com dinheiro corromperam arbítrio 
mundiça!
Mas não o “grito” de gente digna que clama 
justiça.

Desmataram	as	florestas!	Secaram	as	nascentes!
Vivem ameaçando de morte nossos 
remanescentes!
Pensando com isso intimidar e tirar a esperança 
da gente.

Águas Milagrosas, Morro das Araras e Gruta do 
Quilombo!
Exploram nossas terras dizendo ser deles o 
patrimônio cultural!
e ainda ganham dinheiro com nossas histórias! 
nossos mitombos!

E por muito tempo aquela “máscara” de sucesso 
aparente!
Esconderam o podre de alguns da “alta 
sociedade” Cacerense!
Que	ficaram	ricos	à	custa	do	derramamento	de	
sangue inocente!

E não adianta “doutor” querer me censurar e a 
força me calar!
Pois em rimas, prosas e versos a história certa 
eu vou contar!
e não a demagogia contada nos livros do ensino 
escolar.
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Essa sinfonia de um concerto esganiçado no 
falsete!
Que vem sustentando a muito e a muitos, os 
interesses!
De quem “varreu” essa grande sujeira pra 
debaixo do tapete.
(MOR, 2015, grifo dos autores).

O termo falsete deriva do italiano falsetto e, de acordo com o 
dicionário	Aurélio,	significa	“registro	vocal	ou	voz	mais	aguda	que	a	
normal; aquele que usa a voz para cantar”.

Na primeira estrofe, deparamo-nos com um eu-lírico que 
lamenta a dor causada por uma mudança de vida, porém é apenas 
na segunda estrofe que o leitor tem conhecimento das dores que 
provocam o choro na primeira estrofe. Os verbos “torturam”, 
“estupraram”, “sumiram” e “destruíram” apontam as violências 
geradoras das dores da cabocla Maria e do negro João. Os adjetivos 
“cabocla” e “negro” estabelecem no início do poema o grupo étnico 
de quilombolas ao qual esse eu-lírico pertence e, na segunda estrofe, 
já é possível perceber a relação do choro com a questão territorial, 
ao se referir à destruição das plantações de banana e café. 

Chora cabocla Maria! Chora o negro João!
Choram	a	perda	do	filho,	da	esposa	e	do	irmão!
Mortos na luta de resistência de nossa expulsão.

Torturam criança! Estupraram mulher!
Sumiram com os jovens de boa fé!
Destruíram as plantações de banana e café.

Para entender a construção estética do primeiro verso, é 
necessário ressaltar que, em Mato Grosso, o período de colonização 
não se difere de outras regiões do Brasil, com numerosas quantidades 
de quilombos, no tempo da escravização legalizada. Pita Canudos é 
composto	por	escravizados	que	fugiam	para	regiões	de	florestas	e	se	
organizavam para sobreviver.

[...] Por meio do exercício da antiga sabedoria 
dos oprimidos, de que se “deus é grande, o 
mato é ainda maior”, procuravam formar uma 
comunidade de produtores livres em um espaço 
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geográfico	e	social,	que	por	suas	características,	
estivesse longe do braço pesado do escravista. 
(FIABANI, 2012, p. 11).

Nesse sentido, ao fazer uso do termo quilombo, a referência 
será desse espaço repleto de diversos saberes e culturas que ocupam 
espaços estratégicos para construção de resistência e sobrevivência. 
O termo cabocla, substantivo feminino de caboclo, “tupikara’iwa”, é 
de	origem	indígena	e,	dentre	as	várias	significações,	temos	pessoas	
descendentes do índio com o branco, como também pode se referir 
a pessoas negras de cabelos lisos e, em amplitude de grupos sociais, 
representa grupos de pessoas miscigenadas que têm por hábito uma 
vida mais afastada dos grandes centros, geralmente se organizando 
em ambientes rurais. 

Ao evocar no poema o choro da cabocla e do negro, percebemos 
uma apresentação dos pilares que formam a ancestralidade por 
meio do pranto desses grupos organizados em seus territórios para 
poder escapar das perversidades da escravização nos séculos XVI, 
XVII, XVIII, XIX e XX. Ao lermos esses versos, é possível visualizar o 
cenário em que essa dor se instaura e se materializa no choro desses 
grupos sociais. 

