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Sobre o II Colóquio Crítica da Cultura:  

Corpo Arte Tecnologia 

 

“Corpo Arte Tecnologia pretende explorar a dimensão transdisciplinar que 

perpassa os discursos literários, políticos, midiáticos e culturais da 

contemporaneidade. A crítica cultural apropria-se de conceitos que mantêm relações 

entre corpo e escrita, corpo e máquina, arte corporal, manifestações cibernéticas e 

espetaculares, ao lado da conservação dos meios tradicionais de divulgação do 

corpo textual. A tecnologia constitui por sua vez, um dos mais polêmicos e 

instigantes dispositivos da época moderna, por se responsabilizar pelas 

transformações sofridas pelo corpo humano, dando origem a uma realidade 

considerada pós-humana (ciborgues, transformações estéticas e sexuais, enxertos e 

clonagens). A participação efetiva do escritor no ato da escrita, do artista no manejo 

dos objetos e instrumentos de trabalho, aproxima-se e afasta-se dos procedimentos 

usuais da criação, quando a arte se converte em experimento e jogo influenciados 

pela tecnologia.” (Transcrição de material de divulgação do evento) 

 

O II Colóquio Crítica da Cultura: Corpo Arte Tecnologia foi organizado pelo 

Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSJ, em parceria com o Departamento 

de Letras, Artes e Cultura, contando com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

(FAPEMIG) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), entre os dias 6 e 9 de novembro de 2012, no Anfiteatro da Biblioteca do 

Campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João del-Rei. O evento teve 

como membros de sua Comissão Organizadora os professores Adelaine LaGuardia, 

Anderson Bastos Martins, Bárbara Malveira Orfanò, Dylia Lysardo-Dias, Eliana da 

Conceição Tolentino, Melissa G. Boëchat e Eneida Maria de Souza. O presente e-

book é um desdobramento das atividades do Colóquio. 
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Apresentação 

 

Gustavo Moura Bragança 

(Bolsista PRODOC/CAPES - PROMEL/UFSJ) 

 

 

Como desdobramento do II Colóquio Crítica da Cultura – Corpo Arte 

Tecnologia, realizado em 2012 pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da 

Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), este livro eletrônico, que, com 

alguma demora – lá se vão dois anos – enfim é levado a público, reúne artigos 

escritos por alunos de pós-graduação participantes das mesas de comunicações 

simultâneas daquele evento. Mostra-se aí, certamente, o interesse dos organizadores 

do Colóquio e dos membros do Programa em estimular a participação dos alunos 

nas atividades universitárias, não apenas enquanto audiência (em salas de aula ou 

auditórios), mas também enquanto atores da cena acadêmica, produtores de 

conhecimento, autores – contribuindo, dessa forma, para a ampla formação de 

professores e pesquisadores. Afinal, as atividades universitárias devem se estender 

para muito além das salas de aula – e a realização deste e-book é mais um passo 

nesse caminho de expansão das produções discentes no ambiente da universidade. 

 

Nas últimas décadas, com a ampliação das vias editoriais entre 

computadores, smartphones e outros dispositivos eletrônicos, novas possibilidades 

para as publicações acadêmicas são experimentadas; através de e-books e revistas 

online, tornam-se possíveis edições de alta qualidade, baixo custo e, sobretudo, 

grande viabilidade de circulação. Nunca antes a produção acadêmica teve tão larga 

distribuição e em tamanha velocidade. Tal condição permite não apenas a rápida 

divulgação de novos trabalhos de pesquisadores renomados, como a emergência de 

novos nomes – e vale a pena correr os riscos que se inscrevem nessa intensa 

pluralidade de vozes convergentes e divergentes. Nesse mundo novo, enquanto os 

“velhos”  livros impressos, eventualmente digitalizados “à força”, podem ser 
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levados a combater incontáveis piratas anônimos, há, ao mesmo tempo, espaço para 

a proliferação de obras que já nascem em mares digitais – e, assim, mesmo que não 

queiram, obras já destinadas à incontrolável difusão virtual. Nesse cenário, o corpo 

do leitor (assim como o do escritor) se expande sem fronteiras através dos 

incontáveis tentáculos eletrônicos à disposição e, à velocidade de dezenas ou 

centenas de megabits por segundo, rodamos mundo entre imagens e palavras. 

Podemos, portanto, afirmar que esta publicação eletrônica que aqui se 

apresenta se revela adequada em suas condições (materiais e imateriais) ao tema 

que em si se põe em debate: a saber, os atravessamentos entre corpo, arte e 

tecnologia no ambiente da contemporaneidade. Tempo nosso em que se expande a 

aparente intangibilidade de um mundo de imagens animadas e simulações de vida, 

sendo, entretanto, habitado, este mesmo mundo de fantasmagorias, por corpos e 

próteses cibernéticos, corpos refeitos e reinventados pela ciência e pela arte (por 

momentos, indiscernivelmente). Ambiente novo, onde, a seu modo, ainda resiste o 

velho corpo da experiência e este se experimenta (ou se extrapola) em suas 

possibilidades. Assim como se faz vivo o velho corpo da palavra sobre o suporte do 

papel impresso – eventualmente como escrita resgatada entre arquivos e exposta 

frente ao texto publicado (para perturbá-lo e provocar novas leituras), ou talvez 

como reinvenção do corpo do livro e de outros suportes (ou corpos) da palavra (oral 

ou escrita) em suas possibilidades materiais, sensoriais, afetivas. 

 

Num mundo habitado por ficções científicas do passado, mais presentes do 

que nunca, ou por realidades nunca sequer imaginadas por escritores visionários, 

nestes interstícios entre humano e pós-humano, talvez pudéssemos nos perguntar 

outra vez se sonhariam os andróides com ovelhas elétricas ou se já não somos nós 

que com elas sonhamos. Estamos nesta aurora de milênio, onde se vislumbrava o 

futuro após um século de extremos atravessado por duas guerras mundiais – um 

século cujo emblema poderia ser o excesso dos corpos macilentos empilhados nas 

valas dos campos de concentração ou dos corpos modificados pela radiação da 
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bomba atômica; um século cujo emblema também poderia ser, não o excesso, mas a 

falta, isto é, a imagem vazia da ausência dos corpos apagados em nuvens de fumaça, 

desaparecidos sob o silêncio de políticos e generais em regimes totalitários ou 

removidos aos guetos e periferias em supostas democracias. Em nosso século XXI 

ainda nascente, que, afinal, inicia-se não tão distinto daquele último século, pois, 

como aquele, igualmente assombrado pela violência e a intolerância (a começar 

pela violenta rejeição da feiúra ou do inadequado, na adoração do corpo perfeito e 

supostamente saudável), os corpos (nossos corpos) continuam a lutar por liberdades: 

de expressão, de experimentação, de invenção, de ser, de existir, de co-existir. De 

diferentes modos, é neste tempo que se inserem os textos que compõem o presente 

livro; e não penso exagerar ao afirmar que é por estas liberdades reivindicadas que 

se empenham estas escritas dipostas a pensar o lugar do corpo humano hoje. 

 

O subtítulo desta publicação – “estudos” – procura expor o caráter de 

experimentação produtiva destes artigos produzidos por alunos em diferentes 

momentos de sua formação acadêmica em ambiente de pós-graduação. Certamente, 

muitos dos autores dos artigos não inauguraram suas trajetórias como 

pesquisadores/autores nos artigos do presente livro, mas busca-se salientar, por tal 

inscrição, que os escritos que se seguem estão certamente situados entre os 

primeiros passos da trajetória de um pesquisador – onde certamente há e deve haver 

espaço para o risco, para o erro, para o ensaio enquanto tentativa ou exploração de 

possibilidades e aperfeiçoamento de técnicas e conceitos. 

 

O livro foi subdividido em duas seções que se atravessam e suplementam: 

Corpos Outros: identidades, metamorfoses e transformações do corpo humano; e 

Escritas do Corpo: inscrições e ressignificações do corpo na (e da) palavra.  

A primeira parte se inicia por artigo de Adriana Aparecida da Silva Teixeira, 

que, considerando o corpo como local de inscrições culturais, políticas e sociais, 

discute relações entre corpo e identidade a partir de uma leitura crítica de A pele que 
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habito, filme de Pedro Almodóvar; Catarina Cristina Labouré da Silva discute, a 

partir de outro filme, Paradise Now (Hany Abu-Assad), o corpo transformado em 

arma de guerra ou instrumento de terror no ambiente do conflito entre judeus e 

árabes, explorando, para tal, os conceitos foucaultianos de biopoder e biopolítica; 

Débora Soares Pessoa propõe uma análise discursiva da representação de corpos de 

“superação” – corpos mutilados ou portadores de deficiência – diante do culto 

contemporâneo ao corpo perfeito; Enói Maria Miranda Mendes volta a trazer à cena 

o já citado longa-metragem de Pedro Almodóvar como meio de discutir questões de 

identidade, tendo também como relevante intercessor a obra da artista plástica 

Louise Bourgeois; Francine N. A. de Oliveira parte da concepção de corpo como 

agente cultural para discutir a prática da transformação do corpo, destacando 

reverberações desta tradição em experimentações artísticas contemporâneas como 

nas obras de Orlan e Stelarc; Julia Chagas da Costa Mattos explora relações entre 

corpo, arte e tecnologia através da leitura crítica de obras literárias de ficção 

científica como estratégia para repensar o lugar e as fronteiras do corpo humano; 

encerrando a primeira parte do livro, Maria Emanuela Esteves dos Santos e Vitor 

Cordeiro Costa discutem uma concepção teórica de prótese enquanto hibridização 

corporal homem-máquina ou homem-tecnologia, borrando as categorias de sujeito, 

objeto e sociedade. A segunda parte do presente livro se inicia através do artigo de 

Aline Aparecida dos Santos Silva, em que a autora discute aspectos autobiográficos 

ou autoficcionais na obra de Lima Barreto, no contexto de suas internações 

psiquiátricas, compreendendo a literatura ora como trabalho de trapeiro, ora como 

phármakon (remédio e veneno); Cibele de Souza Alcântara investiga representações 

da malandragem carioca ou do corpo do malandro da capital do país no início do 

século XX aproximando imagens do homem cordial, do sambista e do dândi para 

pensar “identidades diferenciadoras” (conforme Giovanna Dealtry); Igor dos Santos 

Alves lança um olhar à produção poética brasileira desde os anos 1970, destacando-

se, deste universo amplo, a poesia de Chacal (de sua participação na geração 

mimeógrafo a produções mais recentes), compreendendo, na obra do poeta, um 
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esforço de atravessamento (performático) entre corpo e palavra, vida e arte; John 

Wayne Antonio Pereira traz à cena a representação do corpo do caipira através da 

construção cinematográfica de Amácio Mazzaropi em diálogo com a representação 

do jeca em Monteiro Lobato, compreendendo o corpo desajeitado como ruído e 

fissura no quadro social hegemônico de uma época; Júlia Reyes traz ao debate 

questões da teoria feminista e das minorias, discutindo o corpo feminino negro a 

partir do trabalho de bell hooks e, destacadamente, de Ntozake Shange, cuja obra 

representa o corpo da mulher negra a partir das violências sofridas; Nícolas Totti 

Leite apresenta uma leitura de A saúde dos doentes, de Julio Cortázar, 

reconhecendo relações entre corpo e palavra em um jogo de cartas (travado entre 

corpos ausentes e presentes) estabelecido nos limites entre realidade e 

representação; por fim, Renan Reis Fonseca parte de reflexões benjaminianas sobre 

o colecionador e da figura do golem para discutir a obra de Michael Chabon e, ao 

lado do autor, pôr em questão a própria atividade do romancista, compreendido 

como um criador de corpos, não apenas de barro ou argila, mas de diversas matrizes 

e qualidades, que poderão ganhar vida. 
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PARTE I 

Corpos Outros:  

identidade, metamorfoses e reinvenções do corpo humano  
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A Pele Que Habito:  

A metamorfose de um corpo no imaginário de Pedro Almodóvar 

 

 

Adriana Aparecida da Silva Teixeira 

 

 

 

Introdução 

 

A representação do corpo como local de inscrições culturais, políticas e 

sociais é uma temática muito pertinente na contemporaneidade. As críticas literária, 

linguística e cultural apropriam-se de conceitos que mantêm relações entre corpo e 

escrita, corpo e máquina, arte corporal, manifestações cibernéticas e espetaculares, 

ao lado da conservação dos meios tradicionais de divulgação do corpo textual. 

A maneira de se vestir, os hábitos alimentares e os cuidados com o corpo se 

alteram com o passar dos anos.  A sociedade cria modelos de beleza, de 

comportamento adequado, de moda, de educação, de linguagem. A esses modelos 

damos o nome de estereótipos, ou seja, modelos fixos, inalteráveis, que independem 

da individualidade. Ao longo da história, a arte documentou o que era valorizado, 

principalmente, nas formas do corpo feminino. A ligação da estética com os fatos 

históricos e com a evolução do homem é maior do que podemos imaginar. 

Desde que nascemos, nosso corpo abriga a história que nos concebe como 

indivíduos da espécie humana. O corpo é um local de inscrição histórica de 

múltiplas e singulares experiências.  Foucault lembra o ensinamento de Nietzsche: 

 
Pensamos [...]  que o corpo tem apenas as leis de sua fisiologia, e que escapa à 

história... ele é formado por uma série de regimes que o constroem; ele é 

destroçado por ritmos de trabalho, repouso e festa; ele  é intoxicado por venenos - 

alimentos ou valores, hábitos alimentares e leis morais simultaneamente; ele cria 

resistências (NIETZSCHE apud FOUCAULT,1984, p.27). 

 

 O tratamento dado ao corpo em campanhas publicitárias e a utilização desses 

espaços para a reiteração de certos padrões estéticos vigentes na sociedade atual 
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incitam as discussões acerca das concepções sociais do mesmo. No Brasil, podemos 

perceber a criação de formas espetaculosas de exposição do corpo feminino, como a 

criação da denominação “mulheres frutas”. Desde 2008 elas têm cada vez mais 

destaque dentro e fora da mídia e isso se deve principalmente à atração nacional por 

silhuetas com formas “avantajadas”, que atraem e chamam a atenção do público 

masculino, como é o caso das mulheres que têm os corpos relacionados aos nomes 

de frutas. 

O fenômeno das mulheres frutas surgiu no contexto do funk carioca, quando 

algumas dançarinas de certos grupos começaram a ganhar destaque nesse cenário. O 

sucesso foi tanto, que rapidamente elas  alcançaram a mídia, começaram a participar 

de programas de televisão, a desfilar nas escolas de samba, atraindo a atenção 

principalmente da mídia erótica, com diversas capas  de revistas direcionadas ao 

público masculino sendo divulgadas em um curto espaço de tempo. Atualmente 

existem sete mulheres frutas conhecidas como Mulher Melancia, Melão, 

Moranguinho, Jaca, Maçã, Pêra e Cereja. Concluímos que a “produção” das frutas 

não para de crescer e outras ainda farão parte dessa salada nacional. 

 No mundo ocidental, o culto ao corpo é disseminado e, consequentemente, as 

imposições da cultura contemporânea, que  valorizam o consumo. Com o 

crescimento da expectativa de vida, a sociedade impõe uma ditadura estética ao 

corpo, as pessoas necessitam estar sempre jovens para se sentirem valorizadas e 

aceitas, além de ter um corpo “sarado”, é necessário vestir as marcas de prestígio 

mercadológico, com base nos modelos impostos pela mídia. 

Em matéria divulgada na Revista Veja, edição nº 2268, de maio de 2012, de 

acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), as plásticas 

correspondem a 17% dos procedimentos cirúrgicos do Brasil. O número de 

cirurgias aumenta durante o outono e o inverno. Para se ter uma ideia do volume a 

mais que as cirurgias de inverno representam, segundo os dados mais recentes, 

divulgados pela Sociedade Internacional de Cirurgiões  Plásticos Estéticos, os mais 

de 5.000 cirurgiões plásticos brasileiros realizaram 1,6 milhão de cirurgias em 2009, 
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quase 17% de todos os procedimentos cirúrgicos realizados no Brasil, que é o 

segundo país onde são realizadas mais cirurgias plásticas, com 1.592.106 

procedimentos por ano. Só fica atrás dos Estados Unidos, com 1.620.855. 

Diferentes costumes, como marcas impressas no corpo, são utilizados como 

formas de estabelecer diferenças  entre os grupos numa sociedade: a tatuagem no 

corpo dos mafiosos japoneses, as pinturas que podem ser usadas apenas pelos mais 

importantes de uma tribo indígena, o furo na orelha que diferencia os índios adultos 

das crianças e mulheres, a cabeça raspada dos neonazistas, a pedra colorida na testa 

das indianas que determina a casta à qual elas pertencem, entre outras. 

Podemos observar que, ao longo da história, o corpo é representado e 

divulgado de várias formas e em vários meios, como as mídias em geral (revistas, 

jornais, televisão).  No campo das artes, desde os primórdios da civilização, o corpo 

manifesta-se na pintura, na literatura, na música, no cinema, numa dimensão 

transdisciplinar envolvendo temas relacionados à tecnologia, às manipulações 

genéticas, às mudanças hormonais e cirúrgicas de sexo, como podemos perceber no 

filme A pele que habito, do cineasta espanhol Pedro Almodóvar, escolhido como 

corpus  de análise deste artigo.   

O cinema e a televisão são meios através dos quais podemos ver reforçadas 

construções ideológicas como a heterossexualidade ditada como norma, o 

nacionalismo, o amor romântico, o bem e o mal muito demarcados. Segundo 

Esteves 

 
representações e produtoras de ideologia, as imagens atuam como fatores em 

relações de poder, afetando normas culturais em relação ao gênero, à sexualidade, 

ou à etnicidade. Entretanto, se existe esta dimensão normatizadora, também reside 

nas imagens e no olhar a possibilidade de reescrever a cultura a partir de rupturas 

com estes valores e crenças arraigados (ESTEVES, 2005, p. 41).  

 

Torna-se importante e necessário demonstrar como os filmes têm um caráter 

de desnudar a sociedade, preenchendo suas lacunas e evidenciando concepções e 

valores que, apesar de dispersos,  regem as relações sociais. 
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Um toque sobre A pele que habito 

 

O filme A pele que habito, de Pedro Almodóvar, é baseado no livro Mygale, 

de Thierry Jonquet. Na película, Antônio Banderas dá vida ao Dr. Robert Ledgard, 

um cirurgião plástico bem sucedido, tendo participado de “três dos nove 

transplantes faciais realizados no mundo”. Ele manipula, molda a pele humana 

assim como um artista utiliza a tela e as cores. Dr. Robert é atormentado pela perda 

de Gal, sua esposa, que sofreu graves queimaduras num acidente de carro, ficando 

com o corpo totalmente deformado. Fato que leva o médico a dedicar-se de maneira 

insana à criação de uma pele superresistente, com a qual a esposa poderia 

sobreviver, mas, ela não conseguiu superar o trauma e as cicatrizes impressas em 

seu corpo, e ao ver sua imagem refletida na janela, suicidou-se. 

Além do acidente com a esposa, outro acontecimento marcou sua vida 

familiar: sua filha Norma, que tinha distúrbios psicológicos, é supostamente 

estuprada em uma festa de casamento e passa a acreditar que o pai a violentou. 

Desde então, movido por um desejo de vingança, o médico utiliza seus 

conhecimentos e sua influência como eminente cirurgião plástico para realizar seus 

experimentos. Ele sequestra e aprisiona, em sua clínica, Vicente, o suposto 

estuprador de sua filha. Obstinado em suas descobertas científicas e atormentado 

pelas tragédias familiares, coloca em ação seu plano e começa a criar uma figura, 

um corpo que é moldado e drasticamente transformado com o decorrer do tempo. 

Vicente, depois de ser submetido a várias intervenções cirúrgicas, feitas pelo Dr. 

Ledgard e sua equipe, tem seu corpo masculino desfeito e é transformado em Vera. 

Um quarto da mansão, onde funciona a Clínica El Cigarral, transforma-se em 

cativeiro para a criatura do cirurgião. A moça passa anos isolada no quarto, lendo, 

praticando yoga, assistindo a alguns canais de televisão, fazendo pequenas 

esculturas, escrevendo sua saga na parede e sendo vigiada por câmeras. No entanto, 

mesmo tendo seu corpo violado e toda a sua pele modificada, Vicente esforça-se 
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para aprender a viver dentro do novo órgão  que lhe foi imposto e para manter a 

sanidade, a fim de não esquecer sua verdadeira identidade. 

Almodóvar reinventa-se sem deixar de lado suas obsessões como traição, 

sexualidade, solidão e morte, utilizando-se de três elementos que geralmente estão 

presentes em filmes de terror, ficção científica e suspense, que são: uma vítima 

indefesa, a obsessão de um cientista e a vingança como um sentimento incontrolável 

e devassador. 