Os causadores da dor e do lamento são os grileiros e a própria 
justiça, conforme o verso “/ Foram os grileiros! Denunciamos a 
justiça! /”. A invasão dos territórios tradicionais e a falta de políticas 
públicas desencadeiam uma série de problemas sociais e ambientais, 
“/Destruíram as plantações de banana e café. / Desmataram as 
florestas!	 Secaram	 as	 nascentes!	 /”,	 porque,	 à medida que o ser 
humano é afetado com os diversos tipos de violência, a natureza 
também sofre as consequências com o desmatamento e a seca das 
nascentes; esses elementos apontam a unicidade entre os quilombos 
e a terra. Há uma gradação, no nível das violências elencadas no 
poema, física, moral, territorial, ambiental, social.

Águas Milagrosas, Morro das Araras e Gruta do 
Quilombo!
Exploram nossas terras dizendo ser deles o 
patrimônio cultural!
e ainda ganham dinheiro com nossas histórias! 
nossos mitombos!
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E por muito tempo aquela “máscara” de sucesso 
aparente!
Esconderam o podre de alguns da “alta 
sociedade” Cacerense!
Que	ficaram	ricos	à	custa	do	derramamento	de	
sangue inocente!

Para além do sofrimento da destituição de seu território, o 
eu-lírico evidencia apropriação do patrimônio cultural e natural. Há, 
na sexta estrofe, um desmascarar da elite cacerense que, por muito 
tempo, promove o silenciamento e apagamento da comunidade 
quilombola Pita Canudo no município de Cáceres (MT). Nessa 
conjuntura, Michelle Mor e Luciene Carvalho fazem da memória 
um escudo de proteção contra o esquecimento e o silenciamento, 
conforma aponta Le Goff (1996, p. 426). 

As manipulações conscientes ou inconscientes 
que o interesse, a afetividade, o desejo, a inibição, 
a censura exercem sobre a memória individual. 
Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta 
em jogo de forma importante na luta das forças 
sociais pelo poder. Tornarem-se senhores 
da memória e do esquecimento é uma das 
grandes preocupações das classes, dos grupos, 
dos indivíduos que dominam as sociedades 
históricas. Os esquecimentos e os silêncios da 
história são reveladores desses mecanismos de 
manipulação da memória coletiva.

Tratar de memória é trilhar uma linha tênue com o 
esquecimento. Nas seis primeiras estrofes, temos um eu-lírico que 
se	manifesta	pela	dor	coletiva	enfatizada	pelos	substantivos	“filho”,	
“esposa”, irmão, “criança” e “remanescentes”, porém, na sétima 
estrofe, ele chama para si a responsabilidade de contar a “história” 
e de quebrar o ciclo perpetuado pelos materiais didáticos que, 
até hoje, continuam a contar a história na versão do colonizador, 
evidenciando que esse registro se dará por meio da escrita literária.  

É interessante destacar como o eu-lírico refere-se ao 
enfrentamento de seu povo ao fazer uso do substantivo feminino, 
como	é	possível	 verificar	nos	últimos	 versos	da	primeira,	 terceira	
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e quarta estrofes ― “luta de resistência”, “expulsão”, “justiça”, 
“esperança” ―; o único substantivo masculino utilizado é apresentado 
entre aspas, “grito”. 

RESISTÊNCIA E ANCESTRALIDADE: LUCIENE 
CARVALHO 

Julho 

No quintal

De onde roubaram o Taquaral
E as cercas,
Ficaram as memórias…
Meu avô plantou o tamarineiro,
Minha avó ganhou dinheiro,
Tecendo redes,
Costurando camisas,
Fazendo doce de limão.
Meu avô achava ouro
No chão de piçarra
Após a chuva.
No quintal,
A	minha	avó	ficou	viúva.
No quintal, a minha estória
É meu tesouro,
Meu modo de ir pra frente,
Meu frete de ir pro mundo
Meu útero mais profundo
Não dá pra dizer mais nada,
O quintal, 
Bem lá no fundo
É minh’alma revelada.
(CARVALHO, 2017, grifos dos autores).

O poema “No quintal” inicia-se com a denúncia e ao mesmo 
tempo com a resistência estabelecida pela memória. A partir 
do	 quinto	 verso,	 fica	 estabelecida	 a	 relação	 de	 cultivo	 da	 terra	 e	
dependência da terra metaforizada no quintal que, para além de ser 
o lócus produtivo da família, também é o útero desse eu-lírico. Nota-
se a relação singular do eu-lírico, da avó e do avô. Cada um deles 
encontravam um meio de sobrevivência nesse espaço. Os verbos na 
maioria das vezes são usados na primeira pessoa do singular, como 
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necessidade de demarcar o quanto esse quintal simbolizava para 
cada membro da família. 

MEMÓRIA E ESPAÇO: A INTERSECÇÃO DOS POEMAS

Sobre os pontos de intersecção dos poemas “Esta faculdade 
aproxima a poesia à individualidade e, em contrapartida, expande-a, 
por dar a ver um local inserido num tempo e espaço, fragmentado 
pela estética (ainda em formação) pós-modernista” (FREITAS, 
2016, p. 62). Nosso olhar pauta-se nesses dois elementos e em sua 
constituição na construção estética das duas escritoras.

No segundo verso da última estrofe do poema “Falsete”, “/
Pois em rimas, prosas e versos a história certa eu vou contar! / e no 
décimo quinto verso de “No quintal” / No quintal, /a minha estória/ 
É meu tesouro, /” (grifo dos autores), os termos em destaques já 
foram	muito	discutidos	no	sentido	de	diferenciar	a	estória	ficcional	
e a história considerada em fatos; logo, entraríamos em um aspecto 
que não nos interessa nesse momento, até porque atualmente 
o	 termo	 história	 é	 usado	 para	 designar	 fatos	 e	 ficção.	 Todavia	
provoca-nos curiosidade, enquanto leitores, o uso de um termo em 
detrimento do outro pela poeta Luciene Carvalho.

Tanto em Luciene como em Michelle, é possível perceber 
que a temporalidade é indissociável, e Freitas (2016, p. 67), com 
apoio em sua leitura de Heidegger, sintetiza o jogo entre passado, 
presente e futuro que se entrecruzam em cada verso:

Para Heidegger (2001), a temporalidade tem 
caráter estático, fora de si (ecstática). Cabe 
então ao Dasein5 atinar seu passado e viver 
seu presente. Por uma observação autêntica 
do tempo, a acepção de futuro (adveniente) é 
ir ao encontro da morte, que o totaliza; assim, 
o ser-em-si-mesmo não se deixa embeber por 
questões mundanas, terrenas. Já o presente 
(apresentante) é tido como o momento em 

5 Conceito heideggeriano de forma ontológica de ser humano (o si-mesmo, o 
haver sido de um porvir), cuja identidade é a própria história (NUNES, 1986, p. 
132-133 apud FREITAS, 2016, p. 67, em nota de rodapé).
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que se ocupa das coisas, enquanto o passado 
(retroviente)	 significa	 viver	 o	 que	 já	 ocorreu	 –	
estrutura sempre presente como manifestação. 
De modo sintético, compreende-se que, para 
Heidegger, temporalmente o Dasein é localizado 
em um passado que se mantém presente, o 
passado adianta-se ao futuro, e ainda o presente 
abarca passado e futuro.

Para além da relação temporal, podemos considerar como 
ponto comum entre os dois poemas a forma como se reportam à 
relação do ser humano com um lugar (quintal/quilombo), e a 
intersecção pode se dar pela inferência do quintal enquanto um 
recorte desse quilombo no perímetro urbano, pois o Calendário 
poético é pautado nos quintais do bairro do Porto em Cuiabá (MT), 
que, aliás, são sempre matéria da poesia de Luciene Carvalho. De 
acordo com Fantinati (2020, p. 105), “A capital de Mato Grosso, 
Cuiabá,	mais	especificamente	o	bairro	do	Porto	se	tornou	expressão	
lírica para Luciene Carvalho”. Somam a esse olhar sobre a produção 
literária a partir da urbanidade cuiabana os olhares de Oliveira e 
Souza	(2020,	p.	118)	ao	afirmarem	que:

[...] os quintais e os quitutes cuiabanos, tendo 
como referência a crônica “Os quintais do 
Porto”40, de autoria de Dunga Rodrigues, e o 
calendário “Quitutes e quintais”, publicado por 
Luciene Carvalho, na oferenda de uma coletânea 
de sentidos que movimentam-se, tanto na prosa, 
quanto na poesia, e brincam nos fundos dos 
quintais arborizados, com suas frutas saborosas 
e	 variadas	 e	 os	 flashes	de	 registros	 fotográficos	
que não materializados, são despertados pela via 
da memória. As autoras exibem a abundância da 
fauna	e	da	flora	que	ornamentavam	os	quintais	
da cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso 
e	 que	 contribuíram,	 significativamente,	 para	 o	
desenvolvimento da cultura.