Utilizando uma cronologia fluida, Almodóvar mantém, neste filme, até 

mesmo sua tendência ao kitsch sob controle. Observamos que ele investe num 

design de produção que ressalta os avanços tecnológicos, que aparecem na mansão 

do Dr. Robert Ledgard nos sofisticados laboratórios onde realiza suas pesquisas, no 

circuito interno de TV, com câmeras e telas em LCD instaladas em vários pontos da 

casa, além de janelas e portas controladas remotamente. Para compor esse cenário, 

ele utiliza-se de cores quentes nos ambientes, quebrando a sobriedade. Nas paredes 

podemos ver quadros com corpos desnudos e sem rostos, relacionados com a 

própria obra. A trilha sonora acentua os níveis de tensão que a trama alcança do 

início até o seu desfecho. A música é essencial e envolve o espectador na atmosfera 

da trama, oscilando entre tensão, drama e terror. Inicialmente não entendemos o que 

está acontecendo, não há explicações para nada, tudo será compreendido nas cenas 

seguintes ou nos flashbacks bem posicionados. Todas essas estratégias possibilitam 

que os espectadores se interessem pelo desenrolar dos fatos, juntando as peças do 

quebra-cabeças formado por subtramas ou micro-histórias que induzem a uma única 

narrativa.  

O título do filme A pele que habito tem diversos sentidos na narrativa, 

significando tanto a pele literal quanto a noção metafórica de identidade pessoal. 

Almodóvar envolve os personagens e os espectadores em seu enredo, utilizando o 

recurso do tempo não linear para apresentar outros fatos que vão se conectando para 

que nós possamos acompanhar e responder aos questionamentos que são muitos ao 

longo da narrativa: Quem é a mulher que está presa na clínica e é vigiada por um 
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sistema de câmeras? Por que ela está ali? Que tipo de relação existe entre ela e o 

cirurgião? Indagações que serão esclarecidas somente ao final do filme. 

Os personagens vivem os impasses provocados pelo imaginário racional das 

sociedades modernas, em que o corpo passa ao domínio do discurso e das práticas 

científicas, sendo objeto de estudos, de debates e de inúmeras pesquisas, ao mesmo 

tempo em que é cada vez mais visto como um artefato, um rascunho que a 

tecnociência precisa reconstruir. Transforma-se em um espaço de intervenção de 

dispositivos técnicos, é analisado, alterado em sua natureza com os transplantes, 

próteses mecânicas, cirurgias plásticas, formas artificiais de reprodução que o 

avanço da genética e da ciência tornam possíveis. Sobre essas transformações 

acerca do corpo, Pierre Lévy explica: 

 
Os olhos (as córneas), o esperma, os óvulos, os embriões, e sobretudo o sangue são 

agora socializados, mutualizados e preservados em bancos especiais. Um sangue 

desterritorializado corre de corpo em corpo através de uma enorme rede 

internacional da qual não se pode mais  distinguir os componentes econômicos, 

tecnológicos e médicos. O fluido vermelho da vida irriga um corpo coletivo, sem 

forma, disperso. A carne e o sangue,  postos em comum, deixam a intimidade 

subjetiva, passam ao exterior. (LÉVY, 1996, p. 30). 

 

Podemos inferir a partir da citação de Lévy que, na atualidade, com o 

fenômeno da globalização, da diluição das fronteiras geográficas, econômicas, 

sociais e com o avanço da tecnologia, os indivíduos tornam-se seres fragmentados, 

com várias identidades e deslocados no espaço que habitam. Não há mais limites 

entre o público e o privado. No filme, o personagem Vicente/Vera (dupla 

onomástica da personagem) é vigiado o tempo todo por câmeras que estão 

instaladas em locais estratégicos no interior da mansão, permitindo que  todos os 

seus movimentos e atitudes sejam monitorados. Percebemos que o Dr. Ledgard 

exerce o seu poder de controle da situação, ao vigiar diariamente o seu prisioneiro e 

ao determinar o que ele deve fazer, estabelecendo normas que devem ser cumpridas 

por Vicente. 

Esse jogo de  poder: controle e vigilância sustentado pelo sentimento de 

vingança, remete-nos ao que Foucault constatou ao estudar a “Sociedade 
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Disciplinar”, que a sua singularidade está  na existência do “desvio” diante da 

“norma”. Desse modo, para normalizar o sujeito moderno, foram desenvolvidos 

mecanismos e dispositivos de vigilância, dentre os quais, podemos destacar o 

Panóptico, de Jeremy Bentham, um mecanismo arquitetural, utilizado para o 

controle e para o domínio da distribuição de corpos em diversos lugares (prisões, 

escolas, fábricas, manicômios). O Panóptico era um edifício em forma de anel, no 

centro do qual havia um pátio com uma torre. O anel dividia-se em pequenas celas, 

onde havia uma criança aprendendo a escrever, um operário aprendendo a trabalhar, 

um prisioneiro a ser corrigido ou um louco tentando se curar e na torre havia um 

vigilante. Todos são observados o tempo todo; o panoptismo corrresponde à 

observação total, é a tomada integral por parte do poder disciplinador da vida de um 

indivíduo, assim como no filme, Dr. Ledgard agia com Vicente. Foucault esclarece: 

 
O Panóptico (...) tem seu princípio não tanto numa pessoa como numa certa 

distribuição concertada dos corpos, das superfícies, das luzes, dos olhares; numa 

aparelhagem cujos mecanismos internos, produzem a relação na qual se encontram 

presos os indivíduos (...) Pouco importa, consequentemente, quem exerce o poder. 

Um indivíduo qualquer, quase tomado ao acaso, pode fazer funcionar a máquina: 

na falta do director, sua família, os que o cercam, seus amigos, suas visitas, até seus 

criados (...) Quanto mais numerosos esses observadores anônimos e passageiros, 

tanto mais aumentam para o prisioneiro o risco de ser surpreendido e a consciência 

inquieta de ser observado (FOUCAULT, 1997, p. 167).         

 

Outra referência que podemos citar, em relação à construção estratégica do 

cenário do filme, por Almodóvar, é o livro 1984, de George Orwel, que representa 

uma metáfora sobre o poder e as sociedades modernas. Nele, o BigBrother ( ou 

Grande Irmão, como foi traduzido nas versões lusófonas do livro) é um ditador, um 

líder  que governa o mundo ocidental em um futuro fictício. Todas as pessoas estão 

sob constante vigilância das autoridades, principalmente através das “teletelas”, 

dispositivos semelhantes a uma televisão, através dos quais o Estado vigia cada 

cidadão. O BigBrother de George Orwel, na verdade, é o apresentador do programa. 

Como, por exemplo, na versão brasileira, com Pedro Bial, ele é o único contato que 

os participantes têm com o mundo fora da casa e assume a função de “grande 

irmão” ao passar instruções que devem ser seguidas por todos os brothers. No 
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filme, podemos pressupor que a Clínica El Cigarral funciona como um Panóptico e 

o Dr. Robert Ledgard age como se fosse o “Grande Irmão”, de George Orwel. 

O que possuímos de mais íntimo, o nosso corpo,  torna-se vulnerável em 

nome do desenvolvimento desenfreado e da ditadura de padrões de beleza e de 

receitas de qualidade de vida, impostas pela sociedade, através das mídias. No 

filme, podemos observar alguns elementos que demonstram esses dilemas vividos 

pelo homem na atualidade. Temos como cenário principal uma luxuosa mansão, 

onde funciona a Clínica El Cigarral, do Dr. Robert Ledgard, que realiza 

experimentos, cirurgias sofisticadas e pesquisas científicas. Um homem que vive 

abalado pela perda de sua esposa, que suicidou e pela perda de sua única filha, 

Norma, que é acometida de sérios distúrbios psicológicos. O Dr.  Ledgard é 

convidado para uma festa de casamento e leva Norma, com a intenção de ajudá-la a 

afastar-se um pouco de seus problemas. No jardim da casa onde acontece a festa, a 

moça envolve-se com um rapaz, que supostamente tenta estuprá-la, fato que vai 

agravar seus problemas. Ela passa a acreditar que o pai a violentou, não quer mais 

falar com ele, é internada em uma clínica e acaba suicidando. Todos esses 

acontecimentos, aliados ao perfil do Dr. Ledgard, um cirurgião bem sucedido em 

suas pesquisas, que realiza palestras, participa de congressos, é respeitado pela 

comunidade científica, proprietário da suntuosa clínica onde realiza as cirurgias e 

possuidor  de uma mente obstinada, favorecem a arquitetura do plano de vingança, 

que é o fio condutor de toda a trama. 

 

 

Que pele é essa? Da submissão à liberdade  

 

Elódia Xavier, em sua obra intitulada Que corpo é esse? cria dez categorias  

acerca do corpo e suas representações, que são as seguintes: corpo invisível, 

subalterno, disciplinado, imobilizado, envelhecido, refletido, violento, degradado, 

erotizado e liberado.  O que ocorre com o corpo do personagem Vicente, o rapaz 
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que de maneira hipotética estuprou Norma, enquadra-se em algumas das categorias 

criadas por Xavier. Para que possamos entender de que forma isso acontece, é 

necessário descrever a façanha realizada pelo médico. 

Assombrado pelas mortes da esposa, que teve seu corpo todo queimado em 

um acidente de carro e depois suicida e pela morte da filha que foi estuprada e 

também comete suicídio, Dr. Ledgard prossegue em seus experimentos relacionados 

à criação de uma pele superresistente, que, inicialmente, seria utilizada para revestir, 

para corrigir as marcas deixadas no corpo deformado de sua esposa. Essa pele, 

agora, servirá para cobrir e aprisionar um novo corpo. 

A criatura que habita esse novo corpo é Vicente, que foi sequestrado, 

aprisionado, dopado e drasticamente transformado em um corpo delgado, 

extremamente feminino. O médico, num ritual macabro, em cenas com uma riqueza 

impressionante e surrealista, cheias de detalhes (luvas, instrumentos cirúrgicos, 

aparelhos e muita técnica e habilidade) fez uma cirurgia de vaginoplastia em 

Vicente, sem o seu consentimento. 

Haveria melhor desforra do que submeter o violentador ao mesmo tipo de 

violência experimentada pela filha? Neste ponto do filme, percebemos que a noção 

de estupro expande-se, a violência física atinge o ser violentado de maneira global. 

Podemos dizer que o Dr. Ledgard, metaforicamente, estupra Vicente, movido pelo 

seu desejo de vingança. Concluímos que o estupro praticado pelo cirurgião no corpo 

de Vicente é um estupro simbólico, pois, além da violência física consumada pelo 

ato de realizar a vaginoplastia e de prescrever o uso, durante meses, de dilatadores 

para o novo orifício, sem a permissão da vítima, há também a violência psicológica 

e a dor da violação do seu corpo, configurando-se, assim, numa espécie de estupro. 

Vicente ainda é submetido às condições  impostas por Dr. Robert Ledgard, como 

usar roupas femininas,  maquiagem e fazer a limpeza do quarto onde fica preso 

durante anos, sendo procurado por sua família. Tudo isso com o objetivo de vingar 

o suposto estupro de sua filha, fato que ocorreu no jardim da casa onde acontecia a 

festa de casamento e que  durou apenas alguns minutos. 
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Vamos utilizar  três categorias do corpo, criadas por Elódia Xavier para 

analisar a violência sofrida pelo personagem Vicente, por considerarmos que 

aparecem de forma significativa na narrativa. Primeiro falaremos do corpo que se 

torna subalterno, da aprendizagem da submissão, depois abordaremos o corpo 

disciplinado e,  por fim, o corpo liberado. 

Vicente está preso, é vigiado por câmeras e controlado o tempo todo pelo Dr. 

Ledgard e por Marília, uma mulher que cuida da casa e do médico desde que ele era 

criança. Antes da cirurgia Vicente foi preso no porão da clínica, amarrado e dopado.  

Momentos depois, seu corpo foi manipulado, sua intimidade  invadida. Quando 

recebeu a notícia da realização da vaginoplastia, Vicente ficou paralisado e 

aparentemente aceitou o inexplicável ato do cirurgião. Quando recebeu a ordem 

para usar os dilatadores para o novo orifício, ele obedeceu e seguiu a “prescrição” 

do médico, que justifica tal procedimento com as seguintes palavras: “Você tem que 

manter o orifício novo aberto”...“Pense que sua vida depende desse orifício, que 

você respira através dele”. Observamos nessas cenas características do corpo 

subalterno e do corpo disciplinado.  

Apesar de adequar-se à nova condição, ele tenta várias vezes livrar-se 

daquela situação de subalternidade e imposição disciplinar. Há momentos de crise e 

revolta, Vicente questiona a atitude do cirurgião, tenta fugir, pede para ir embora, 

pede ao médico para matá-lo e ele mesmo tenta se matar, numa reação brusca contra 

essa disciplina há anos imposta ao seu corpo, cortando os pulsos e depois o pescoço. 

Isso demonstra que o corpo subalterno e disciplinado de Vicente busca uma saída 

para tal situação. Como demonstra Elódia Xavier, a submissão do personagem 

Vicente às regras é  autoconsciente, ele finge que está conformado com a situação, 

enquanto o personagem Dr. Robert Ledgard continua submisso ao seu desejo de 

vingança, levando até às últimas consequências o seu ato.  

Quanto ao corpo disciplinado, temos outro exemplo marcante no filme: a 

cena em que Vicente, já transformado em Vera, está assistindo televisão e, em um 

dos canais aparece uma instrutora falando sobre a prática da yoga. Ela explica que: 
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Você pode praticar em qualquer lugar. Em uma cama de hospital, na cadeia...  Há 

um lugar onde você pode se refugiar. Um lugar dentro de você. Um lugar onde 

ninguém mais tem acesso. Um lugar que ninguém pode destruir. Para acessar esse 

lugar existe yoga – uma técnica antiga -  É um lugar onde você vai encontrar a paz, 

onde você vai encontrar a tranquilidade, a liberdade! Mas você deve praticá-la 

continuamente, intensamente e então você vai conseguir! (A PELE QUE HABITO, 

2011) 

 

Atento às palavras do programa, Vicente passa a praticar os exercícios de 

maneira disciplinada. Elódia Xavier afirma que todos os corpos são disciplinados 

desde a infância/juventude, e que tal disciplina é reforçada pelas instituições sociais, 

a família, a igreja, a mídia, entre outras. Apesar da subalternidade que lhe é imposta, 

Vicente recusa-se a usar os vestidos e a maquiagem que lhe são oferecidos. No 

interior do quarto, ou seja, da prisão, ele pode assistir tv, ler e fazer pequenos 

bonecos com os trapos dos vestidos que ele rasga. 

Outra atividade que achamos importante para esta análise e que chama a 

atenção do espectador, está relacionada ao corpo disciplinado e é o hábito que 

Vicente adquire de escrever e desenhar na parede utilizando o lápis preto, único 

item da caixa de maquiagem que ele aceitou. Diariamente, ele registra as datas na 

parede, faz desenhos, e escreve algumas palavras e expressões. Um desenho em 

especial atraiu nossa atenção, é o desenho de uma casa com um corpo ocupando o 

espaço de fora, e a cabeça o espaço de dentro. Concluímos que esse corpo do 

desenho é uma metáfora  do seu próprio corpo, que habita agora um corpo 

feminino, com uma cabeça, com uma alma masculina, que Vicente/Vera tenta 

proteger através da prática da yoga. 

Essa  escrita na parede remete-nos à obra Diário de Luto (2009), de Roland 

Barthes. No dia seguinte ao da morte da sua mãe, a 25 de outubro de 1977, Roland 

Barthes dá início à escrita de um Diário de Luto. Dia a dia, ele registra as suas 

emoções, sentimentos e impressões diante da perda da mãe. Num texto 

fragmentado, esse diário é composto por notas dispersas e breves, escrito a tinta e 

em fichas, onde a principal reflexão é a obsessão  pela figua desaparecida, a 
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devoção e a dor. “Escrever para recordar? Não para me recordar, mas para combater 

a dilaceração do esquecimento”[...] (BARTHES, 2009, p.123). 

Vicente escreve repetidamente palavras e números na parede, como as 

expressões; “Eu respiro”; “ópio me ajuda a esquecer”. Percebemos nessa atitude a 

relação entre o que ele está vivendo e a escritura, exatamente como ocorre com 

Barthes ao escrever sobre a morte de sua mãe. Barthes perdeu a mãe e Vicente 

perdeu sua identidade, ao ter seu corpo fragmentado, transformado e deslocado para 

outro corpo. “Na cor da tinta, no traçado das letras se reconhece um corpo. Parecia 

que Barthes sempre puxava para a linha, como nas páginas sobre o haicai ou sobre a 

vida do escritor”. (COMPAGNON, 2011, p. 421) Daí, a escolha de Vicente pelo 

lápis preto, em meio a outras cores, para expressar seu mal-estar diante da situação 

na qual ele se encontrava. A escrita, nesses dois casos, constitui-se num registro 

diário, uma escrita que se aproxima da morte, da perda, da destruição das certezas 

do sujeito, da ruína de seus alicerces. Na verdade, ele não escreve para lembrar-se 

de tudo, o tempo todo e sim para não esquecer. 

Caminhamos para o final da trama e observamos a luta de Vera/Vicente para 

adequar o novo corpo, aquele que vê no espelho, à sua verdadeira identidade. E com 

o objetivo de escapar daquele lugar, livrar-se daquela situação, disfarça o seu 

dissabor e seduz o carrasco. Agora quem passa a tramar a própria liberdade é 

Vera/Vicente. Num momento de epifania, quando vê sua foto (a foto de Vicente, 

que é considerado desaparecido pela família) em um jornal, ele decide romper 

totalmente com Vera e assumir, ainda que apenas para si mesmo, ser Vicente 

novamente. O corpo liberado começa a se manifestar, conforme salienta Elódia 

Xavier, tentando deixar para trás a violência sofrida e buscando novas 

possibilidades. Vera seduz e mata seu carrasco, além de matar Marília, a mulher que 

era uma espécie de vigia do seu cativeiro, em seguida sai da “cadeia” e caminha em 

direção a sua antiga casa, encontrando em sua mãe e em Cristina (uma funcionária 

do ateliê de sua mãe), o refúgio e o apoio que precisará para superar tantos traumas. 
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Considerações finais 

 

Não podemos negar o valor que o corpo representa  no papel de marcador de 

identidades e representações identitárias na contemporaneidade, notadamente o 

corpo feminino que ocupa um lugar de destaque na indústria cultural, na indústria 

da moda, do marketing e do cinema, entre outros. Stuart Hall considera o sujeito 

moderno, no que tange a sua identidade:  

 
[...] conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 

permanente. A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados 

ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente, 

e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. 

(HALL, 2001, p.13). 

 

 

Vicente representa o sujeito fragmentado, como observamos no desenho da 

casa em que havia um corpo fora com a cabeça dentro. Em um momento ele aceita 

sua nova condição feminina, em outro,  rebela-se contra esse fato. Por meio da 

prática da yoga,  consegue equilíbrio para tolerar sua nova condição: um corpo 

feminino aprisionado em uma mente masculina. Podemos pressupor, ao final do 

filme, que Vicente manteve a identidade masculina apresentando-se à mãe e à 

Cristina com um corpo de mulher, mas afirmando que era Vicente. Ele aproxima-se 

de Cristina, por quem demonstrou interesse no início do filme, uma moça que 

esboçava uma postura lésbica. 

Da mesma forma que,na modernidade, a identidade do sujeito revela-se mais 

fragmentada, Almodóvar mostra, através do personagem Vicente/Vera, essa relação 

do sujeito fragmentado e da inadequação desse lugar, viver entre o corpo masculino, 

com o qual nasceu, e o corpo feminino, que lhe foi imposto. O cirurgião plástico 

inscreve/escreve na superfície do corpo de Vicente uma história de obsessão, 

paixão, amor e vingança. O corpo é a metáfora de uma folha de papel em branco, 
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onde serão registradas as dores, os desejos e os amores do médico/escritor. 

Configura-se assim, a escrita relacionada às experiências vividas pelo 

autor/cirurgião. No filme, a criação da pele remete aos conflitos vividos pelo 

personagem na vida familiar. Dr. Ledgard realiza mudanças não somente no corpo, 

mas muda as referências reais, simbólicas e imaginárias, revestindo o corpo de 

Vicente, levando-o a habitar outra pele.  

Pedro Almodóvar desloca para a ficção experiências que podem ocorrer com 

os espectadores na realidade: a dor da perda, o sentimento de vingança e a 

inadequação às mudanças. A participação efetiva do médico/escritor na realização 

da cirurgia aproxima-se e ao mesmo tempo afasta-se dos processos da criação, 

como num jogo em que a arte, a ciência e a tecnologia estão intimamente 

relacionadas. 

Na narrativa, o corpo sofre atentados violentos, que causam alterações na 

identidade do sujeito que tem seu corpo manipulado, alterado e violentado.O diretor 

aborda  temas como o estupro, o suicídio e o assassinato. Percebemos como o 

cinema e a literatura têm o poder de envolver as pessoas, através da integração entre 

o real e a ficção dialogando com diversos temas da contemporaneidade. O filme 

apresenta, ainda, rimas temáticas que evidenciam a inteligência da construção 

narrativa de Almodóvar, conseguindo, ao final provocar reflexões instigantes sobre 

sexualidade e sobre aquilo que nos define como indivíduos. 
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Terrorismo ou resistência?  