Ao voltarmos para os textos “Falsete” e “No Quintal”, 
percebemos em ambos a interferência em seu espaço. Ao analisarmos 
os verbos “destruíram” e “roubaram”, notamos que se referem ao 
sentimento de perda, ao mesmo tempo que designam a condição de 
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vulnerabilidade. Se em “Falsete” o ser humano e a terra se tornam 
um e são violentamente afetados; na mesma proporção, em “No 
quintal”,	essa	terra	é	personificada	à	medida	que	se	torna	útero	e	
alma do eu-lírico e transcende a existência terrena.

Na tessitura dos dois textos, a resistência se dá/dará pelo/no 
próprio processo artístico, pois, conforme aponta Octavio Paz (1982, 
p.	 26),	 “[...]	 A	 palavra,	 finalmente	 em	 liberdade,	mostra	 todas	 as	
suas entranhas, todos os seus sentidos e alusões, como um fruto 
maduro ou como um foguete no momento de explodir no céu. O 
poeta põe em liberdade sua própria matéria”. Ao olharmos para a 
seleção de cada palavra que compõe cada verso, é possível perceber 
cada um, como dispositivo que aciona a memória ancestral de cada 
eu-lírico. Para Ecléa Bosi (2003, p. 16), “do vínculo com o passado 
se	 extrai	 a	 força	para	 a	 formação	da	 identidade”;	 essa	 afirmativa	
reverbera-se nos versos das duas poetas.

Ao lermos os poemas e relacionarmos com os percursos da 
memória abordados por Maurice Halbwachs (2003), em sua obra 
A memória Coletiva, vamos perceber na estética de suas produções 
que as poetas, ao evocarem os elementos de sua comunidade ou 
grupo familiar, fazem-no como que para se manter a memória por 
meio das testemunhas que são evocadas nos seus versos. Conforme 
os versos de Michelle Mor, seja no verso ou prosa, evidencia-se que 
a escrita foi e será a própria resistência e existência desses; já em 
Luciene	Carvalho,	isso	é	demonstrado	nos	versos	que	afirmam	que	
o quintal é o frete para o eu-lírico acessar o mundo, sendo matéria 
de poesia.

Outro ponto basilar nos dois textos são as várias histórias 
que perpassam cada verso, as recordações e as experiências que 
revelam uma vivência interligada com esse espaço, por exemplo, no 
processo de plantio e colheita suscitado no verso “/ Destruíram as 
plantações de banana e café/”. Nesse verso de Michelle Mor, não há 
apenas o lamento e a denúncia literal da destruição das plantações, 
mas há também a evocação do rompimento da cultura alimentar e 
das memórias que envolvem cada etapa, como seleção das mudas e 
sementes, preparo da terra, germinação e cuidado no crescimento, 
colheita e divisão de cada safra e todo conhecimento que era 
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transmitido para as gerações, pois nas comunidades tradicionais 
os plantios são realizados de forma coletiva. Cada etapa cultural 
suscitada nesse verso é possível por meio da criação poética visto 
que, segundo Paz (1982, p. 30),

[...] a experiência do poema se dá na história, 
é história e, ao mesmo tempo, nega a história. 
[...] O poema é mediação: graças a ele, o tempo 
original, pai dos tempos, encarna-se num 
momento. A sucessão se converte em presente 
puro, manancial que se alimenta a si e transmuta 
o homem.

A seleção e organização das palavras desencadeiam, e 
também acionam, no leitor sua própria história. Nesse sentido, todas 
as	imagens	afloradas	pelo	eu-lírico	nos	dois	poemas	coadunam	com	
as	 considerações	 de	Octavio	Paz	 (1982,	 p.30)	 ao	 afirmar	 que	 “O	
poema é mediação: graças a ele, o tempo original, pai dos tempos, 
encarna-se num momento. A sucessão se converte em presente 
puro, manancial que se alimenta a si próprio e transmuta o homem. 
[...] O poeta cria imagens, poemas; o poema faz do leitor imagem, 
poesia”. Embora em cada poema as imagens poéticas tenham fontes 
que se diferem, é a interação entre a presença das ancestralidades 
presentes nas imagens, no tempo e no espaço que permitem, ao 
fazer	poético,	a	definição	da	identidade	do	eu-lírico	com	base	nos	
espaços	que	os	definem	nos	versos	de	cada	poema.