O corpo como arma em Paradise Now 

 

Catarina Cristina Labouré da Silva 

 

 

 

Lançado em 2005, Paradise now, do diretor Hany Abu-Assad, conta as 

últimas quarenta e oito horas da vida de dois jovens palestinos, Said (Kais Nashif) e 

Khaled (Ali Suliman). Amigos, eles aparentam ter uma vida comum, porém moram 

na ocupada Nablus – o conflito na Cisjordânia entre árabes e judeus é o pano de 

fundo da película.  

 Said é avisado por Jamal (Amer Hlehel) de que ele e o amigo foram os 

escolhidos para se sacrificarem em um atentado na cidade de Tel Aviv, no dia 

seguinte. O ataque seria uma represália pela morte de um palestino, Abu Hazen. A 

notícia em cima da hora é recebida com resignação por Said. A ele e Khaled é 

concebida uma última noite com a família. Depois disso, ao longo do filme é 

mostrado como esses dois lidam com a missão de serem homens-bomba, suas 

dúvidas e temores. 

 É intrigante que, diante de um Ocidente que se alia a Israel, em 2005 dois 

filmes de sucesso tentaram mostrar o outro lado da história: Munique, de Spielberg, 

e Syriana, de Gaghan; ambos contra-argumentando a ideia de que Israel é apenas 

vítima de violência. O que vai diferenciar Paradise é sua audaciosa humanização 

dos homens-bomba. O longa foi indicado ao Oscar de 2006 por melhor filme 

estrangeiro, o que gerou muitos protestos por parte da comunidade judaica. 

 Este trabalho se propõe a analisar Paradise Now a partir da reflexão acerca 

do suicídio e do corpo como arma, embasado principalmente pelos conceitos de 

biopoder e biopolítica de Michel Foucault. 

 Em História da sexualidade: a vontade de saber, Foucault, no capítulo 

“Direito de morte e poder sobre a vida”, traça um histórico de como o poder se 

ligara à vida do cidadão no Ocidente. Nas sociedades comandadas por um soberano, 
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cabia a este o direito sobre a vida das pessoas, podendo-lhes causar a morte ou 

permiti-los viver. 

 Mais tarde, nas sociedades modernas, o poder vai gerir a vida. O Estado 

passa a se ocupar, desde o século XIX, em buscar políticas de sobrevivência: surgia 

a preocupação com taxas de mortalidade, natalidade, enfim infinitas formas de 

manter e desenvolver a vida. Exemplo disso é que as guerras e lutas não são mais 

em nome de um imperador ou rei, mas se baseiam em reinventar o direito à vida e 

suas necessidades essenciais. Tem-se, portanto, a substituição de sacrificar-se por 

um soberano para o sacrifício por si mesmo e pela comunidade. Foucault (1988) 

ainda coloca que o poder, nesse aspecto, causa a vida ou devolve à morte. Com tal 

postura, segundo o filósofo francês, veio uma desqualificação da morte, e assim 

seus ritos tornam-se obsoletos.  

 A esse poder sobre a vida, o filósofo chama biopoder. Ele se desenvolve em 

dois polos. O primeiro ligado a uma anatomia política em que o corpo seria 

adestrado como máquina, potencializando suas forças a fim de que se torne útil, 

porém dócil. O segundo associa-se a uma preocupação com o homem enquanto 

espécie, administrando sua existência a partir de procedimentos biológicos como o 

crescimento da população, o índice de mortalidade, a qualidade da saúde, a 

longevidade, etc. 

 Ambos os polos não funcionariam sem a eficiência do poder disciplinar que 

atua sobre os sujeitos individualmente, através das instituições. O biopoder se 

diferencia porque vai gerenciar um número grande de pessoas, porém não tem efeito 

sem o poder disciplinar – centrado no homem. A esse respeito, Rabinow e Rose, no 

artigo “O conceito de biopoder hoje” (RABINOW; ROSE, 2006), referindo-se a 

Deleuze, afirmam que não estamos mais em uma sociedade disciplinar, mas sim em 

uma sociedade do controle. Este não está mais confinado às instituições – escolas, 

conventos, presídios, etc. – mas perpassa a existência com “fluidez”; já ultrapassou 

a questão do espaço para se embrenhar na vida social em todos os seus âmbitos. 
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 Tal raciocínio já estava esboçado em Foucault, segundo Rabinow e Rose, 

pois o estudioso atentava que as estratégias reguladoras não se dão apenas a mando 

do Estado, mas em subníveis. Há a possibilidade de algumas formas de agir não 

serem oriundas do Estado, porém de outros meios – micros. 

 Estendendo o conceito foucaultiano, Rabinow e Rose (2006) propõem uma 

reflexão sobre o biopoder hoje. Primeiramente, atentam que a definição de biopoder 

e disciplina para Foucault não eram metafóricos, seus estudos baseavam-se numa 

análise histórica do poder no Ocidente sobre a vida nos séculos XVIII e XIX. No 

entanto, neste trabalho, utilizaremos as ideias do filósofo francês por entendermos 

que seus estudos ultrapassam a questão do tempo histórico e são importantes para se 

pensar assuntos do contemporâneo. Além disso, Rabinow e Rose conseguem 

aprofundar tais pensamentos a fim de atualizá-los. 

 Nesse sentido, destrincham o biopoder em três seguimentos: em “discursos 

de verdade” que exaltam a vida; em modos de se intervir na manutenção da espécie; 

e por último, em estratégias de subjetivação. 

 Interessa-nos, para nossa análise, principalmente, o terceiro seguimento a que 

Rabinow designa “biossociabilidade” ou “individualidade somática”. Nele, o poder 

usaria de modos de subjetivação, através dos quais os indivíduos são levados a atuar 

sobre si próprios, sob certas formas de autoridade, em relação a discursos de 

verdade, por meio de práticas do self, em nome de sua própria vida ou saúde, de sua 

família ou de alguma outra coletividade,ou inclusive em nome da vida ou saúde da 

população como um todo. 

 Atrelado a essa ideia de biopoder, é importante utilizarmos o conceito de 

biopolítica. Primeiramente calcado por Foucault, designa os motivos que levam a 

vida a estar nas preocupações do poder, quando ela vai interferir em suas estratégias 

políticas, a vida atuando na história. Já para Rabinow e Rose, a biopolítica é um 

conjunto de estratégias que visam à manutenção da vitalidade através de 

intervenções políticas. Contudo, segundo estes dois estudiosos, a violência entre 

diferentes grupos étnicos não se configura como biopolítica.  
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 Estes autores refutam o conceito proposto por Agamben que analisa o 

biopoder – e a biopolítica – na contemporaneidade a partir da 

 

exploração, expropriação e em alguns casos da eliminação da existência vital de 

alguns ou de todos os sujeitos sobre quem ele é exercido. No seu dizer, o biopoder 

contemporâneo é uma forma de poder que em última instância repousa sobre o 

poder de alguns de ameaçar a morte de outros. (RABINOW; ROSE, 2006, 

p.29) 

 

Ainda que as postulações de Rabinow e Rose sejam importantes para nossa 

análise, no que tange à biopolítica, partilhamos da ideia de Agamben. Isso porque 

pensando o biopoder no polo do homem-máquina em que suas forças são 

potencializadas, podemos inferir que a utilização do corpo como arma se configura 

como um uso político. Ademais, na lógica do “causar a vida” e “devolver à morte”, 

o fato de se permitir a morte seria uma escolha, portanto política. Sendo assim, 

entendemos a biopolítica não apenas quando o poder utiliza estratégias para manter 

a vida, mas também quando se omite diante da morte.  

 Outro fator é que podemos compreender a biopolítica além do aspecto 

macro. Se, como afirma Foucault, o biopoder não atua somente a favor do Estado, 

mas em subníveis, a biopolítica também pode atuar sobre os sujeitos em esferas 

menores. 

 Diante disso, cabe-nos questionar o porquê de homens-bomba permitirem 

que suas vidas sejam usadas. Paradise now, história essencialmente ficcional, tenta 

traduzir ao Ocidente os motivos da morte voluntária em prol de uma causa. O filme 

aponta todo um processo de humilhação social pelo qual passa o povo palestino que 

vive em território ocupado pelo exército israelense. 

 No entanto, o suicídio não se dará apenas pela questão coletiva. Said e 

Khaled foram afetados individualmente pela ocupação e isso os leva a se alistar no 

grupo de resistência – mas esse momento não é mostrado no filme. 

 Pensemos primeiro em como o suicídio é entendido por mulçumanos. De 

acordo com Denise Souza Dantas, em seu artigo “A significação da morte 

voluntária: estudo sobre o papel da mídia em suicídios contemporâneo” (2005), nas 
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sociedades cristãs, que abominam a morte voluntária condenando o fiel ao 

sofrimento após a morte, cabe somente a Deus retomar a vida que deu ao ser. No 

islamismo, ao contrário, vale sacrificar-se, porém somente para que a jihad ou 

Guerra Santa se cumpra. Vale ressaltar que a jihad é a busca por converter o infiel a 

voltar-se para o caminho de Allah. O fiel que cometer suicídio pela luta religiosa 

tem como garantia o paraíso. Alguns fundamentalistas, entretanto, interpretam a 

Guerra Santa como a luta entre os mulçumanos e o Ocidente capitalista, o que gera 

ataques ao mundo ocidental. Em meio à sobrevivência no centro do conflito e o uso 

do discurso religioso, surgem pessoas dispostas a morrer. 

 Said, personagem principal, teve o pai executado pelos palestinos. Isso 

porque ele era um “colaborador”, aproveitava-se de fazer parte da comunidade 

mulçumana para passar informações ao governo israelense. Os “colaboradores” e 

suas famílias são muito mal vistos entre os palestinos. Já a família de Khaled foi 

afetada quando homens do exército de Israel deixaram seu pai aleijado – o que 

significa que ele preferiu a desonra de uma vida sem uma das pernas a morrer. 

 Desse modo, os dois jovens veem no suicídio uma saída para a humilhação 

deles e suas famílias. Essa prática é muito estimada na comunidade mulçumana e 

isso se confirma através da personagem Suha. Filha de um dos mártires da causa 

palestina, Suha, amiga e provável paixão de Said, é muito bem tratada justamente 

pelo sacrifício de seu pai. A personagem, no entanto, defende uma posição pacífica 

contra os israelenses. 

 Sendo assim, o uso do corpo, neste caso, a favor de uma causa é resultado de 

insatisfação que vai do pessoal ao coletivo e vice-versa. Luís Paulo Moita-Lopes e 

Branca Falabella Fabrício (2005), referindo-se a Foucault, afirmam que o poder é a 

ação sobre a ação humana, sobre sujeitos livres. Logo, sujeitos ativos. Falaremos 

da importância dos discursos de resistência palestinos bem como da omissão do 

ocidente na decisão de se tornar homem-bomba, porém não compreendemos os 

personagens Said e Khaled como pessoas acríticas. 
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 Entendendo o biopoder como controle sobre a vida, ação sobre a ação do 

outro, percebemos que no filme ele se desenvolve a partir de dois aspectos: o grupo 

político de resistência palestina e o exército de Israel. 

 A resistência claramente se aproveita de sua comunidade ser flexível em 

relação ao suicídio para elaborar suas missões. Seu primeiro argumento é a falta de 

arsenal bélico para lutarem de forma igual contra Israel. O resultado é a máxima de 

que resta o corpo como arma. Em seu vídeo de despedida, Said afirma que “só 

dispomos de nossos corpos contra a ocupação”. 

 Outro argumento é o descaso da potência judaica e do restante do mundo 

com a situação palestina. Jamal, um dos articuladores da missão e principal 

representante do grupo palestino, acompanha Said desde que dá a notícia a ele do 

ataque. Depois de passar a última noite de Said junto com ele e sua família, os dois 

caminham até um dos esconderijos do grupo. Jamal, conversando com ele, reafirma 

para Said os motivos que o levou a se sacrificar por seu povo:  

 

Que podemos fazer se não há justiça nem liberdade? Não nos resta outra solução a 

não ser lutar. Se aceitarmos que os mais fracos, não seremos melhores que os 

animais. É inaceitável. Mais vale morrer a ser inferior. Quem luta por sua liberdade 

dá sua vida por ela. (PARADISE NOW, 2005) 
 

Depois disso, toca no ombro de Said, demonstrando orgulho e passando-lhe 

força para encarar a missão. A Said só resta concordar em silêncio com tal fala, pois 

cresceu nesse meio de violência e humilhação, de falta de liberdade e sentimento de 

inferioridade que a ocupação impõe. Percebemos ai a noção de “biossociabilidade” 

de Rabinow. Said e Khaled são levados a atuar sobre si próprios, em nome da 

recuperação da dignidade da família, da libertação do povo palestino; suas ações são 

justificadas através de um “discurso de verdade” de um dos líderes do grupo. 

 A resistência também se apropria do discurso religioso para que Said e 

Khaled não desistam da missão. Este último mostra-se mais empolgado com o 

sacrifício, porém isto transparece insegurança. Quando levados até o limite da 

fronteira entre a Cisjordânia e Israel, Jamal explica detalhadamente o disfarce dos 
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dois. Said, que estava calado e pensativo, pergunta “e depois?” Jamal um pouco 

constrangido responde “irá para a casa dos anjos”. Khaled, de forma um tanto 

ingênua, questiona: “tem certeza?”. “É claro, você vai ver pessoalmente”, confirma 

Jamal. E faz-se um silêncio no carro. (PARADISE NOW, 2005).
 

 Os mentores do grupo utilizam, então, do direito à morte voluntária para 

realizarem seus ataques. O “deixar morrer” torna-se, portanto, uma estratégia com 

fins políticos. Assim, notamos no filme como este micro poder da resistência atua 

na conformação desses corpos, de modo que sejam úteis na causa.  

 Antes dessa cena, Khaled grava um vídeo de despedida no esconderijo. O 

papel em sua mão sugere que sua “última” fala não foi escrita apenas por ele, mas 

também por algum integrante do grupo palestino. Nele, Khaled inicia fazendo 

referência a algumas premissas religiosas. A referência à palavra de Allah é o que 

legitima seu discurso de suicídio em resposta aos crimes cometidos por Israel. 

 Outro aspecto colocado em pauta no filme é de que forma os israelenses 

atuam sobre os corpos dos árabes que vivem em campos de refugiados na 

Cisjordânia. Nesse sentido, toda história do filme demonstra a visão política do 

diretor Abu-Assad que defende uma postura menos estereotipada do povo árabe. 

Segundo Moita Lopes, a biopolítica que anteriormente estava ligada à raça, pauta-se 

na contemporaneidade pela lógica capitalista. Quem não se enquadra no 

neoliberalismo é deixado de lado. 

 O exército israelense que aparece apenas uma vez no filme se faz sentir em 

toda narrativa à medida que os personagens vão falando, pouco a pouco, suas 

histórias de sofrimento. Na primeira cena do filme, Suha tem que esperar que um 

soldado, muito intimidador, permita sua entrada na cidade de Nablus. O próprio 

Said afirma que cada cidadão só podia sair de um campo uma vez. Regular o direito 

de ir e vir demonstra como o exército de Israel controla o movimento dos 

palestinos, deixando-os aglomerados num só espaço. Além disso, a mutilação dos 

corpos também acontece com frequência. 
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 A crítica a Israel no filme é uma crítica a todo Ocidente. Quando o plano 

inicial do ataque dá errado, Said, depois de ser caçado por seu grupo, fica frente a 

frente com o chefe da operação. Com medo da vergonha que o não cumprimento da 

missão poderia lhe causar, o jovem fala com certa dificuldade a respeito de sua 

infância, seu pai e de como a ocupação moldou sua vida. Nesse momento desabafa: 

 

Não vale a pena viver sem dignidade. Sobretudo se nos  lembramos, dia após dia, 

da nossa humilhação, nossa debilidade, enquanto o mundo assiste covarde e 

indiferente. (...) E o pior convenceram ao mundo e a eles mesmos de que são 

vítimas. É possível ser opressor e vítima ao mesmo tempo? Mas se eles assumiram 

o lugar de opressor e vítima, não me resta outro remédio além de ser uma vítima e 

também um assassino. (PARADISE NOW, 2005)
 

 

Consideramos aqui esse descaso do Ocidente como uma forma de biopolítica 

às avessas. Entregamos os palestinos à lógica do “deixar morrer” por serem 

economicamente inferiores a Israel e por não se encaixarem no modo de vida 

neoliberal. Com isso, alimentamos o ódio e contribuímos para a formação de 

conjuntos de resistência que se voltam contra o Ocidente, com seu corpo. 

 Usar o corpo como arma torna o suicídio um ato público que nos choca. 

Jamal atenta a Said e Khaled que um não deve olhar o outro no momento da 

explosão, pois isso poderia fazer com que o último desistisse da morte. O suicídio 

no filme não é tão íntimo, uma vez que membros da organização palestina sabem do 

ataque e ele será realizado em local público. 

 Contudo, o ritual do suicida é seguido. Said vai jantar pela última vez com 

sua família, admira a mãe que é alheia a tudo, sai no meio da noite para ver Suha. 

Pela manhã, no esconderijo, o grupo de resistência também segue um ritual. Após a 

gravação do vídeo de despedida, Said e Khaled são lavados pelos companheiros e 

fazem uma refeição com todos à mesa. Por último, recebem a visita de um dos 

líderes que obviamente exibe muito respeito pelo que eles irão fazer e pergunta se 

têm algum último pedido. 

 Toda essa preparação tira o aspecto individual da morte voluntária. Da 

mesma forma o vídeo. Equivalente a uma carta de despedida, Khaled tem de gravá-
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lo mais de uma vez, pois a câmera não funciona direito. Esses vídeos serão 

vendidos ou alugados em lojas palestinas, além de serem transmitidos em jornais 

árabes e depois para o resto do mundo. Cabe aqui a colocação de Souza, ao abordar 

a preparação de Stefan Zweig para o suicídio, que afirma “a encenação desconstrói 

a ideia de ser o retrato fiel do indivíduo, assim como o suicídio o traço mais íntimo 

da pessoa”. (SOUZA, 2013). Deixa de ser íntimo tanto que assistimos a diversos 

ataques diariamente. 

 O suicídio de Said no fim do filme confirma a importância do discurso 

religioso e da resistência, bem como a escolha de um lado pelo Ocidente, na 

utilização do corpo com arma e nas interferências, sejam diretas ou indiretas, da 

biopolítica. 
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Narrativas de superação:  

Espaço para construção das identidades do corpo diferente 

 

Débora Soares Pessoa 

 

 

 

O discurso compreendido como forma de ação e interação social 

(FAIRCLOUGH, 2003; RESENDE e RAMALHO, 2006), meio pelo qual os 

indivíduos constroem significados, em situações sócio-historicamente situadas, 

possibilita-nos afirmar que, ao mesmo tempo em que os falantes constroem 

significados, também se constituem por meio de discursos. Ao refletirmos acerca do 

modo como ocorre a construção de discursos, e, consequentemente, das identidades 

dos indivíduos e as representações sociais destes, é imprescindível que também 

analisemos como ocorre a participação desses indivíduos nas interações sociais, isto 

é, como constroem realidades sociais e a si mesmos.  

Desde o final do século XX, as sociedades modernas têm sido afetadas por 

mudanças estruturais, acarretando significativas transformações em vários âmbitos, 

dentre as quais destacaremos as mudanças identitárias, que levam os indivíduos a 

refletirem sobre a ideia que tem de si mesmos (HALL, 2005), e as mudanças em 

relação à concepção e à representação do corpo. A discussão sobre o corpo 

diferente, aquele que foge aos padrões de beleza hegemônicos, que, por vezes, é 

silenciado, ocultado, mas que tem sido trazido para a agenda do debate público-

social, seja para refletir sobre os problemas sociais, seja para dar voz ao outro, 

excluído, marginalizado, ainda é alvo de poucos estudos no âmbito dos estudos 

discursivos críticos.  

Considerando que o corpo humano é sócio-historicamente construído, 

podemos dizer que a análise discursiva crítica da representação social do corpo 

diferente oferecerá uma das numerosas vias de acesso à estrutura de um tipo de 

sociedade particular. Sabe-se que cada sociedade elege certos atributos, valores e 
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crenças que configuram o que o indivíduo deve ser, tanto do ponto de vista moral, 

intelectual, quanto físico. O corpo, como concretização do sujeito, está submetido às 

imposições não só culturais, mas sociais e históricas; isso porque o corpo ou os 

corpos são afetados pela religião, pela classe social, orientação sexual, entre outros 

intervenientes sociais e culturais. 

A busca incansável pelo corpo esteticamente perfeito é difundida e 

propagada pelas mídias de massa e pela indústria da beleza
2
. Os padrões de beleza 

estética vigentes na sociedade moderna são obedecidos rigorosamente, há um tipo 

de homogeneização dos corpos, uma normatização no formato do rosto, na estrutura 

do corpo, no tipo de cabelo, no modo de se vestir e de se comportar, entre outras. 

Há o padrão do “corpo perfeito e belo” a ser seguido, e neste sentido o corpo que 

foge, em algum aspecto, dessa padronização, torna-se alvo de marginalização, 

preconceito e exclusão. 

As pessoas com “deficiência”, por muitas vezes, ainda não são reconhecidas 

socialmente como sujeitos produtivos, talvez pela dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho, acabam enfrentando grandes dificuldades na garantia de suas 

autonomias econômicas, sociais e simbólicas em função de lesões, amputação e 

paralisia, o que resulta em exclusão e isolamento. Essas pessoas parecem não fazer, 

efetivamente, parte da sociedade definida como “produtiva”.  

As práticas discursivas, ao contribuírem para a construção, reprodução, 

contestação e reestruturação das identidades sociais e posições do sujeito, exercendo 

a “função identitária” (FAIRCLOUGH, 2001), por um lado, reproduzem a 

sociedade, mas por outro, possibilitam o indivíduo a transformá-la. Assim, as 

pessoas que passaram por uma situação de grande dificuldade, aprendizagem e 

transformação, como um acidente ou doença, que modificou em algum aspecto o 

                                                           
2
Cada sociedade elege os atributos necessários para a caracterização do corpo perfeito. No Brasil,o padrão de 

corpo esteticamente belo oscila entre o do mundo da moda, tendo as modelos e os modelos como 

representantes do corpo magro e esbelto; e entre o padrão estético representado pelos frequentadores assíduos 

das academias de musculação ou praticantes regulares de atividades físicas ou esportes, com seus corpos 

definidos. 
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seu corpo, ao relatarem suas experiências, ressignificam e reconstroem suas 

identidades e crenças por meio de práticas discursivas. 

Um dos propósitos deste estudo é refletir sobre a construção das identidades 

do corpo diferentes ob o viés dos pressupostos dos Estudos Discursivos Críticos 

(FAIRCLOUGH, 2001, 2003) e da Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 

2004; VAN LEEUWEN, 1996, 2005) em narrativas midiáticas de superação
3
. A 

escolha por estudarmos o corpo diferente, pelo viés dos estudos discursivos críticos 

deve-se, sobretudo, ao fato de se tentar problematizar as ausências, os discursos 

hegemônicos, as hierarquias e não apenas o silêncio, o bloqueio, a regulação 

(SOUZA SANTOS, 2000), questões que estão na agenda dos estudos discursivos 

críticos. 

 

Fundamentação Teórica 

 

Há um crescente reconhecimento entre os estudiosos de áreas distintas 

(Psicologia, Comunicação Social, Sociologia, Filosofia, etc.) a respeito da 

correlação entre o modo como as mudanças no uso linguístico estão intrinsecamente 

ligadas a questões culturais e sociais mais amplas (FAIRCLOUGH, 2001). Assim, 

ao estudarmos a língua e suas implicações é importante que utilizemos uma 

abordagem que possibilite a investigação da mudança da linguagem juntamente à 

mudança social e cultural. Um modo de se fazer um estudo mais amplo sobre a 

relação dialética entre linguagem e sociedade pode ser aquela que foca os estudos 

discursivos críticos.  

Na perspectiva da Análise de Discurso Crítica (ADC), o discurso é prática 

social, determinado pelas instituições e estruturas sociais, mas também parte 

integrante das mesmas. Retomando Fairclough (2000), Resende (2009:15), ao 

discutir sobre as práticas sociais, assume que o foco da análise da proposta 
                                                           
3
Cf. trabalho de iniciação científica intitulado “Corpo na mídia televisiva: representações de vulnerabilidade 

social e diferença em narrativas midiáticas”, no qual exploramos e analisamos mais detalhadamente a 

reflexão sobre a forma como a mídia trata o corpo diferente, bem como a configuração e funcionamento do 

gênero situacional narrativa de superação. 
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discursivo-crítica, cunhada por Norman Fairclough, recai de forma central sobre as 

práticas sociais e que, por isso, permite “conectar a análise das estruturas sociais à 

análise da (inter)ação, o que busca superar a já amplamente discutida divisão entre 

teorias da estrutura e teorias da ação.” 

Os estudos discursivos críticos se diferem das demais perspectivas por se 

dedicarem à discussão e reflexão sobre o modo como o discurso é atravessado e 

investido por ideologias e relações de poder, e quais os efeitos que estes exercem na 

construção das identidades sociais. O poder exerce essencialmente o papel de 

manter as relações de produção e reprodução da dominação exercida por 

determinada classe
4
 e o de reprimir e controlar a natureza dos indivíduos, os seus 

instintos e ações (FOUCAULT, 1987). 

Para Fairclough (2003:8), os textos operam efeitos causais, ou seja, podem 

gerar transformações nos modos de ações sociais. “Textos têm efeitos causais sobre 

as pessoas (crenças e atitudes), as ações, as relações sociais e o mundo material. 

Esses efeitos são mediados pela construção de significado.” No entanto pontua bem 

o autor que essa causalidade não é mecânica, regular, é preciso, portanto, explicitá-

la. Refletindo acerca de tal questão, Resende (2009) sugere que devamos 

compreender que a relação de causalidade entre práticas sociais e textos é 

notadamente dialética e se liga ao conceito de ordens do discurso e das 

representações sociais.  

As práticas discursivas, ao contribuírem para a construção, reprodução, 

contestação e reestruturação das identidades sociais e posições do sujeito, exercendo 

a “função identitária” (FAIRCLOUGH, 2001), por um lado, reproduzem a 

sociedade, mas por outro, possibilitam o indivíduo a transformá-la socialmente. 

Assim, as pessoas que passaram por uma situação de grande dificuldade, 

aprendizagem e transformação, como um acidente ou doença, que modificou em 

                                                           
4
Admite-se aqui “classe” em um sentido mais amplo; classe como um grupo que controla os outros 

indivíduos por meios econômicos, do acesso mais fácil ao saber, controle massivo das mídias etc.) 
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algum aspecto o seu corpo, ao relatarem suas experiências, resignificam e 

reconstroem suas identidades e crenças por meio do discurso. Segundo Fairclough: 

 

[...] o processo de constituição dos sujeitos sempre tem lugar dentro de formas 

particulares de interação entre os sujeitos pré-constituídos, onde as formas de 

interação influenciam o processo constitutivo [...] Isso também sugere que os 

sujeitos sociais constituídos não são meramente posicionados de modo passivo, 

mas capazes de agir como agentes e, entre outras coisas, de negociar seu 

relacionamento com os tipos variados de discurso a que eles recorrem. 

(FAIRCLOUGH, 2001:87) 

  

A partir do que foi proposto por Fairclough (2001), é possível afirmar que, ao 

se utilizarem da narrativa de superação, os indivíduos assumem um papel de agente 

ativo nas ações que sucederam o acontecimento desencadeador (acidente ou 

doença) que gerou modificações no seu corpo, e passam a se identificar como 

diferentes, mas não incapazes. Isso nos remete à ideia da ética da diversidade, 

prática que consiste na recusa da comparação entre as diferentes condições 

humanas, em que não há o privilégio de uma em relação às outras. Porque perante a 

sociedade, as pessoas têm o mesmo valor, independentemente do modo como 

ouvem, andam, enxergam ou pensam. A ética da diversidade se adequa mais à nossa 

discussão do que a ética da igualdade, pelo fato de esta resultar na padronização de 

“modelos de gente”, valorizando, assim, somente o que as pessoas têm de 

semelhança; além de promover a hierarquização de condições humanas ao criar a 

categoria do “diferente”.   

As preocupações com a beleza e os ideais de belo acompanham o ser humano 

em diferentes épocas e civilizações. A corporeidade vem sendo discutida há séculos 

de diferentes formas, desde os conhecimentos anatômicos até as pesquisas mais 

recentes sobre a relação entre corpo e poder, tal como desenvolvida e refletida por 

Foucault (1987). Inúmeras pesquisas em relação ao corpo e mídia na sociedade 

contemporânea têm sido realizadas, evidenciando-o como um fenômeno 

sociocultural. Para Santaella (2004), as representações nas mídias e publicidade têm 

exercido um profundo efeito sobre as experiências do corpo, os indivíduos são 
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levados a imaginar, a fantasiar, a desejar e buscar freneticamente o que os é 

apresentado como o “corpo perfeito”.  

Desenvolve-se, assim, a cultura do narcisismo por meio do culto exacerbado 

ao corpo, o que, segundo Castro (2007:15), configura-se como “um tipo de relação 

dos indivíduos com seus corpos que tem como preocupação básica seu 

modelamento a fim de aproximá-lo o mais possível do padrão de beleza 

estabelecido”. A padronização do corpo não é atingido somente por meio da prática 

de atividades físicas, mas também através de dietas, cirurgias plásticas, o uso de 

produtos cosméticos e medicamentos. Essa busca incansável pelo corpo 

esteticamente perfeito é difundida e propagada pelas mídias de massa, além da 

indústria da beleza. Assim, os padrões de beleza estética vigentes na sociedade 

moderna são obedecidos rigorosamente, ou seja, há uma homogeneização dos 

corpos, uma normatização no formato do rosto, na estrutura do corpo, no tipo de 

cabelo, no modo de se vestir e de se comportar, etc.  

Para Mauss, o corpo é o lugar de diferentes formas de sociabilidade e espelha 

a vida social (MAUSS apud NOVAES, 2006). Podemos ampliar tal concepção e 

dizer que o corpo não só espelha, mas representa dinamicamente e dialeticamente a 

vida social. Para Marcel Mauss, “o homem não é um produto de seu corpo, mas a 

todo instante e em todo lugar é ele quem faz do seu corpo um produto de suas 

técnicas e de suas representações” (MAUSS apud GOLDENBERG, 2002:33). O 

corpo passa a ser o lócus sobre o qual os indivíduos têm possibilidades de controle, 

escolhas, sensações de poder decisório e de superação. Observamos isso nos corpos 

tatuados, nos corpos tecnicamente estetizados, e em corpos atléticos, por exemplo, 

que superam dores, traumas. Além disso, há corpos traumatizados seja por 

acidentes, doenças, entre outros, que buscam além da superação, o acesso e inclusão 

sociais.  

O corpo, na contemporaneidade, torna-se uma linguagem de afirmação, 

manutenção ou de transgressão discursiva. A linguagem do corpo é importante 
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porque reformula, explicita, coloca questões que às vezes unicamente a fala é 

incapaz de expressar. 

Lucia Santaella (2004) afirma que vivemos uma pretensa ilusão de uma 

unificação do corpo, isto é, a ilusão do corpo estável. E argumenta que não há essa 

fixidez, mas sim uma intercâmbio, uma construção social, histórica. A autora afirma 

ainda que a espetacularização do mundo, a desmedida proliferação de imagens, a 

plenitude icônica, sobretudo as imagens do corpo e as novas tecnologias 

ocasionaram e ocasionam novas representações do corpo.  

Courtine (2008), em O corpo anormal: história e antropologia culturais da 

deformidade, discorre sobre os modos de fazer ver o corpo anormal e como os 

regimes de visibilidade permitiram sua exposição para o público. Segundo o autor, 

já nas primeiras “formas da indústria moderna de diversão de massa”, há lugar para 

a exposição das “diferenças, estranhezas, deformidades, enfermidades, mutilações, 

monstruosidades do corpo humano” (COURTINE, 2008, p.256).  

Segundo Breton (2003), em nossa sociedade, o sujeito que sofre de alguma 

deficiência física é visto pelo prisma da deformidade, do grotesco, do doente, isto é, 

não se coaduna com a representação de saúde. Breton (2003, p.87) afirma que “a 

alteração do corpo remete, no imaginário ocidental, a uma alteração na moral do 

homem e, inversamente, a alteração moral do homem acarreta a fantasia de que seu 

corpo não é apropriado e que convém endireitá-lo”. A alteração notável da 

aparência do corpo pode gerar transtornos, incômodos e perturbações estéticas. O 

fato é que, segundo Breton (2003), o homem que tem uma deficiência visível 

lembra a precariedade da condição humana, o que contraria a representação do belo, 

da proporção simétrica do corpo.  

As pessoas com alguma “deficiência” física ou intelectual são vistas, na 

maioria das vezes, como incapacitadas de agir e desempenharem funções que 

pessoas consideradas “normais” exercem cotidianamente. Estudos que evidenciem 

as pessoas com deficiência começaram a ser desenvolvidos a partir de uma posição 

mais política que, de certa forma, propiciou uma maior integração e valorização dos 
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direitos humanos, civis e sociais para as parcelas específicas da população 

(BARNES et al., 2002).  

Nos termos do realismo crítico, segundo Resende (2009), impedir o sujeito 

de trabalhar, interagir socialmente em função de uma deformidade, não só se 

configura como um tipo de bloqueio de possibilidades de inclusão para aqueles que 

têm deformidades, mas, ao mesmo tempo, uma forma de ativar e manter os poderes 

causais daqueles que regulamentam e controlam a gestão dos corpos. Um sujeito, 

portanto, magérrimo, ou obeso, ou mesmo com algum tipo de deformidade, até 

mesmo uma cicatriz cirúrgica no rosto, não deveria ser excluído de uma 

oportunidade de emprego uma vez que tais questões podem não afetar 

potencialmente sua capacidade e habilidade físicas. Podemos observar que há uma 

naturalização de uma representação de um corpo/trabalhador pautado na aparência, 

na estética e não no potencial do sujeito para desempenhar o trabalho. 

Corroborando com Goffman (1988), os ambientes sociais estabelecem o que 

é concebido como normal e, consequentemente, quais as pessoas que possuem 

maior probabilidade de serem consideradas normais nesse ambiente. Esse 

procedimento de classificação se dá por meio das relações sociais e pela construção 

da expectativa de identidade social condizente com um ambiente, isto é, quando 

uma pessoa portadora de características diferentes (marcas corporais, lesões ou 

amputação) daquelas que se esperava encontrar em determinado ambiente tenta 

fazer parte dele, ela é vista como um estranho. A “deficiência” em muitos casos é 

ainda concebida na perspectiva do azar, é compreendida como algo ruim a ser 

escondido da sociedade e ser enfrentado apenas no âmbito privado do domicílio, 

sob a tutela dos cuidados familiares.  

Mas com o tempo, a “deficiência” tornou-se uma questão a ser enfrentada 

pela sociedade na esfera da reivindicação de direitos e pela necessidade de 

adequações dos ambientes às diversidades corporais. Há um esforço por parte dos 
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movimentos políticos, conselhos, organizações e institutos
5
 em fiscalizarem, 

reivindicarem e garantirem os direitos igualitários, previstos em sociedades 

democráticas, aos cidadãos portadores de deficiência. 

O presente estudo se atém à análise de narrativas compartilhadas por pessoas 

que sofreram amputação de algum membro ou que estão parcialmente ou totalmente 

paralisados em virtude de um acidente ou uma doença degenerativa, e que 

comumente são denominadas “deficientes físicos”. 

 

Procedimentos analíticos 

 

Os fragmentos das narrativas midiáticas de superação aqui analisadas 

compõem a categoria “acidentes, amputação e morte” dispostas no Portal de 

Superação, da novela da Rede Globo Viver a Vida. As narrativas analisadas são 

compartilhadas por pessoas que sofreram amputação de algum membro ou que 

estão parcialmente ou totalmente paralisados em virtude de um acidente ou uma 

doença degenerativa, e que comumente são denominadas “deficientes físicos”. Os 

depoimentos inseridos no final de cada capítulo de Viver a vida, disponibilizados no 

site Portal da Superação
6
,consistem em um diálogo interessante entre o mundo 

possível da ficção, o universo dramático da novela e o mundo real em que pessoas 

passam por situações traumáticas. Relatam, pois, isso por meio de narrativas 

midiáticas.  

Para a análise das narrativas, utilizamos a Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF) e, consequentemente a Gramática Sistêmico-Funcional (GSF). Os conceitos e 

pressupostos da LSF empregados no estudo baseiam-se nos trabalhos de Halliday & 

Matthiessen (2004), Thompson (2004) e Fuzer & Cabral (2010). A escolha da LSF 

se deu pelo fato desta ser uma abordagem da linguagem que reconhece a linguagem 

como entidade viva, presente em contextos variados, e assim, suscetível à variação.  
                                                           
5
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência- http://portal.mj.gov.br/conade/          & 

Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência- http://www.ibdd.org.br/. Acesso em 25 de maio 

de 2013 
6
Disponível em: http://viveravida.globo.com/platb/portal-da-superacao. Acesso em 23/02/2013. 
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Realizou-se também uma análise estrutural das narrativas baseada nas 

categorias de estruturação das narrativas propostas por Labov (1972). Para este 

autor a narrativa é um meio utilizado pelas pessoas a fim de que essas recapitulem 

experiências vividas por meio da verbalização de eventos encadeados em uma 

determinada sequência temporal. Labov (1972), ao estudar as narrativas, oral ou 

escrita, as divide estruturalmente em: Resumo, Orientação, Complicação, 

Avaliação, Resolução e Coda. Desse modo, segundo Labov (1972), cada categoria 

serve para “responder” uma pergunta hipotética (como do que a história trata? 

onde e quando a história se passa? etc.), exercendo funções diferentes na história 

relatada. O resumo apresenta o assunto, do que se trata a história; a orientação 

estabelece o setting da cena; a complicação descreve as consequências do evento; a 

avaliação mostra qual o significado da história; a resolução oferece um fim e a coda 

reforça que a narrativa chegou ao fim. 

 

Seção analítica 

 

Resumo e Orientação 

Para caracterizar o setting anterior e posterior ao evento que acabou por 

modificar os seus corpos, os narradores utilizam essencialmente elementos léxico-

gramaticais (circunstâncias de localização como antes, depois, agora e quando) para 

comparação (antes era assim, depois ficou assim); modalizadores (nunca, sempre, 

nada e não) e o processo relacional (foi, fui, me tornei, eu era) para elencar o que 

possuíam, como eram caracterizados e vistos antes da “modificação corporal” e o 

que mudou após o mesmo, o que se tornaram. Também há o uso do processo mental 

(não queria, não aceitei) para evidenciar a negação da “nova condição física”.  

Podemos constatar tal fato nos seguintes excertos: 

 

1.  “Minha adolescência foi bastante ativa, sempre gostei de jogar bola, surfar, de ir a 

shows, andar de skate, estudava. Eu sempre fui uma pessoa que me destaquei em 

atividades esportivas.” (N7) 
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2. “(...) no ano de 2001 me tornei o primeiro surfista adaptado do mundo, passei a viajar 

a vários países percorrendo, difundindo a prática do surf adaptado. E fico muito feliz 

porque se parar pra pensar, eu era mais um surfista antes lá de Itararé de São Vicente e 

depois me tornei o único.” (N8) 

3. “Eu fiz uma autoanálise. Não aceitei! Não queria aceitar. Mas com o tempo, veio uma 

força dentro de mim. Eu agradeço a Deus. Essa força começou a me dar cada vez mais 

motivação.” (N7) 

4. “(...) fazia musculação e trabalhava como modelo. E de repente, me vi deitado numa 

cama sem mexer absolutamente nada. Eu não queria viver daquele jeito.” (N9) 

 

 

Complicação e Avaliação 

Ao efetuarem as avaliações, reflexões e discussões acerca da situação como 

um todo (preconceito, depressão, rejeição, aprendizado, motivação); os narradores 

fazem uso de modalizadores (ter, como uma necessidade muito grande), além do 

processo relacional, para caracterizar a si mesmos (ou serem caracterizados pelos 

outros) e os fatos (foi uma porta que se abriu, tive uma grande evolução, a 

superação [...] tem um ar muito maior...); o processo mental (identificar, imaginei, 

aprendi a entender, etc.) para narrar a concepção inicial sobre o elemento 

desencadeador das mudanças do corpo . Evidencia-se tal recorrência nos excertos 

abaixo: 

 

1. “Esse acidente foi uma porta que se abriu, ou seja, no início eu imaginei que fosse uma 

porta que se fechou, mas consegui identificar muito outras janelas que se abriram. O 

acidente foi um desafio que a vida me colocou, a vida exige vários tipos de desafio, 

desafios aqueles que a gente busca, desafios aqueles que a vida nos coloca. No meu 

caso eu não tive escolha, eu tive que viver e eu acredito que dali em diante eu tive uma 

grande evolução, não só espiritual” (N8) 

2. “O que mais me marcou, quando eu escutei da pessoa que falava que me amava que eu 

tinha que ficar em cima da cama mesmo aleijada e não voltar a andar nunca mais.” 

(N3) 

3. “Ninguém acreditava em mim. Eu tinha que lutar pra provar que eu era capaz de fazer 

as coisas.” (N10) 
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4. “Eu não me lembro se eu ainda estava muito sedado, se eu estava plenamente 

consciente de pedir pra uma das enfermeiras desligar meu aparelho que eu não iria 

viver naquela condição.” (N2) 

 

Resolução e Coda 

Ao finalizarem a narrativa, os narradores ao apresentarem ao leitor/ouvinte 

uma palavra de conforto, apoio e motivação para as pessoas que passaram ou 

passam por situações semelhantes às deles, utilizam modalizadores (nunca- para a 

negação do senso comum em relação às pessoas “deficientes”; e poder, para 

explicitar que essas pessoas têm capacidade, possibilidade de se superarem); 

processo mental, a fim de incentivar o leitor/ouvinte a superar os obstáculos 

eventualmente impostos; processo relacional, para caracterizações e atribuições aos 

envolvidos no processo de superação. Além de elementos léxico-gramaticais (dia-a-

dia, lá de trás- passado e circunstâncias de localização, tais como quando). Como 

podemos observar a seguir: 

 

1. “Nunca desista de nada! E antes de desistir de algo, tente! Tente que você é capaz!” 