Na arte literária dessas autoras, as lembranças exploram 
por meio da criação imagética as emoções expressas e sentidas de 
um passado que, ao mesmo tempo que é individualizado, ganha 
amplitude coletiva por meio da memória. 

[...] Para que nossa memória se aproveite  da 
memória dos outros, não basta que estes nos 
apresentem seus testemunhos: também é 
preciso que ela não tenha deixado de concordar 
com memórias deles e que existam muitos 
pontos de contato entre uma e outras para que 
a lembrança que nos fazem recordar venha a 
ser reconstruída sobre uma base comum... É 
preciso que esta reconstrução funcione a partir 
de dados ou de noções comuns que estejam em 
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nosso espírito e também no dos outros, porque 
elas estão sempre passando destes para aquele 
e vice-versa, o que será ´possível somente se 
tiverem feito parte e continuarem fazendo parte 
de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo. 
(HALBWACHS, 2003, p. 39).

Para analisarmos os poemas nessa perspectiva, é necessário 
evidenciar	que	cada	elemento	engajado	(avó,	avô,	Maria,	João,	filho,	
filha)	na	construção	dessa	memória,	que	é	feita	pelas	lembranças	
de vários autores, seja evocado pelas poetas, e seus feitos em cada 
verso se tornem nota musical de um falsete, que através do eco da 
memória continuem a reverberar as muitas vozes em seus poemas.

Tanto na promessa do canto constante do falsete quanto 
na revelação da alma, de acordo com Bachelard (1993, p. 5), “A 
palavra alma pode ser dita poeticamente com tal convicção que 
envolve todo um poema”. Se, em Luciene Carvalho, a palavra alma 
é materializada na escrita dos versos “/ O quintal, / Bem lá no fundo/ 
É minh’alma revelada. /”, no poema de Michelle Mor, a poesia é um 
compromisso da alma, evidenciado claramente nos versos “/E não 
adianta “doutor” querer me censurar e a força me calar! / Pois em 
rimas, prosas e versos a história certa eu vou contar!”.

Pela	leitura	dos	versos	acima	mencionados,	podemos	refletir	
sobre a convicção da poeta Michelle Mor ao tornar o processo de 
escrita	a	sua	própria	liberdade.	Bachelard	(1993,	p.	11)	afirma:

Um	 grande	 verso	 pode	 ter	 grande	 influência	
sobre a alma de uma língua. Faz despertar 
imagens apagadas. E ao mesmo tempo 
sanciona a imprevisibilidade da palavra. Tornar 
imprevisível a palavra não será um aprendizado 
da liberdade? Que encantos a imaginação poética 
acha em zombar das censuras! Outrora, as Artes 
poéticas	 codificavam	 as	 licenças.	Mas	 a	 poesia	
contemporânea colocou a liberdade no próprio 
corpo da linguagem. A poesia surge então como 
um fenômeno da liberdade.

É por e no verso que a escrita, pulverizada nos cliques de 
uma navegação nas páginas da internet ou no folhear de um livro. 
surge e ressurge a memória como matéria-prima para os poetas; 
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logo, assim como para Bachelard (1993, p. 211), nesses poemas 
também consideramos que “o tempo e o espaço estão aqui sob o 
domínio da imagem. O alhures e o outrora são mais fortes que 
o hic et nunc. O estar-aí é sustentado por um ser do alhures. O 
espaço, o grande espaço, é o amigo do ser”, embora, na sua citação 
à referência de Bachelar sejam deserto e oceano, é possível fazer 
essa mesma leitura associada ao espaço do quilombo e do quintal, 
provocadas imagens formuladas pela junção do tempo e do espaço 
nesses territórios.

Por	fim,	ao	 inscrever	 alguns	pontos	da	poesia	de	Michelle	
Mor ao lado de Luciene de Carvalho, estamos inaugurando e 
provocando outros olhares sobre a produção das mulheres negras 
que participam da produção cultural da literatura de Mato Grosso. 
É preciso olhar para o panorama da escrita feminina e tensionar 
suas temáticas.
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