(N7) 

2. “E foi no dia-a-dia nosso, a vitória nossa. Poder andar, poder tá de pé, poder persistir, 

poder lutar e nunca desistir daquilo que eu quero, que era ser/poder ser pai novamente. 

Poder tá ao lado da minha esposa que me ama e eu amo tanto ela, que é minha 

guerreira.” (N4) 

3.  “Eu costumo dizer que a superação, ela na minha vida, ela tem um ar muito maior do 

que simplesmente a palavra superação. Ela vem lá de trás, quando eu aprendi a 

entender a essência do problema de tudo aquilo que aconteceu, quando eu passei  a 

aceitar e dar os meus primeiros passos diante da grande dificuldade. E aí sim perceber 

que a superação foi o início de tudo isso, foi evidenciar essa grande ação que foi a 

superação.” (N8) 

 

Comentários finais 

 

Presenciamos e fazemos parte de um momento histórico no qual o culto ao 

“corpo perfeito” se tornou quase uma obrigação. Os corpos não só se tornaram mais 

visíveis, mas também se tornaram objetos empíricos; o corpo tornou-se lugar de 
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diferentes formas de sociabilidade, não só espelha a vida social, como também 

representa dinamicamente e dialeticamente a vida social.  

O corpo que é marcado, de alguma forma, pela deficiência ou diferença é, por 

muitas vezes, esquecido ou pouco representado nas mídias que geralmente, acabam 

privilegiando e reproduzindo a imagem e o discurso do corpo esteticamente belo, 

“perfeito”, que se mostre capaz e hábil de ser incluído no mercado de trabalho e de 

consumo.  

As narrativas midiáticas de superação dispostas no Portal de superação, da 

novela Viver a Vida da emissora de televisão Rede Globo, caracterizam-se como um 

meio pelo qual as pessoas narram experiências e situações traumáticas pelas quais 

passam ou passaram; utilizam o espaço disponibilizado para compartilhar o que 

viveram (ou vivem) por meio das narrativas de superação. Por meio dessas 

narrativas de superação, podemos observar a veracidade da proposição de que, ao 

surgirem problematizações, as pessoas se veem diante de dilemas (BILLIG et al, 

1998 apud FAIRCLOUGH, 2001), e buscam resolver tais dilemas sendo criativas 

ou inovadoras, adaptando as convenções existentes de novas maneiras. Ao se 

depararem com uma situação-problema, neste caso o corpo diferente, as pessoas 

buscam ser positivas e agirem de modo inovador. 

Corroborando com Resende (2009), os estudos discursivos críticos são 

instrumentos importantes para uma abordagem crítica e social de textos uma vez 

que olha não só para a linguagem, mas também para a sociedade; a ADC constitui-

se, assim, como um programa de ação social contra as relações de dominância 

através do discurso. Desse modo, por meio dos estudos discursivo-críticos podemos 

dar visibilidade aos que, por vezes, não são representados e evidenciados nas mídias 

de um modo que não sejam caracterizados como “estrangeiros” (KRISTEVA, 

1994), isto é, estranhos a si mesmo e aos outros, tornando-se ainda alvo de 

preconceito, descrédito e rejeição. 

Ao longo das análises, verificou-se que, em alguns momentos, nas narrativas 

de superação, as categorias estruturais propostas por Labov (1972) se mesclam, e, 
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em outros, nem mesmo aparecem de modo explícito (resumo- orientação- 

complicação- avaliação- resolução- coda). Em algumas narrativas de superação não 

há a orientação “pura” (informações como quem, onde, quando e o que), por 

exemplo, as informações que estariam nesta categoria se encontram no resumo (do 

que trata a história) 

Ao analisarmos o Sistema de Transitividade, pudemos observar a alternância 

no uso dos processos (material, mental, relacional, comportamental e verbal), ao 

longo das narrativas. Isto parece acontecer devido ao fato de que cada categoria da 

estrutura do texto (resumo, orientação, complicação, avaliação, resolução e coda) 

exerce função específica na construção da narrativa de superação, o que acarreta o 

uso de alguns processos e não de outros. Consequentemente, as funções exercidas 

pelos indivíduos que narram experiências de superação (Ator, Beneficiário, 

Experienciador, Portador, Identificado, Comportante, Dizente, Receptor, Alvo) 

caracterizam-se de acordo com o processo utilizado para atender à ação produzida 

naquele momento, como forma de representar o estado seja mental, material ou de 

fala. 

Em relação às informações de quando, onde, como, duração, modo, causa, 

essas foram realizadas/materializadas por meio das circunstâncias, que 

desempenham importante papel nas narrativas, uma vez que ajudam na construção 

das ações descritas. No relato geral sobre os acidentes e as doenças, o resumo (N6; 

N8; N10), notou-se o uso das circunstâncias de: localização (informações de quando 

e onde os acidentes ocorreram), modo (como ficaram depois do acidente), causa 

(que tipo de acidente foi) e extensão (por quanto tempo ficaram paraplégicos, por 

exemplo).  

 Corroborando com Serra e Santos (2003), as práticas midiáticas têm o poder 

e a possibilidade de construir significações para o corpo e lançá-los à sociedade 

legitimando-os. As concepções acerca do exterior do corpo (a aparência) tornam-se 

indissociáveis aos ideais da imagem do eu interior. No entanto, por meio deste 

estudo podemos constatar que o “corpo diferente” ainda não é devidamente 
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representado na mídia em geral. Por outro lado, as narrativas de superação 

vinculadas em um suporte midiático digital, como o Portal da Superação, 

apresentam-se como uma oportunidade para as pessoas que são vítimas de 

preconceito, rejeição e estranhamento (por seu “corpo diferente”), se fazerem 

visíveis e ouvidas.  

Apesar de todas as dificuldades enfrentadas (tais como preconceito, rejeição, 

exclusão), os participantes deste estudo, após o evento transformador (acidente ou 

doença degenerativa), se mostraram autores da mudança, passaram a conceber a 

diversidade como algo natural nas relações humanas e tornaram-se agentes 

inovadores, a fim de tornarem-se parte ativa da sociedade, independentemente de 

como eram vistos pelos outros e representados (ou não) pelas mídias. 

As representações de corpos diferentes vêm tomando espaço na mídia em 

decorrência de necessidades econômicas e mercadológicas. Todavia, estudos 

discursivos críticos que busquem colocar em evidência o corpo diferente que é 

silenciado, ocultado, excluído, marginalizado, ainda são poucos. Torna-se 

necessário o desenvolvimento de mais pesquisas que objetivam refletir sobre a 

forma como a mídia trata o corpo que não atende aos padrões hegemônicos. 
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Manifestações corpóreas: 

Contornos e conquistas – a tecnologia e a arte 

 

Enói Maria Miranda Mendes 

 

As artes, a filosofia e as ciências: três áreas que tiveram consideráveis 

modificações com o Renascimento, podendo ser caracterizadas não somente nesses 

campos, como também são neles que ideais naturalistas e humanísticos são 

nitidamente encontrados em uma época conhecida por ter colocado um fim na Idade 

Média. O Renascimento, iniciado no século XIV, em algumas cidades italianas, foi 

tomando espaço, se espalhou por toda a península e tomou a Europa também.  

Os interesses pela linguagem, filosofia e literatura começaram também em 

Florença, onde, posteriormente, se tornou um dos centros da filosofia humanística. 

Um movimento acadêmico que tomou grandes proporções e influenciou as artes 

visuais, o Renascimento nos embala e nos conta a respeito da insurreição do corpo 

nas artes e nas ciências.  

No presente trabalho, almeja-se estudar a abertura de fronteiras para o corpo 

iniciado com o Renascimento, focando algumas obras contemporâneas, que são 

fruto de um processo de conquistas. O estudo do corpo se desenvolveu e contribuiu 

para que, cada vez mais, a ciência se aprimorasse. Pretende-se, portanto, a partir do 

filme A pele que habito, de Pedro Almodóvar (2011), estudar os enfoques dados ao 

corpo, como se enreda o filme e a construção do personagem Vicente/Vera.  

No Renascimento, a volta ao estudo de textos antigos, dessa vez com 

perspectivas mais abrangentes, transformou a maneira como os homens 

consideravam seus contemporâneos, ou, pelo menos, como os escritores falavam 

sobre eles. Dessa forma, o culto ao individualismo na Itália permitiu maior enfoque 

às escritas biográficas e autobiográficas. O homem, nessa época, passou a ter seu 

destaque pelas suas ações, não mais pelo cargo político ocupado ou pela 

importância hereditária. Com a volta aos estudos de obras clássicas, desenvolveu-se 

para a revivescência da arte antiga, de uma arte que havia ficado perdida com o 
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declínio do Império Romano que, por sua vez, buscou inspiração nos povos gregos. 

O desenrolar desse movimento se deu de forma diversificada em cada ponto da 

Itália e da Europa, mas pode-se dizer que o ponto de partida de todas essas regiões 

foi a “Arte Gótica Internacional” (O MUNDO ARTE: RENASCIMENTO, 1979, 

p.10).  

Donatello se destacou por dar vigor e força dramáticos às suas esculturas, 

que passavam a ter semblantes para compor as obras juntamente com as vestimentas 

esculpidas (O MUNDO DA ARTE: RENASCIMENTO, 1979, p.15). Além disso, o 

escultor retomou o putto desnudo (anjos crianças com corpos nus e bem torneados), 

já reintroduzido por Jacopo della Quercia. Os contornos corpóreos se tornaram cada 

vez mais trabalhados, seja para distorcer as imagens, seja para melhor caracterizá-

las. A natureza, os animais e os homens passaram a ter conotações cada vez maiores 

e a luz passou a ser uma grande aliada nas pinturas e esculturas para contrastarem 

com a sombra. Além disso, vale o destaque das associações entre cores que 

passaram a ser feitas, assim como o jogo de dégradé. Na literatura, podemos 

observar a mudança nas temáticas das obras, quando o riso passa a ser trabalhado, 

deixando mais evidente o contraste da iluminação renascentista com a sombra 

medieval. Além desse tom, trabalhou-se muito com questões religiosas. No campo 

da ciência, tivemos uma leitura antropocêntrica do universo, permitindo o estudo do 

homem e as suas relações com o mundo. 

Teve-se, nesse momento, uma considerável abertura de temas e estilos nas 

artes e na ciência. Vale ressaltar o destaque dado ao corpo, à escrita e ao estudo 

dele. O espaço aberto no Renascimento resultou, na contemporaneidade, em obras 

em que corpos tenham bastantes evidências, seja estética e biologicamente, como se 

verifica no filme A pele que habito (La piel que habito, título original). 

O filme, dirigido por Pedro Almodóvar e roteirizado por ele e Agustín 

Almodóvar, tem como elenco artístico Antonio Banderas, Elena Anaya e Marisa 

Paredes. A pele que habito foi indicado, em 2011, ao Globo de Ouro, como melhor 

filme estrangeiro e, em 2012, indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes. O 
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filme foi muito esperado por quem já conhece as obras de Almodóvar, por ter sido 

apresentado como suspense, gênero até então pouco desbravado pelo diretor. 

Robert Ledgard é o personagem de Antonio Banderas, um cirurgião plástico 

que, por anos, trabalhou na produção de uma pele especial. Após a morte de sua 

esposa por queimadura, Ledgard cria a filha, quem passa a ter problemas 

psicológicos por ter presenciado a morte da mãe. Em uma das tentativas de 

ressocialização da filha, ela é estuprada por um garoto, mas reconhece o pai como 

estuprador, fato que a faz ficar internada em uma clínica de recuperação até que se 

suicida. A pele trabalhada pelo cirurgião era fruto de uma pesquisa proibida, a 

transgênese. Como vingança à pessoa que estuprou a filha, Richard o mantém como 

prisioneiro e cobaia de suas experiências.  

Porém, a primeira intervenção feita no corpo de Vicente não foi colocar-lhe a 

pele; o prisioneiro sofreu uma cirurgia de vaginoplastia. Sendo assim, pouco a 

pouco, Vicente foi-se tornando Vera, uma mulher cujos semblantes eram os da 

esposa falecida do doutor. Desde que perdeu sua esposa, Richard deixou a cirurgia e 

se dedicou inteiramente ao desenvolvimento de uma pele. O resultado foi a criação 

de uma pele feita a partir dos genes de pele suína. Além de sua maior resistência, 

ela não atraía picadas de insetos, exatamente por exalar um odor diferente.  

Esse projeto foi apresentado a demais médicos, mas a sua procedência ilegal 

não lhe permitiu continuar esse tipo de estudo, tampouco ser reconhecido por ele. A 

transgênese é uma ciência inovadora, fruto de avanços tecnológicos e científicos, 

mas sua permissão se esbarra na prudência da bioética. 

Em uma de suas apresentações, Dr. Robert Ledgard estava falando da 

importância de se devolver a uma pessoa, vítima de queimadura, um rosto, sendo 

esse rosto diretamente associado à identidade dela. É essa identidade a ele referida 

que sofreu radicais modificações em Vicente. A transformação de seu corpo se deu 

sem seu consentimento, enquanto paciente, além de essa mudança ser vista como a 

punição escolhida pelo médico. Vicente, a princípio, recusou usar roupas femininas 

e itens de maquiagem, mas, com o passar do tempo, escolheu passar confiança ao 
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médico para conquistar mais espaços na casa, ter uma vida além do quarto de 

reclusão e uma vida menos prisioneira.  

Um grande impasse nesse corpo sexualmente modificado é o fato de ele não 

ter, hora alguma, desejado ser outro. Percebe-se, nitidamente, uma falta de 

alinhamento entre formato do corpo, o gestual dele e a sua identidade. O corpo de 

Vicente sofreu invasão mais aguda que a por ele praticado em Norma, a filha do 

cirurgião. Além do procedimento de modificação sexual, foi necessário fazer um 

tratamento com diferentes tamanhos de objetos. Vicente teve de introduzir objetos 

para que as peles internas vaginais não se juntassem e também para permitir, 

posteriormente, a entrada do órgão sexual masculino. Vera, sem escolhas, se 

preparou para receber um corpo masculino dentro de si. E o cirurgião passou a ter 

relações com seu prisioneiro.  

No momento em que se entende que Vera estava mais tranquila em relação 

ao que acontecia com ela, é que se observa que se tratava de um plano para 

conseguir escapar da prisão em que vivia. Porém, Vera não era prisioneira somente 

do médico, quem se sentia Deus para fazer o que quiser, inclusive, criar e julgar, ela 

era prisioneira dela mesma, de um corpo não identificado como seu. O personagem 

com uma constituição confusa e ambígua apresenta um corpo feminino que não 

corresponde com o interior masculino e que, como observado no filme, se sente 

perdido em si mesmo, além do fato de ser prisioneiro também lhe causar 

indisposição e insatisfação. Dessa forma, essa dualidade pessoal deu início no 

estudo e na prática de ioga para, assim, apaziguar esse “eu” perdido em si. 

Ressalta-se que a esposa de Ledgard faleceu ao pular da janela, onde havia 

visto o reflexo de seu rosto deformado pelas chamas. Os desastres de um rosto não 

reconhecível, identificável como seu chama a atenção no filme, pois, para fugir de 

sua angustiante situação, Vera além da ioga, se extravasava escrevendo e 

desenhando nas paredes e fazendo esculturas de rostos, bustos. Essas atividades 

eram sempre feitas no quarto de reclusão, o único que tinha acesso a ele era o 
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cirurgião e, por um elevador, a prisioneira recebia os alimentos e materiais 

solicitados. 

Antes de ser capturado, Vicente já fazia esculturas para serem manequins na 

loja da mãe. Feitas de palha, essas esculturas pareciam espantalhos. Observa-se uma 

não necessidade de compor os corpos com detalhes e melhor delineá-los, reforçando 

a serventia de serem cabides, suportes para expor roupas e acessórios. Quando preso 

em seu quarto, ele também fazia essas esculturas, predominando nelas, nos rostos 

feitos, traços não delineados, disformes assim como a ausência de órgãos para 

compô-los e, consequentemente, identificá-los. Esses bustos tiveram inspiração das 

esculturas da francesa Louise Bourgeois, por contato mostrado por meio de livros e 

de documentários. Uma das primeiras cenas do filme mostra Vera confeccionando 

suas esculturas com um livro das obras da escultora francesa sobre a mesa.  Nessa 

mesma cena, Vera revestia suas obras com um pano nude próximo à tonalidade da 

pele humana. Os panos eram retalhos, estavam cortados em tamanhos e formatos 

diferentes. Essa confecção era muito semelhante ao procedimento feito pelo 

cirurgião para colocar a pele desenvolvida em um molde em que coubesse sua 

cobaia. 

 Recortes, costuras, colagens, sobreposições, a partir dessas atividades, 

podemos dizer que se desenvolvem o contexto do filme e as cenas em que o corpo 

se encontra em evidencia, seja nos trabalhos manuais do prisioneiro e do médico, 

seja na cena em que mostra a morte da esposa de Ledgard. O médico cuidou de sua 

esposa após a queimadura que ela sofrera em todo o corpo e, para a sua 

recuperação, ela ficou toda coberta de gases, semelhante aos espantalhos sem 

órgãos, às esculturas disformes, à impessoalidade registrada na caminhada perdida 

do personagem. Vicente/Vera buscou se entender, extravasar-se, libertar-se nas suas 

diversas maneiras. Esse entendimento precisou percorrer a busca por si, por uma 

identidade, por algo identificável como seu, não, nesse caso, construído por outro. 

Vera desenhou na parede duas figuras próximas entre si e muito parecidas a 

uma das obras de Louise Bourgeois, um corpo humano comum com a cabeça no 
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formato de uma casa. Os desenhos feitos se diferenciavam basicamente por um 

corpo ter sido representado em pé e o outro deitado. Junto a esses desenhos, foi feita 

uma linha do tempo dos dias passados em cárcere. A personagem também escreveu 

repetidamente: “Respiro, sei que respiro”, “O ópio me ajuda a esquecer” e “A arte é 

garantia de saúde”. Ao mesmo tempo em que uma casa denota abrigo, segurança, 

liberdade, aceitação, interioridade, proteção e conforto; uma casa pode também 

configurar sentidos opostos, como prisão, sufoco, silêncio, agonia, exaustão. Um 

corpo aprisionado em uma casa carrega a negatividade do cárcere. No caso de 

Vicente se identifica dois tipos de aprisionamento, o de Vicente preso dentro de um 

quarto, isolado do resto da casa e do mundo, assim como um Vicente preso dentro 

de si, uma pessoa incapaz de se exteriorizar, de ser ele próprio e, acima de tudo, não 

se vê como é, como se apresenta. Um corpo com uma casa no lugar da cabeça 

abrange a significação de aprisionamento e ressalta a ambiguidade existente na 

relação interior/exterior. 

Quanto às frases escritas na parede, algumas com repetição, encontram-se a 

respiração para reforçar a existência de Vicente na pele de Vera e a existência de 

uma incógnita. “Respiro, sei que respiro”, existo, mas quem sou eu? Essa existência 

apenas é percebida na mente, uma vez que o corpo havia sido totalmente 

modificado, delineava curvas femininas feitas e escolhidas pelo médico para fazer 

novamente a sua esposa. Fisicamente, Vicente era a esposa de Richard, mas, mesmo 

assim, não era. Um corpo não se forma somente com curvas físicas, e, por mais que 

o médico tivesse o domínio de grandes avanços científicos, ele não pôde manter sua 

esposa viva, nem manter seu refém na condição em que estava. “O ópio me ajuda a 

esquecer” e “A arte é garantia de saúde”.  O esquecimento favorece a permanência 

da existência, não permite que o sofrimento se arquive e, assim como o 

esquecimento, a arte garante o extravasamento, a saúde mental e física, juntamente 

com a ioga.  

Vicente, em vários momentos, no filme, diz estar vivo, mas não ter mais vida 

(no sentido lato da palavra). A vida, aos poucos conquistada por ele, foi o espaço 
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necessário para que conseguisse fugir, matando antes seu “criador” e a mãe dele (do 

criador). Temos o caso de um monstro, uma pessoa incompatível consigo mesma e 

capaz de cometer qualquer crime para ter sua liberdade, sua vida, sua identidade, 

sua harmonia de volta.  

Essa falta de identidade, ou melhor, uma não identidade é reconhecida nas 

esculturas de Louise Bourgeois. Seus corpos esculpidos não possuem todos os 

membros como o corpo humano, assim como não possuem uma estrutura, são 

informes. Essas características se aproximam do que Gilles Deleuze e Félix Guattari 

(1997) desenvolveram na noção de Corpo sem Órgãos (CsO). Observam-se 

excessos em alguns contornos e a falta deles em outros momentos. Os corpos que 

aparecem acoplados a outros provocam maior distorção, um golpe de vista em que 

uma delimitação seja quase impossível. O emaranhado de corpos interligados é 

composto por corpos semelhantes, e, ao mesmo tempo, muito distintos. De qualquer 

maneira, são obras que causam desconforto por retratarem o indeterminado, 

desconforto maior ainda por perceber que tamanho descompasso entre corpo e alma 

acontece com o personagem Vicente, quem se identificou com as obras e que passa, 

à sua maneira, a reproduzi-las.  

Louise Bourgeois, na década de 70 do século passado, fez suas esculturas de 

látex e de gesso e o(s) corpo(s) ganharam destaque. Viscerais, primitivos, orgânicos 

e disformes, os corpos em metamorfose parecem libertar-se, fluidos, a partir de 

fissuras e orifícios subterrâneos. A mudança biológica e física de suas figuras 

expressa movimento, evolução, mas, ao mesmo tempo, retoma-nos à origem, ao 

primitivo. Bourgeois ficou conhecida principalmente por abordar temas 

psicanalíticos em suas produções, tratando das relações familiares e da figura 

paterna. Devido a uma mudança de atelier, a espacialidade da artista se aflorou mais 

e, para tratar da discórdia familiar, Louise Bourgeois trabalhou com jaulas, celas. 

Essas formas de aprisionamento são também observadas em A pele que habito.   

Essas esculturas são muito significativas. Nelas, observa-se uma 

impessoalidade forte devido à falta de órgãos externos, formando uma pele lisa a 
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ponto de não ter marcas, nem positivas, nem negativas. Esse corpo não marcado 

mostra não ter vida, ser apenas instrumento da repetição, o mal que contagia a 

modernidade. É um corpo sem órgãos, corpo não formado e/ou deformado com 

grande desalinhamento em suas funções (DELEUZE; GUATTARI, 1997).  

O trabalho desenvolvido pelo Dr. Robert Ledgard lhe permite criar, fazer o 

que quiser. Quando associado ao que foi feito pelo médico que criou o 

Frankenstein, pode-se falar em fazer monstros, mas, ao esbarrar na bioética, 

aproxima-se o médico dos monstros, tratando-o como um deles ou talvez por fazê-

los. A transgênese é fruto de mutações genéticas que podem gerar aberrações, 

grandes deformações. 

O conceito de Corpo sem Órgãos não é desenvolvido para tratar somente de 

um corpo biológico; ele é abrangente o bastante para atingir outros espaços, outras 

ciências. Ele alcança tudo que pode ser visto, enquanto organismo/organização. Mil 

Platôs, também de Deleuze e Guattari, é um texto que desenvolve o corpo 

cartográfico, atravessado por linhas.  

Um corpo também é um mapa, um lugar composto por sistemas de funções 

bem definidas e necessárias. A medicina atual utiliza esse mapa para traçar a cura 

para certas doenças e até mesmo, no caso da cirurgia plástica, para fazer suas 

intervenções. Ao fazer a pele resistente ao fogo, Robert usou, como medida, o corpo 

de Vicente modificado em Vera. Foi mais de uma intervenção, a primeira de fazê-lo 

mulher e, depois, de delimitar esse corpo em outra pele sobreposta. Dessa forma, as 

fronteiras e os limites corporais foram redefinidos. 

 A busca por uma identidade também pode ser vista com uma busca por 

redefinir-se, no nosso caso, espacialmente e internamente. 

 

Considerações finais 

 

A pele que habito é uma produção abrangente o bastante para tratar, na 

ficção, questões científicas, tecnológicas, éticas assim como artísticas. O domínio 
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científico o fez se sentir capaz de realizar seus desejos. Identifica-se uma 

esquizofrenia desenfreada em satisfazer-se sem medir quais os caminhos 

necessários.  

A dimensão dada ao mapa por Deleuze e Guattari é necessária para se 

entender a sua capacidade de conexão, a sua abertura, inclusive para receber 

modificações. Essa questão reforça a não arborescência do pensamento, a falta de 

um centro e a sua capacidade de expansão. O conceito de Corpo sem Órgãos é 

também amplo o bastante para ser aplicado em distintas organizações; o seu 

funcionamento não se limita a tratar de um corpo humano, mas se refere ao que é 

vivo, ao que tem funções e disfunções. A desorganização o traduz.  

As obras da escultora Louise Bourgeois compuseram o cenário para traduzir 

a ambiguidade de Vicente/Vera. Essa metamorfose trabalhada pela francesa reforça 

a mudança interior e exterior ocorrida com o personagem. O espaço reservado a 

esse personagem sofreu intervenções artísticas e desenhou o cenário, tatuou a pele 

que envolve o enredo da narrativa. 
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Corpo, Arte, Texto e Tecnologia 
 

Francine N. A. de Oliveira 

 

 

Tradição e apropriação 

 

O corpo: superfície de inscrição dos 

acontecimentos (...) 

Michel Foucault 

 

Não se sabe desde quando o homem vem modificando seu corpo, 

desenvolvendo técnicas variadas para mudar seu "aspecto natural". Os motivos são 

tão diversificados quanto os métodos, envolvendo não só questões estéticas, mas 

espirituais, emocionais, rituais, entre outras. Mas, independente das razões que 

levam à modificação, o resultado é visual – podendo ser temporário ou permanente. 

Muitas tribos por todo o mundo mantêm tradições que envolvem mudanças 

estéticas visuais. Em comunidades de índios na Amazônia, pintar o corpo ou partes 

dele, por exemplo, utilizando pigmentos retirados de vegetais, pode significar que 

uma tribo está em guerra ou passando por um período de luto. Pintar o corpo 

inteiramente de preto é uma estratégia utilizada por caçadores para se camuflarem 

na mata (ARAUJO, 2005). 

Determinadas práticas refletem, também, o desejo de adquirir características 

animais. A intervenção física representaria, então, uma virtude atribuída a 

determinados animais, como, por exemplo, as diversas tribos africanas que cortam a 

pele de seus indivíduos ainda jovens, usando pedras afiadas a fim de que aquela se 

assemelhe à couraça do crocodilo: um símbolo de força e coragem. O ato de alargar 

os lóbulos das orelhas comumente representa perseverança. As crianças tem suas 

orelhas perfuradas bem cedo e o processo de expandir os furos se prolonga por toda 

a vida (idem, ibidem). 

No mundo ocidental, grande parte dos adornos permanentes para o corpo 

foram trazidos por marinheiros que tinham contato com diversas culturas tribais por 
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onde viajavam. As práticas mais conhecidas – e adotadas – são o bodypiercing e a 

tatuagem. 

 

Corpo: agente cultural 

 

Susan Bordo (1997) considera o corpo um agente da cultura, que carrega em 

si poderosas formas simbólicas, frutos da relação do indivíduo com sua realidade 

sociocultural. De acordo com cada experiência pessoal, ele vai se tornando um 

misto entre o real (ou "natural") e o adquirido, funcionando ainda como instrumento 

de individualidade. 

Segundo Foucault (1998, p.22), o corpo está inteiramente marcado de 

história, coberto por estigmas, e é por ela arruinado. Como um "texto" da cultura, 

além de um "lugar prático direto" de controle social, os corpos são treinados e 

regulamentados para se moverem dentro de um ideal cotidiano (FOUCAULT apud 

BORDO, 1997). No entanto, o próprio ser humano esforça-se para construí-lo e 

para mostrar-se possuidor do corpo, manipulando-o. O que ocorre, é o desejo de 

expor uma história pessoal, por vezes, uma materialização da memória. 

Individualizado, este corpo segue lado a lado com o corpo histórico, numa relação 

paradoxal: o corpo social e o corpo próprio. 

O "corpo sem órgãos", descrito por Deleuze e Guattari (1995), é um "corpo 

devir", que se diferencia do organismo, difundido pelo senso comum. Um corpo 

com órgãos leva à ideia de uma unidade funcional, extremamente organizada que 

deve apenas ser interpretada. Já construída, basta somente que seja descoberta. 

O homem contemporâneo corporifica o devir em si, levando a construção a 

níveis elevados de experimentação. O corpo não é finalizado, por estar em constante 

elaboração. 

Modificados, os corpos também não estão mais, por assim dizer, em seu 

"estado original", mas adentrando no domínio do simbólico. Como ocorre com a 

escrita, o corpo é, também, construído, moldado a partir de estratégias específicas. 
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No mundo contemporâneo, as possibilidades de moldar e construir esse 

corpo são inúmeras e passam por escolhas individuais, num processo de autoria de 

si que se diversifica cada vez mais, com as descobertas científicas e avanços 

tecnológicos crescentes. A intensa manipulação dos corpos envolve desejos das 

mais variadas naturezas, que satisfazem uma questão visual associada à maioria das 

culturas, e, em especial, a cultura ocidental.  

De acordo com Dianne Hunter (apud BORDO, 1997), o corpo é um discurso 

que exprime aquilo que não se pode dizer linguisticamente. Habituado às normas, o 

corpo se mostra "dócil e regulado" (BORDO, 1997, p. 17), mas pode se rebelar 

contra a ordem vigente de forma sutil ou mesmo exagerada. 

Ricardo Piglia (2006) constata que não há texto se não houver o leitor. No 

caso do corpo, sua existência é, na verdade, reforçada pelo leitor, que o interpreta de 

um ponto de vista distinto daquele que exibe o corpo. Ainda assim, semelhante à 

leitura de um texto, a de um corpo também "é coisa de ótica, de luz, uma dimensão 

da física" (p. 20) que, em função da experiência do leitor, é distorcida, percebida 

confusamente (p. 19). Como uma obra textual, o corpo é uma rede de signos e a 

distância se faz importante. 

 

Domínio e abjeção 

 

Judith Butler (1993) argumenta que o corpo é o que há de mais concreto e, ao 

tratar do ser "corporificado", afirma que a performatividade, prática reiterativa do 

discurso, é o que determina o sujeito como inteligível. Segundo a filósofa, a 

materialidade é um dos efeitos produtivos de poder, sendo que a materialização do 

sujeito se dá a partir de uma matriz excludente: o domínio do "sujeito" é definido 

também pelo que se encontra fora deste mesmo limite estabelecido. 

Portanto, os corpos circunscritos ao domínio são vistos como inteligíveis e 

passíveis de interpretação. Já aqueles que se encontram do lado exterior da fronteira 

não têm sua existência legitimada, sendo apontados de forma confusa. Como teórica 
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de questões de gênero e sexualidade, Butler (Op. cit.) coloca, nessa zona externa e 

ilegítima, os travestis, indivíduos de corpos ambíguos, aos quais denomina "corpos 

abjetos" (p. 16). 

O conceito de "abjeto" foi elaborado por Julia Kristeva (1982), como o que 

está num lugar de colapso do significado, sem deixar, no entanto, de desafiá-lo 

constantemente. Revelando o humano sem chegar a sê-lo, o abjeto encontra-se 

estranhamente próximo, mas não pode ser propriamente assimilado. O exemplo 

máximo do abjeto seria o cadáver (KRISTEVA, 1982): um corpo que, sem vida, 

deixa de "ser sujeito", mas ainda revela traços e elementos humanos em suas feições 

inertes. A falta de movimento, a falta de vida em si, os fluídos, as secreções e o odor 

sendo expelidos, por meio das reações químicas que ainda ocorrem, levam o 

observador de um cadáver a perceber aquilo que é constantemente impelido a deixar 

de lado: a própria morte. O cadáver não é mais humano, mas exibe um futuro 

inerente ao ser que ainda vive. 

Para Kristeva (Op. cit.), o que causa abjeção é o que "perturba a identidade, o 

sistema, a ordem. O que não respeita fronteiras, posições, regras. O entre-meio, o 

ambíguo, o múltiplo" (p. 4). Portanto, ao apropriar-se do termo para se referir aos 

corpos travestis, Butler (1993) os considera responsáveis por perturbar a ordem 

binária dos gêneros e a tradição dos papéis sexuais. A multiplicidade de seus corpos 

não respeita as fronteiras impostas pelo sistema heteronormativo, que reconhece 

apenas o homem, como símbolo de força e comando, e a mulher, símbolo do recato 

e da passividade. 

O conceito mais comumente associado ao travesti é, basicamente, o de um 

homem que se comporta e se veste como mulher, recorrendo, frequentemente, a 

procedimentos cirúrgicos que o tornem mais "feminino", mas que não chega a 

remover os órgãos genitais. Marjorie Garber (1992) os denomina "mulheres fálicas" 

(p. 3), pois mantém, em si, o símbolo do privilégio masculino que é o falo.  

Por outro lado, os indivíduos que desejam remover cirurgicamente o pênis 

são considerados transexuais, uma vez que buscam uma completa "transferência" 
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para o sexo feminino. Apesar de procurarem se definir unicamente como mulheres, 

os transexuais também são vistos como seres ambíguos, em função de pertencerem 

ao gênero oposto ao nascerem e durante um período de suas vidas. 

Travestis ou transexuais, esses indivíduos passam por um intenso processo 

de transformação, principalmente em termos estéticos. Moldam-se visualmente, 

objetivando construir um corpo que esteja de acordo com sua "mente feminina" ou 

com uma espécie de identidade interior. Nascem com seus corpos devires e vão 

experimentando suas possibilidades, vão se criando, construindo, junto com o 

corpo, sua personalidade identitária. 

Deixando de lado as questões sexuais, existe um padrão de beleza que é 

almejado não só pelos "biologicamente homens" que desejam se tornar mulheres, 

mas também por aqueles que se encontram do lado de dentro da matriz. Referindo-

se ao ideal de beleza feminino, Bordo (1997) destaca a mídia como o principal 

veículo a difundir as "regras" para se tornar uma mulher bonita: 

 

Com o advento do cinema e da televisão, as normas de feminidade passaram cada 

vez mais a ser transmitidas culturalmente através do desfile de imagens visuais 

padronizadas (p. 21). 

 

Contudo, não são apenas as roupas, os movimentos e o comportamento que 

determinam a beleza ideal; é preciso, ainda, ter configurações corporais específicas. 

Se, por um lado, algumas das características podem ser adquiridas com, por 

exemplo, o uso de espartilhos para afinar a cintura ou com sapatos de salto para dar 

a impressão de uma estatura maior, por outro, algumas atribuições só se tornaram 

possíveis com o avanço técnico da medicina e de áreas afins.  

Os implantes de silicone foram uma descoberta de grande impacto no âmbito 

da medicina estética. Tanto as "mulheres biológicas" quanto as "que se tornam 

mulheres" agora podem, por meio de cirurgias, adquirir seios grandes e 

arredondados, bem como nádegas firmes, ao passo que os "homens biológicos" e 

aqueles "que se tornam homens" podem contar com implantes de peitoral, bíceps, 

panturrilhas, entre outros. 
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De outro ponto de vista, há indivíduos que evitam encaixar-se nos padrões de 

beleza e fazem, conscientemente, uso do próprio corpo para rebelar-se contra o 

sistema dominante. É o caso, por exemplo, do movimento punk, que se popularizou 

na década de 1970, numa Inglaterra conservadora, com o objetivo de chamar a 

atenção para os problemas do sistema capitalista (Araujo, 2005). Os adeptos dessa 

estética agressiva adotavam penteados chamativos como o "moicano", acessórios de 

couro antes associados apenas a grupos fetichistas, além da colocação de adornos 

como pinos metálicos e alfinetes não só pelas roupas, mas também pelo corpo 

(Pires, 2005). Sua aparência física os diferenciava do "indivíduo comum", mas, ao 

mesmo tempo, os inseria em um grupo específico, como uma marca de 

pertencimento e também como uma espécie de bandeira ideológica. 

Outro movimento que chamou a atenção - e foi, por vezes, confundido com o 

próprio punk – dos jovens no fim dos anos 1970 e que ganhou muitos adeptos ao 

longo dos anos 1980 foi o chamado new wave, que encontrou grande 

representatividade na música. Considerado mais niilista que o punk, seus membros 

se mostravam menos preocupados com questões políticas e sociais. Buscando 

reproduzir visualmente o romantismo e o gótico do século XVIII num contexto 

urbano, o estilo new wave consistia em roupas escuras, principalmente pretas, e em 

maquiagens carregadas (Pires, 2005).  

Esses estilos intencionalmente extravagantes são exemplos de como o corpo 

pode ser reelaborado e apresentado como uma superfície em que símbolos são 

"escritos" e, consequentemente, interpretados e, inclusive, reinterpretados, como 

textos.  

Como recorda Beatriz Ferreira Pires (Op. cit.), ironicamente, ambos os 

movimentos, inicialmente considerados símbolos de marginalidade e rebeldia, 

inspiraram tendências da "alta costura" e, por diversas vezes, se tornaram "estilos da 

moda". Passaram, então, de grupos ideológicos à margem da sociedade para 

estéticas mainstream. 
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Punk e new wave foram também responsáveis pela popularização do 

bodypiercing e da tatuagem entre os jovens (práticas que, anteriormente, ficavam 

restritas a grupos underground e marginalizados até os dias atuais, como os 

fetichistas ou os clubbers). 

Além da ideia de rebeldia, outros discursos foram construídos em torno do 

uso de adornos corporais – alguns, inclusive, tentam resgatar o caráter ritualístico da 

prática. Os indivíduos que buscam passar por estes rituais que envolvem o corpo – e 

as sensações – são chamados de "primitivos modernos" (Pires, 2005). O mentor 

desse movimento, Fakir Musafar, começou a experimentar com seu próprio corpo 

ainda criança, influenciado por artistas exibidos em feiras, muitos deles tatuados e 

perfurados, demonstrando habilidades físicas como o contorcionismo, o ato de 

engolir espadas, entre outros. Segundo Musafar (apud Pires, 2005, p.103), as 

pessoas têm uma necessidade de passar por ritos, por experiências tribais que 

marquem as fases de suas vidas, com o intuito de transcender seus limites físicos e 

de fortalecer suas almas. Levando a questão performática da bodyart ao extremo, os 

rituais envolvem, necessariamente, a dor. 

No mundo contemporâneo, o caráter místico dos experimentos corporais foi 

deixado de lado – exceto por grupos específicos de artistas e performers que 

resgatam exatamente o primitivismo moderno – , mas o desejo de testar e de 

ultrapassar barreiras impostas ao físico se mantém, bem como a vontade de exibir a 

passagem por experiências extremas. Sendo assim, as práticas devem, 

preferencialmente, deixar marcas.  

O encontro dessas práticas limítrofes com as avançadas técnicas cirúrgicas e 

com a tecnologia resultou em corpos cada vez mais experimentais, que buscam 

atingir um ideal estético pessoal ou simplesmente "adquirem" adornos como 

suplementos. 

A artista plástica Orlan (apud Novaes, 2010), ao apresentar sua Arte Carnal, 

por exemplo, rejeita a dor como parte do processo, afirmando que o corpo pode 

transformado com a ajuda de avanços tecnológicos, dentre eles, os anestésicos e 
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analgésicos (Orlan, 1999). O espetáculo da manipulação corporal pode acontecer 

sem sofrimento, em função de descobertas científicas que permitem a observação 

do próprio corpo sendo aberto e esculpido, a contemplação das vísceras e do 

coração materiais, cuja forma diverge daquela difundida simbolicamente (idem, 

ibidem). Essa arte que transforma o corpo em linguagem visa questionar os padrões 

de beleza estabelecidos – e constantemente reafirmados – pelo cirurgia plástica e 

pela mídia, se utilizando destes mesmos meios para impressionar e fomentar o 

debate em torno do corpo modificado. 

Por esse ponto de vista, a "indústria" contemporânea da arte corporal 

aproxima-se cada vez mais da arte carnal. Além do desenvolvimento de novas 

máquinas de tatuagem, mais leves – que, logo, machucam menos durante a 

composição do desenho na pele – e precisas, que permitem a elaboração de 

desenhos mais complexos e o uso de técnicas semelhantes às usadas em pinturas, 

foram também aprimorados os instrumentos de perfuração e de corte, sendo 

possível, atualmente, a colocação de joias em praticamente qualquer parte do corpo, 

mediante anestesia local. A maleabilidade do silicone também permitiu que 

diferentes peças fossem esculpidas com o intuito de serem implantadas, em 

tamanhos e formas variadas. Recentemente, foi divulgada a possibilidade de se 

injetar tinta no globo ocular, mudando permanentemente sua cor. O procedimento 

requer apenas o uso de um colírio com efeito anestésico, para abrandar os 

movimentos involuntários do olho. 

Ainda que a tatuagem e algumas formas de perfuração tenham se 

popularizado com o passar do tempo e principalmente após os anos 1990 (PIRES, 

2005), o impacto visual causado por determinadas modificações, ou por aqueles 

indivíduos que as têm em quantidade considerável, é grande. Causa impacto a visão 

de um desenho formado por cicatrizes, ou de chifres alocados sob a pele, ou de 

perfurações expandidas. As pessoas que observam, que leem estes corpos 

modificados frequentemente remetem-se à sensação de dor e desconforto. São, 

portanto, corpos abjetos, por motivos diferentes dos travestis. Em comum, não 
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respeitam fronteiras físicas, e constroem a si mesmos perturbando o sistema, com 

uma aparência que se destaca daquela baseada no ideal de beleza ocidental.   

As razões para construir um novo corpo, com marcas, peças e relevos que 

não faziam parte do "corpo inicial" são inúmeras. Envolvem memórias, desejos, 

narrativas e, inclusive, esquecimentos. Sobre uma cicatriz ou uma tatuagem antiga é 

possível desenvolver uma nova; uma releitura ou uma cobertura cuja composição é 

análoga a de um palimpsesto. Nem sempre a marca anterior torna-se invisível, mas 

pode ser vista a partir de um novo prisma, quando sobreposta por outra, como um 

texto que suscita outra leitura, uma narrativa adicional. Um corpo com várias 

marcas exibe, em si, diversas narrativas, que podem ou não ser coerentes e, de 

acordo com quem as carrega, podem ou não ser lidas como uma totalidade. Como 

ocorre na arte carnal proposta por Orlan (1999), o corpo é transformado em 

linguagem. 

Para que seja lido por outras pessoas, o livro passa por um processo de 

produção que não depende unicamente de seu autor. De maneira semelhante, a 

"produção" do corpo envolve outros indivíduos além daquele que pretende marcar-

se. Contudo, o que difere o corpo do livro é a proximidade entre aqueles que estão 

envolvidos no processo. Ademais, não é possível atribuir a autoria a um único 

nome, a não ser que o sujeito detentor do corpo tenha feito, em si mesmo, todos os 

procedimentos. Em geral, o corpo é uma autoria em conjunto. 

Além da dor e, principalmente, do desconforto associados aos 

procedimentos, uma vez que nem todos os artistas optam pelo uso de substâncias 

anestésicas, estes remetem a outras reações corporais: o sangramento (e o contato 

do modificador com o sangue e com a carne viva do modificado), o inchaço, 

hematomas e possíveis complicações durante o tempo de cicatrização. Para chegar 

àquela configuração desejada, é necessário que o corpo passe por um período de 

"deformidade", consequência de certa agressividade empregada, por exemplo, ao 

descolar a pele dos músculos para alocar os implantes ou ao ferir o tecido várias 

vezes para alcançar determinados efeitos de cor e sombra numa tatuagem. Deve-se 
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lembrar que a pele é, de fato, ferida propositalmente e a ideia de submeter-se, por 

vontade própria, à dor e aos incômodos posteriores é uma perturbação da ordem, da 

lógica humana de evitar o sofrimento e aquilo que possa machucar. É, portanto, 

fonte de estranhamento, de abjeção. Mas, ao mesmo tempo, é uma fonte de 

satisfação e, até mesmo, de prazer para aqueles que passaram pelas experiências e 

ostentam as modificações. 

 

Em busca de avanços 

 

No âmbito científico, ao fim dos anos 1990 e nos anos 2000, percebe-se 

também o interesse dos modificadores corporais e fabricantes de peças 

biocompatíveis pelo desenvolvimento de adornos funcionais. Inspirados pelo artista 

cibernético Stelarc, que busca personificar a hibridização entre ser humano e 

ciborgue, diversos profissionais começaram a usar o próprio corpo para 

experimentos com novas joias e projetos mais ousados. 

Já na década de 1980, Stelarc fez performances com extensões mecânicas 

conectadas a seu corpo (ATZORI e WOOLFORD, 1998). Suas obras mais 

conhecidas são The Third Hand, que envolvia a conexão de um braço mecânico de 

funcionamento independente a um de seus antebraços e EaronArm, um implante de 

uma orelha funcional no braço. 

Recentemente, popularizou-se o uso do microdermal, um tipo de piercing 

próprio para ser aplicado em locais do corpo em que o piercing tradicional não 

cicatrizaria, por resultar em uma perfuração muito superficial, por exemplo, em 

partes do rosto, ou por que há muita movimentação, como é o caso dos braços e 

mãos. A aplicação do adorno menos agressiva em relação ao bodypiercing, pois 

requer apenas um "furo", no qual se insere uma peça bastante pequena, que torna a 

cicatrização, já facilitada, também mais rápida. 

A partir dessa nova opção de "enfeite", o modificador corporal 

estadunidense Dave Hurban experimentou colocar, em si mesmo, microdermais 
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com discos imantados, de forma a ser possível acoplar, no próprio braço, pequenos 

aparelhos eletrônicos. Posteriormente, um processo mais complexo foi 

desenvolvido por Gabriele Gabbo Di Dio, na Itália: um implante transdermal
7
 de 

tamanho considerável, que poderá permitir, quando imantado, a aderência de 

aparelhos maiores, como, por exemplo, celulares leves. 

Todavia, manipulações como as anteriormente mencionadas se mantém 

reduzidas a um pequeno grupo de entusiastas dispostos a testar novas formas de se 

aprimorar o corpo visual e tecnologicamente. A cultura popular adotou parte das 

transformações com objetivos estéticos, mas pouco se fala na questão "evolutiva" 

que os experimentos podem suscitar - e o resultado destes ainda costuma ser o 

estranhamento e a rejeição ao que possa parecer mais arriscado ou radical. 

A visão desses corpos "aprimorados" remete à afirmação de Donna 

Haraway (2000) de que, já no fim do século XX, seríamos todos híbridos de 

máquina e organismo. Indivíduos que se submetem a essas novas experiências 

abraçam a hibridização e buscam romper o limite entre organismo "natural" e 

organismo "artificial". 

A mídia, também aqui, funciona como um instrumento excludente em vez 

de um facilitador do debate, ao apresentarem o sujeito que se modifica como 

"diferente", ou seja, como o estranho propriamente dito. Os meios de comunicação 

reforçam o caráter de extremidade associado às práticas e as afasta das questões 

artísticas. 

 

O corpo instrumento de arte e linguagem 

 

Artistas reconhecidos como Orlan (1999) e Stelarc (1981; 2008) fazem de 

seu corpo sua própria obra, conjugando-o com os avanços médicos e tecnológicos. 

                                                           
7
 O implante transdermal recebeu este nome por "transpor" a pele. Sua base é inserida sob a pele, mas é 

realisado um corte na mesma para que uma parte permaneça aparente. Essa técnica, atualmente, é mais 

utilizada para aplicar chifres de metal ou "moicanos" (assim chamados pois se assemelham ao corte de 

cabelo). 
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Diferente dos indivíduos que pretendem apenas exibir seus corpos/textos, procuram 

oferecer suas leituras como guias para novas interpretações. Suas performances 

negam o corpo naturalizado e revelam o corpo material, o corpo instrumento, o 

corpo "customizável"; demonstram, em si mesmos, a ambiguidade entre o natural e 

o artificial (HARAWAY, 2000) e se transformam em exemplos de corpos fractais 

(STELARC, 2008), que podem ser desmontados e remontados. 

De fato, a relação entre corpo, tecnologia e arte está cada vez mais estreita e 

os campos, como ocorre com as demais áreas do saber, se interconectam. 

Para atingir o ideal de beleza imposto pela sociedade é também preciso que 

o indivíduo se torne parte "artificial", montado pedaço por pedaço, e que abra mão 

de seu corpo "inteiramente orgânico", ironicamente, para considerar-se belo e 

integrado ao mundo em que vive. Portanto, o sujeito passa a existir entre as 

fronteiras, confundindo-as (HARAWAY, 2000). 

O paradoxo do corpo está no fato de que ele pode ser regulado ou se rebelar 

pelos mesmos meios, se utilizando dos mesmos instrumentos; depende do discurso 

que se pretende passar. 
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O corpo e a máquina 

Queremos ser deuses ou ciborgues? 

 

Julia Chagas da Costa Mattos 

 

 

  

O corpo e a tecnologia vivem em contato. O homem tenta criar ferramentas 

que façam aquilo que o corpo não consegue fazer sozinho ou que aumentem as suas 

capacidades. De lanças a flechas, metralhadoras a aviões supersônicos, o homem se 

vê como o mestre que dá a esses seres inanimados vida e utilidade. Com a criação 

dos computadores, microchips e a possibilidade de uma inteligência artificial 

autônoma, a soberania do homem sobre a máquina foi ameaçada. O que aconteceria 

se o computador tomasse suas próprias decisões e uma delas fosse controlar o 

homem? E se esses computadores e microchips estivessem dentro de nossos corpos? 

O homem poderia ser subjugado, nós poderíamos deixar de ser os únicos 

“humanos” ou, em um caso ainda mais extremo, poderíamos não ser mais humanos. 

Esses são temas recorrentes tanto na ficção científica literária quanto na 

cinematográfica. 

A rebelião de seres que possuem inteligência artificial é um dos temas mais 

trabalhados na ficção. Isaac Asimov criou as três leis da robótica para impedir que 

isso acontecesse. Todos os seres dotados de inteligência artificial ou capazes de agir 

no mundo deveriam funcionar de acordo com essas leis embutidas em seus 

sistemas. As leis são: 

 

Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um 

humano sofra algum mal;  

Um robô deve obedecer às ordens dadas por um humano, a não ser que 

essa ordem entre em conflito com a primeira lei;  

Um robô deve proteger a sua própria existência contanto que essa 

proteção não entre em conflito com a primeira e segunda leis. (ASIMOV 

apud BOULD; VINT, 2011, p.67) 
8
 

 

                                                           
8
Tradução minha. 
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No entanto, essas leis não previnem completamente que os robôs e 

inteligências artificiais controlem os seres humanos. Em um conto de Asimov 

chamado The Evitable Conflict, por exemplo, as inteligências artificiais chegam à 

conclusão de que para evitar que os humanos façam mal a si mesmos, eles devem 

ser controlados. Esse conto é uma das inspirações para o filme de Alex Proyas 

chamado Eu, Robô (2004), estrelado por Will Smith. Nesse filme, um 

supercomputador chamado VIKI decide que é aceitável, segundo as leis, machucar 

alguns humanos para que a humanidade como um todo se beneficie. 

A possibilidade de robôs se virarem contra os humanos, mesmo que 

aparentemente eles visem o bem estar da humanidade, depende da capacidade dos 

robôs de tomarem decisões autônomas. A vontade própria, a criatividade e o senso 

de autopreservação são considerados características típicas dos seres humanos, 

principalmente em oposição à frieza e apatia das máquinas. Contudo, essa divisão é 

questionada por narrativas que atribuem essas características a maquinas como 

decorrência da evolução de suas mentes artificiais. O conto de Isaac Asimov 

chamado The Bicentennial Man, adaptado para o cinema sob o mesmo nome, conta 

a história de um robô que consegue ser considerado humano pela lei após várias 

batalhas judiciais. Uma das características que este androide tem e que o habilitaria 

a ser considerado humano é a criatividade. Ao descrever as adaptações 

cinematográficas das obras de Phillip K. Dick, Vivian Sobchak afirma que os 

“replicantes geneticamente construídos de Blade Runner [filme baseado na obra Do 

Androids Dream of Electric Sheep?] são ‘mais humanos do que os humanos’ 

valorizando mais a sua existência do que os seus exaustos equivalentes humanos” 
9
 

enfatizando a valorização da vida como uma das características da humanidade. 

Esses androides teriam se tornado humanos? (SOBCHACK, 2008, p.272). 

Pensar quais são as características dos humanos, o que nos diferencia dos 

animais e das máquinas, é um tema que percorre a filosofia, a biologia, a 

neurociência, a antropologia, entre outras áreas do saber. Seja qual for a premissa 

                                                           
9
Tradução minha. 
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que identifica algo/alguém como humano, a ficção científica vem a explorando de 

diversas maneiras. A relação entre o humano e o animal, entre a cultura e a 

natureza, são objetos, por exemplo, dos contos Speech Sounds (1983), de Octavia 

Butler e Love is the plan, the plan is death (1973), de James Tiptree Jr., nos quais o 

ponto central é a oposição entre os instintos e a racionalidade, representada 

principalmente pela capacidade do individuo de se comunicar. Já o conto de C. L. 

Moore, No Woman Born (1994), trata da oposição entre o humano e a máquina, 

mais especificamente a oposição entre a “natureza feminina” e a tecnologia. 

Em Speech Sounds, a maioria dos humanos perdeu a capacidade de se 

comunicar. Apenas algumas pessoas conservaram algum tipo de capacidade 

cognitiva relacionada à linguagem, como a escrita ou a fala. A narradora, que ainda 

pode falar, conta como a sociedade regrediu para um estado quase selvagem em que 

as pessoas brigam, estupram e matam apenas por causa de um empurrão ou um 

pequeno desentendimento. Em Love is the plan, the plan is death, o leitor 

acompanha a vida de um inseto que tenta lutar contra os seus instintos e que 

somente se reconhece como um ser racional quando consegue conversar, habilidade 

que desaparece assim que os seus instintos se manifestam fortemente. 

Na discussão sobre a diferença e/ou integração entre o humano e a máquina, 

o corpo é a peça central. Incrementar o corpo faz com que sejamos menos 

humanos? Ter um corpo completamente artificial anula a humanidade? Em No 

Woman Born, uma cantora que teve seu corpo destruído em um incêndio recebe um 

novo corpo para abrigar seu cérebro, que ficou intacto, tornando-se uma ciborgue. O 

cientista que criou este corpo feito de anéis de metal acredita que a cantora, Deirdre, 

não é mais humana e vê como única saída a sua destruição. Nesta releitura do 

clássico da ficção científica Frankenstein (1818), de Mary Shelley, uma mulher é 

construída de partes mecânicas super-resistentes e belas e seu criador, assim como 

Victor Frankenstein, teme por seu destino. No entanto, Deirdre não é um monstro, 
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ela é uma maravilha da tecnologia e diz “não sou vulnerável e desamparada. Não 

sou sub-humana. [...] eu creio que eu seja super-humana” 
10

 (MOORE, 2007, p.89). 

O ciborgue (combinação das palavras organismo cibernético) 
11

 é o tema do 

artigo A Cyborg Manifesto: Science Technology and Socialist-Feminism in the Late 

TwentiethCentury(1967), de Donna Haraway. Assim como Deirdre, Haraway 

acredita que a união entre o corpo e a máquina não resultaria em um monstro ou em 

um ser menos humano do que o puramente orgânico e sim um ser mais do que 

humano. Segundo a autora, essa é uma integração e não uma exclusão; é uma soma 

que multiplica as possibilidades e destrói os binarismos. No final do século XX, 

quando seu artigo foi escrito, a tecnologia começava a invadir os lares 

estadunidenses e hoje, no início da segunda década do século XXI, estamos ainda 

mais integrados e dependentes dos celulares, computadores e outras interfaces 

digitais em todo o mundo. 

Haraway e outros advogados do pós-humanismo alegam que a categoria 

“humano” herdada da Renascença não seria mais suficiente para descrever os seres 

que habitam o mundo no final do século XX e início do XXI. As feministas, 

principalmente, deveriam acompanhar essas mudanças de paradigmas e 

certificarem-se de que as suas preocupações sejam atendidas nesse novo ambiente. 

A figura do ciborgue emerge dessa preocupação com o novo humano que deixa para 

trás a busca por uma unidade perdida e que desfruta das novas possibilidades 

trazidas pela tecnologia. Na atualidade, muitas pessoas com quem nos relacionamos 

todos os dias se encaixariam em uma descrição restrita do ciborgue, como aqueles 

que têm partes não orgânicas como marca-passos e córneas artificiais e ainda 

aqueles como Stephen Hawking que falam através de dispositivos geradores de 

fala.
12

 No entanto, o ciborgue não é necessariamente um ser que tem partes 

mecânicas e eletrônicas implantadas em seus corpos. Haraway considera como 

ciborgues todos aqueles que vivem integrados com a tecnologia em seu dia-a-dia. 

                                                           
10

 Ênfase minha. 
11

 Em inglês, cybernetic organism, ou cyborg. 
12

 Speech-generating device. 
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Nesse caso, quase todos nós somos ciborgues mesmo que não dependamos de 

dispositivos eletrônicos para exercermos as tarefas básicas do cotidiano. 

A inspiração de Haraway vem de narrativas de ficção científica, 

especialmente aquelas escritas por mulheres. Para a autora, as escritoras de ficção 

científica são na verdade, teóricas do ciborgue. Em A Cyborg Manifesto, são citadas 

escritoras e escritores como Joanna Russ, Samuel R. Delany, James Tiptree Jr.
13

, 

Anne MacCaffrey, Octavia Butler, Vonda McIntyre, entre outros. Essas 

possibilidades que o futuro pode trazer são exploradas, por exemplo, por Marge 

Piercy em Woman on the Edge of Time (1976), que conta a história de uma chicana 

chamada Connie Ramos que acaba internada em um hospício depois de tentar 

defender sua sobrinha contra seu namorado violento. Quando está internada, Connie 

misteriosamente entra em contato com pessoas que vivem no futuro e é alertada por 

elas sobre o que pode acontecer caso algumas tendências nocivas do presente 

continuem a agir de maneira desenfreada no futuro. Os dois possíveis futuros 

retratados no romance de Piercy podem ser comparados aos dois futuros possíveis 

descritos por Haraway em seu Manifesto. A realização de cada um deles depende, 

em grande parte, de como a sociedade contemporânea lida com a evolução da 

tecnologia e do ciborgue. Luciente, a guia de Connie durante o processo, mostra o 

futuro em que vive para Connie e tenta ajudá-la em seu presente impiedoso. Por ser 

de origem latina, pobre e considerada louca, Connie se encontra presa nas malhas de 

um sistema opressor que juntamente com o descaso com a natureza poderiam levar 

a um cenário catastrófico que ela e Luciente tentam evitar. 

Haraway descreve uma das possibilidades como a imposição de uma rede de 

controle sobre o mundo que serão maximizadas pela possibilidade de as pessoas 

serem controladas através dos dispositivos eletrônicos dos quais dependem, sejam 

eles implantes corporais ou aparelhos externos ao corpo. Seria um futuro de guerras 

e da apropriação dos corpos femininos. Essa descrição pode ser exemplificada pelo 

mundo que Connie visita brevemente e que se opõe ao mundo de Luciente. Nesta 
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visita, Connie entra em contato com uma mulher que vive reclusa em seu 

apartamento a espera dos chamados de homens para os quais venderia o seu corpo 

estranhamente construído, com seios enormes e cintura finíssima. O ambiente 

interno é hi-tech e extremamente confortável, mas a vida das pessoas se limita a 

homens que são trabalhadores quase escravos e mulheres que se assimilam a 

escravas sexuais. O ambiente externo é tomado por extrema poluição e diversas 

construções. 

Em contraste com esse mundo mecanizado e opressor, Luciente apresenta 

Mattapoisett, que pode ser considerada uma utopia eco feminista. Connie encontra 

uma cidade aos moldes de aldeias rurais, com construções simples e integradas a 

natureza e pessoas que ela tem dificuldade de categorizar como homens ou 

mulheres. Eles são vegetarianos e pacifistas e usam a tecnologia somente em áreas 

em que ela é indispensável, como a medicina, e para evitar que os habitantes façam 

trabalhos repetitivos. Eles possuem um aparelho chamado kenner que funciona 

como um adendo de sua memória e que é capaz de armazenar uma quantidade 

enorme de dados. Uma pessoa que perde o seu aparelho entra em profunda 

depressão por ter perdido grande parte de sua vida. As crianças são geradas em 

úteros artificiais e criadas por famílias de três pessoas que não tem nenhum tipo de 

relacionamento romântico entre si, tanto homens quanto mulheres amamentam 

através de um tratamento hormonal. As pessoas podem ter quantos companheiros 

quiserem independente de sexo, raça ou idade. Toda a produção da cidade é 

dividida igualmente entre os habitantes e trocada com as cidades vizinhas. Esse 

futuro pode ser relacionado à segunda opção identificada por Haraway, em que as 

pessoas não têm medo de seu relacionamento com os animais, com as máquinas e 

nem de possuírem identidades permanentemente parciais. 

Segundo Haraway, o mais importante é reconhecer essas duas possibilidades, 

pois cada uma delas revela realidades que não poderiam ser identificadas se 

houvesse apenas um ponto de vista. Haraway realça que “uma visão única produz 

ilusões piores do que a visão dupla ou monstros de várias cabeças”. (HARAWAY, 
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2007, p.1972) 
14

. Advogada da fragmentação e das identidades mutantes, a autora 

defende o ciborgue como a metáfora que liberta dos binarismos como 

cultura/natureza, homem/mulher, maquina/humano, humano/animal entre outros. 

Para que essas possibilidades sejam compreensíveis, é necessário reconhecer que as 

fronteiras são móveis e solúveis. Haraway exemplifica como esses binarismos 

podem ser/já foram desconstruídos. Os comportamentos que caracterizam o 

humano, por exemplo, não são mais exclusivos e podem ser encontrados em outros 

animais: comunicação, vida em sociedade, inteligência etc. No nosso cotidiano a 

diferença entre humano e máquina está cada vez mais tênue com as interfaces 

virtuais e os implantes. Em um mundo em que a fisiologia não é mais um 

impedimento e pode ser modificada, distinções baseadas no corpo, como sexo e 

raça, tornam-se impraticáveis. 

Essas preocupações e construções de um mundo que seria menos tirano, 

principalmente para as mulheres, não são exclusivas da ficção cientifica ou de suas 

partidárias, como Haraway. Shulamith Firestone é uma filósofa feminista radical 

que faz colocações semelhantes às de Haraway e propõe soluções consonantes com 

as de Marge Piercy.
15

 Em The Dialectic of Sex, ela discute questões ligadas ao 

capitalismo, ao corpo e à reprodução. Segundo a autora, as mulheres serão livres 

somente quando possuírem total controle sobre os meios de reprodução. Utilizando-

se das colocações marxistas dos meios de produção e a revolução do proletariado, 

ela propõe que a revolução sexual somente será completa quando a reprodução não 

estiver mais atrelada às mulheres. Isso seria possível se a tecnologia evoluísse ao 

ponto de tornar comum a gestação artificial. As crianças seriam geradas em úteros 

artificiais e posteriormente criadas em famílias comunais. Essas propostas são 

similares às de Piercy e resolveriam os problemas expostos por Haraway em relação 

à necessidade do humano de voltar a um estado uno anterior aos conflitos edipianos, 

à alienação do trabalho, ao pecado original e a todos os mitos de uma unidade que 

foi desfeita comuns na ideologia ocidental. 
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 Tradução minha. 
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 Alguns estudiosos afirmam que o livro de Piercy baseia-se nas considerações de Firestone. 
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O corpo e a tecnologia podem interagir basicamente de duas maneiras: 

adicionando partes não orgânicas aos corpos humanos, como foi explorado 

anteriormente, ou modificando a própria genética destes. A ficção de Ursula Le 

Guin é um exemplo do segundo caso. Usualmente as histórias de LeGuin são tidas 

como ficção científica soft
16

, por lidarem mais com as mudanças sociais e de 

mentalidades decorrentes das mudanças tecnológicas do que com a tecnologia em 

si. LeGuin criou um universo no qual diferentes povos vivem em planetas isolados, 

esses povos tem a mesma origem, o planeta Hain, mas tem corpos diferentes 

originados de experimentos genéticos. Em alguns planetas as pessoas são neutras e 

só desenvolvem órgãos sexuais masculinos ou femininos quando estão férteis, em 

outros, pessoas tem asas ou o poder de se comunicarem telepaticamente. Essas 

diferenças físicas são exploradas pela escritora, que tenta imaginar quais seriam as 

modificações sociais resultantes as modificações corporais. 

Octavia Butler também trabalhou com as mudanças genéticas em sua trilogia 

chamada Xenogenesis ou Lilith’s Brood, que contém os livros Dawn, Adult Rites e 

Imago. A trilogia conta a história de alienígenas que resgataram os últimos 

sobreviventes de um holocausto nuclear que destruiu a Terra. Esses alienígenas tem 

a capacidade de modificar o código genético de pessoas vivas e manipulam o DNA 

da população além de os cruzarem com seu, fazendo com que as próximas gerações 

sejam híbridas e que aos poucos não sejam nem alienígenas nem humanas. Outras 

narrativas que têm como tema o corpo, a manipulação genética e mudanças 

corporais como transplantes são: Options, de Jonh Varley, em que a mudança de 

sexo é rápida e barata e Interlocking Pieces, de Molly Gloss, em que os transplantes 

de cérebro são uma prática comum. 

Apesar de várias visões otimistas das possibilidades que emergem da 

interação entre a tecnologia e o corpo, assim como Haraway alerta, é preciso olhar 

esse contato a partir de diversos pontos e um deles vê a tecnologia como uma 
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 Há uma divisão entre ficção científica hard e soft, que apesar de ser contestável, é uma ferramenta útil de 

classificação primária. Ficção científica hard seria aquela com ênfase nas ciências exatas e naturais (hard 

sciences) e ficção científica soft seria aquela com ênfase nas ciências humanas e sociais (soft sciences). 
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possibilidade de controle dos corpos. Ildiney Cavalcanti oferece, em seu ensaio 

You’ve Been Framed (2006) diversas versões desse controle que pode ser reforçado 

pela presença da tecnologia e realiza um diálogo entre essas narrativas e as teorias 

feministas sobre o corpo. Cavalcanti apresenta três formas de percepção do corpo: o 

corpo-objeto, o corpo-disciplinado e o corpo-conduíte. 

O corpo-objeto é representado pelo romance The Birth Machine, de 

Elizabeth Baines, em que uma mulher grávida é submetida a diversos experimentos 

sem seu total conhecimento e permissão. Cavalcanti vê o corpo como objeto das 

ciências naturais e aparatos científicos nessa narrativa, além de estar submetido ao 

poder dos aparelhos estatais burocráticos. Além disso, é interessante ressaltar que 

essa narrativa pode ser reconsiderada uma releitura da imagem do cientista maluco 

e de sua obsessão com um experimento, que no caso se dá no corpo de uma mulher 

grávida. De maneira semelhante, Connie, a protagonista de Woman on the Edge of 

Time, é sujeita aos testes e experimentos dentro do hospital psiquiátrico em que está 

internada. 

O corpo-disciplinado é caracterizado pelo apassivamento e opressão 

realizados pelo aparelho de estado e por uma quebra da consciência por parte do 

sujeito. Cavalcanti exemplifica esse tipo de percepção do corpo com o romance The 

Handmaid’s Tale, de Margaret Atwood. Nessa narrativa, as poucas mulheres férteis 

que não foram afetadas pela extrema poluição do ambiente servem como servas de 

homens poderosos que querem ter filhos. Toda uma parafernália estatal é construída 

em volta destas, que são educadas para serem servas e devem seguir diversas regras 

sob o risco de serem castigadas e mortas. Esse tipo de controle sobre o corpo da 

mulher é recorrente nas distopias feministas como The Awakening, de Pearlie 

McNeil e Walk to the End of the World, de Suzy McKee Charnas. 

O corpo-conduíte é ilustrado pelo conto Baby, you were great, de Kate 

Wilhelm, em que a protagonista participa de um reality-show em que os 

espectadores podem se conectar com a participante e compartilhar com ela 

sensações. Isso é possível graças a um eletrodo que é implantado em seu cérebro. O 
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corpo serve, então, como um meio, um veículo pelo qual as sensações são 

transmitidas. Em The Girl Who Was Plugged In, de Alice Sheldon, uma mulher 

considerada feia pelos padrões daquela sociedade, chamada P. Burke, é ligada por 

ondas sem fio ao corpo de uma linda mulher que se torna uma celebridade, Delphi. 

P. Burke se apaixona e é correspondida, no entanto, seu amado só a conhece como 

Delphi. Em um final trágico, P. Burke tenta se libertar e conhecer o seu amado 

pessoalmente, mas tanto ela quando Delphi morrem quando ela tenta demonstrar 

seu amor. Um terceiro exemplo desse tipo de corpo que não relembra nem 

remotamente um trabalho feminista é o de Millo Manara, escritor e ilustrador de 

quadrinhos que criou Claudia Cristiani em Click. Nessa história em quadrinhos 

erótica, uma mulher jovem casada com um homem rico e mais velho torna-se uma 

ninfomaníaca depois de ter um controle remoto implantado em seu cérebro, 

confirmando que a objetificação dos corpos femininos não encontra fronteiras na 

ficção contemporânea. 

A ficção científica é um lembrete que faz com que não nos esqueçamos de 

ser monstros de várias cabeças que precisam olhar para todos os lados para não 

perdermos de vista todas as possibilidades que o futuro tecnológico pode nos 

oferecer. Esperamos não precisarmos usar capacetes de papel alumínio, temendo o 

controle de nossas mentes, nem virarmos escravos de robôs tiranos e frios. De 

qualquer maneira, como Haraway, eu prefiro ser uma ciborgue a ser uma deusa! 
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Prótese e crítica de cultura: 

Uma abordagem para além do estético-funcional 

 

Maria Emanuela Esteves dos Santos 

Vitor Cordeiro Costa
17

 

 

 

Apresentação 

 

Um caso que recebeu considerável atenção das empresas de comunicação e 

das entidades esportivas, mas que passou ao largo das universidades brasileiras, 

sobretudo no campo das humanidades, é o do atleta sul-africano Oscar Pistorius, 

que corre com próteses devido a amputação nas duas pernas. Ironicamente 

apelidado de Blade Runner, Pistorius recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte para 

ter o direito de competir, usando suas próteses, com outros atletas de pernas 

orgânicas. Uma comissão de cientistas de diferentes nacionalidades foi convidada a 

analisar o caso para verificar se Pistorius poderia concorrer em condições análogas 

às de outros atletas (WEYAND, 2009). O painel de pesquisadores deu seu aval, e 

Pistorius, embora não tenha se qualificado para os jogos de 2008, se tornou o 

primeiro atleta biamputado a participar de uma Olimpíada, quatro anos depois, em 

Londres. 

Notícias como essas nos levaram a questionar quais seriam os valores 

imbricados na (in)existência das próteses e o que estas revelam sobre nossas 

culturas. Pouco se publica sobre utilização de próteses por grupos indígenas do 

Brasil, enquanto o uso por outras comunidades do sul e do norte da América está 

relativamente documentado. As demais sociedades ocidentais contam com 
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bibliotecas inteiras que não apenas descrevem a fabricação das próteses, mas 

também explicam por que elas existem, suas histórias, tipos, funções. Esses estudos 

se balizam pelo crivo de conceituações distintas de prótese e, malgrado essa 

variedade, tendem a convergir para uma implicação da protética nos discursos de 

corpo em várias culturas. 

Este texto argumenta que as próteses exercem papéis que não são 

meramente estéticos ou funcionais e reflete sobre elas a partir de sua possibilidade, 

impossibilidade, contingência ou necessidade. Nesse quadrilátero de modalidades, 

as manifestações protéticas são quotidianas ‒ visíveis ao andar pela rua, conversar 

com amigos, assistir filmes, entre outros ‒ e denunciam os discursos e a retórica 

corporal de uma época. No chamado Ocidente, ela pode ser fruto de um processo 

exodarwiniano (SERRES, 2003), de criação de um corpo híbrido gestalticamente 

maior que a junção de corpo subtraído e máquina. Nesse sentido, perguntamo-nos 

pelo papel de uma crítica de cultura no estudo da prótese quando esta é considerada 

um quase-objeto (LATOUR, 1980, 1994). 

 

Agenciamentos protéticos 

 

Na língua grega, o termo prótese (πρόσθεσις) tem o sentido matemático de 

adição, que, em nosso tema, resulta de uma subtração. Essa ordem de fatores 

caracteriza o fenômeno: perdido um pedaço do corpo, adicionamos a este um 

material não vivo
18

 capaz de fazer as vezes do membro subtraído. A parte perdida 

não desaparece por completo e deixa traços e lembranças, como acontece nos 

relatos de dor ou membro-fantasma, em que pessoas continuam a sentir e tencionar 

mexer membros perdidos (DEMIDOFF; PACHECO; SCHOLL-FRANCO, 2007). Há 

casos em que a subtração é uma percepção psicossocial de falta, perda ou 
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deformação por parte do indivíduo, o que o faz recorrer a implantes, cirurgias 

plásticas, indumentárias. Os casos de mutilação
19

, inclusive genitais, são costume, 

ritual ou lei e não carecem de adição, pois seu sentido estaria na perda. Guerras, 

doenças, acidentes e incidentes são causas frequentes de amputações: dos 

indivíduos na base das pirâmides sociais à Vênus de Milo. Essas situações ainda 

podem ocorrer concomitante, consequente ou sequencialmente. 

O surgimento das próteses parece se enquadrar nas formas de trabalho sem 

e com ferramentas listadas por Sigaut (2007). O autor se opôs à teoria de que o 

desenvolvimento das ferramentas teria seguido o caminho do mais simples ao mais 

complexo. Isto é, rechaçou a teoria de que as ferramentas teriam sido primeiramente 

uma projeção ou prolongamento do corpo ou dos órgãos (Organonprojektion). 

Sigaut argumentou que o gesto técnico é sempre aprendido e que os hominídeos não 

teriam por que construir ferramentas análogas ao corpo se já havia o próprio corpo 

para realizar tarefas. Além disso, crianças em estágio pré-instrumental de formação 

não distinguem os objetos de seu próprio corpo. Apenas depois de passarem pelos 

diversos subestágios seguintes, é que elas se diferenciarão dos objetos, tratando-os 

como prolongamento corporal. 

Desse modo, Sigaut listou três tipos de trabalho. O primeiro teria sido à 

mão livre, sem ferramentas. O segundo seria o das ferramentas verdadeiras, em que 

a mão prende e aciona ferramentas que agem de modo radicalmente diferente da 

mão orgânica. Sigaut rotulou essas ferramentas de necessárias porque elas 

permitiram a realização de tarefas indispensáveis e que de outro modo seriam 

impossíveis para o corpo humano. O terceiro tipo de trabalho seria o das 

ferramentas-prótese, em que (a) a mão usa um dispositivo auxiliar e (b) segura e 

usa uma ferramenta que funciona de modo semelhante à mão orgânica. Essa terceira 

classe é chamada de ferramentas auxiliares, haja vista facilitarem ou amenizarem 
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uma operação que já era possível. Sobre a passagem das ferramentas necessárias às 

auxiliares, Sigaut elaborou: 

 

Mas, se é assim, qual é o significado das ferramentas-prótese? Ele é, me parece, o 

de caracterizar outro momento na evolução da espécie humana: quando o emprego 

das ferramentas (necessárias) se tornou tão ordinário, tão geral, que o próprio corpo 

vai ser tratado como se fosse uma ferramenta. Vão se inventar para ele modos de 

ação novos, originais, que não pertencem ao repertório natural da espécie. (2007, 

p.19) 
20

 

 

Esse repertório de adição aparece nas mais variadas comunidades humanas 

e sob matizes contrastantes. O uso de próteses em algumas sociedades ameríndias 

do que hoje é o Brasil se embasa no que Viveiros de Castro intitulou 

perspectivismo, em que o mundo seria habitado por espécies humanas e não 

humanas que, ao serem colocadas em posição de sujeito, veem o mundo da mesma 

maneira (CASTRO, 2004). Cada espécie crê encarnar o centro de perspectiva e crê 

também que as outras espécies são não humanas. A forma universal dos humanos e 

dos não humanos estaria, logo, na capacidade de assumir a posição de sujeito ou de 

instância enunciativa, enquanto a natureza diferenciadora do corpo operaria na 

região do particular. 

No perspectivismo, não há qualquer certeza de que ocupamos o ponto de 

vista correto ou verdadeiro, o que enseja um modo de conhecer e se comunicar 

embasado menos no que se tem em comum do que naquilo que não se tem. O xamã 

é, pois, quem está habilitado a realizar um diálogo interespecífico ao cruzar as 

barreiras corporais que diferenciam as espécies de fundo humano e experimentar o 

ponto de vista de outra espécie. Como Viveiros de Castro explica, se o xamã 

assume o ponto de vista de uma onça, é preciso que ele retorne dessa viagem; do 

contrário ele terá se transformado em uma onça. Se o fulcro desse ideal de 

conhecimento e vida é o corpo, o xamanismo opera uma metamorfose corporal que 

depende de próteses: 
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O corpo humano é, pois, uma espécie de corpo da alma. Para se fazer um 

verdadeiro corpo, é necessário tomar emprestado dali onde há verdadeiros corpos. 

Ora, onde existe isso? Entre os animais. Portanto, os humanos precisam de próteses 

animais para se tornarem humanos. O processo é perigoso. (CASTRO, 2008, 

p.111) 

 
[A] objetivação social máxima dos corpos, sua máxima particularização expressa 

na decoração e exibição ritual, é ao mesmo tempo sua máxima animalização (...), 

quando eles são recobertos por plumas, cores, grafismos, máscaras, sons e outras 

próteses animais. (CASTRO, 2004, p.246) 

 

A adoção indígena da prótese é temporária e psicossocial, com a finalidade 

de permitir a transição para um ponto de vista outro. As próteses, então, não servem 

para assegurar uma humanidade nem tentam espelhar o corpo indígena, mas os 

corpos dos animais. Pouco se fala de prótese nas sociedades indígenas porque 

provavelmente a concepção corriqueira de próteses não inclui cocares, pinturas 

corporais, couro, chifres e ossos de animais. A adição dessa indumentária para 

agenciar uma forma de viver e saber alarga a noção de “prótese” a considerar. 

Se muito das funções da prótese nas sociedades ameríndias estudadas por 

Viveiros de Castro está em nível potencial, o mesmo não pode ser dito das 

sociedades ditas ocidentais, as quais dispõem de informações numerosas. Os 

trabalhos de Friedmann (1972), Sellegren (1982) e Norton (2007), por exemplo, 

evidenciam a longa trajetória dos artefatos protéticos, que vai desde meros pedaços 

de madeira amarrados, passando pelo uso de óculos, até a inserção de materiais 

inorgânicos articulados. O objetivo da fabricação das próteses nas sociedades 

ocidentais parece ser que se tornem cada vez mais parecidas com o membro de 

carne e osso, tal como observara Sigaut. 

Serres (2003) chama de hominização e de hominescência, respectivamente, 

a essas mudanças que ocorreram no corpo humano desde a pré-história e com muito 

mais intensidade e rapidez nos últimos séculos. Segundo ele, o corpo ocidental tem 

sido construído pelo próprio ser humano: uma auto-hominização. Se antes o ser 

humano estava colocado como naturado, passivo diante da natureza, a humanidade 

ocidental teria se fixado na ideia spinozista de causa sui (causa de si) quando por 



Corpo Arte Tecnologia: Estudos 96 

 

meio da técnica passou a remodelar seu corpo. Serres sublinha esse movimento por 

meio da ideia de exodarwinismo: 

 

Denomino exodarwinismo esse movimento original dos órgãos para com os objetos 

que exterioriza os meios de adaptação. Desde os primeiros instrumentos, saímos da 

evolução e adentramos um tempo novo, exodarwiniano, cuja duração original 

repercutiu neles. Em contrapartida, essa duração original afetou esses mesmos 

instrumentos. Mergulhando por sua vez numa outra evolução, foram eles que se 

transformaram e não nós. Em vez de esculpir nossos corpos, a duração modelou 

esses objetos por intermédio de nossas mãos especializadas e de nosso grande 

cérebro. (SERRES, 2003, p.51-52) 

 

Na formulação indígena, o xamã é responsável por experimentar outro 

ponto de vista, do qual deve retornar ao seu ponto-de-vista-fonte sob pena de 

dispersar-se na humanidade universal. Já na filosofia de Serres, há uma analogia 

especular à ameríndia: 

 

A mão serve para quê? Para nada e para tudo: para partir o pão, tocar piano, 

martelar o couro, acariciar (...). O mesmo sucede com os órgãos, desde os mais 

aparentes, como o pé, o cotovelo ou os nervos, até as moléculas mais sutis. Sim, a 

vida tem as máquinas como modelos, embora esta frase não tenha nada a ver com o 

entendimento de Descartes ou La Mettrie. Sem sombra de dúvida, nossas máquinas 

são linguísticas, algorítmicas, teóricas e práticas; tornaram arcaica a última 

extinção. Temos de nos referir à totipotência. (SERRES, 2003, p.77) 

 

Portanto, as próteses ocidentais não atenderiam a um objetivo definido, 

salvo a recuperação da totipotência do membro de carne e osso que foi perdido 

(física ou psicossocialmente). Querem recuperar a possibilidade de fazerem tudo 

por não serem destinadas a nada. Com isso, Serres afirma que toda ontologia se 

torna um cadáver; passamos a existir como modos e não como entes. O corpo não 

existiria mais, cairia na modalidade do possível e seria “um virtual encarnado”, um 

mestiço. 

 

Retóricas corporais: do alívio das constrições ao corpo híbrido
21

 

                                                           
21

Versões anteriores e diferentes de partes desta seção integraram a dissertação de mestrado de Santos 
(2010),defendida na Faculdade de Educação da Unicamp. 
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As protéticas destacadas acima constituem retóricas corporais distintas. 

Para Carmen Lúcia Soares (2012), a ideia de retórica corporal remete a 

compreender o corpo como elo de significações de tempos e espaços que, com seus 

discursos próprios, asperezas e densidades, déficits reais ou imaginários, constituem 

uma história das culturas e das sensibilidades. A relação que se estabelece com o 

corpo conteria, portanto, as significações próprias de tempos e espaços específicos, 

manifestadas por meio de retóricas de compreensão e apreensão do corpo. A 

retórica corporal é a constatação de que gestos, expressões, hábitos de se alimentar, 

de amar, práticas de higiene, modos de divertir-se, vestir-se, praticar exercícios 

físicos, potencializar e agenciar forças físicas mudam com as épocas e com as 

sociedades nas quais são engendradas. A historicidade assim dada ao corpo 

testemunha as muitas/múltiplas transformações dele e se revela como lugar da 

memória individual e social. 

Foucault (2008), em especial a partir do conceito de biopolítica, muito 

contribuiu para a percepção das dinâmicas e dos agenciamentos das diferentes 

retóricas corporais ao longo do tempo ‒ mais diretamente, ao longo da era moderna. 

Da mesma forma, as proposições da Escola dos Annales ou da História Cultural nos 

ajudam a olhar para as tradições da cultura popular ou da experiência histórica 

humana, observando nestas os elementos discursivos de constituição de formas de 

ser e conceber o corpo. Esses horizontes de estudo nos levam a perguntar: qual seria 

a retórica corporal de hoje? 

Serres (2003) entende que, desde sua origem, independente de qual cultura, 

o corpo suportou constantemente necessidades que nunca conseguiam ser saciadas, 

sofrimentos raramente acalmados, doenças dificilmente curadas, tensões e pesos 

que não se aplacavam ou aliviavam. Por muito tempo, o corpo viveu sob o jugo de 

grandes constrições, das quais se apresentava pouca saída. Uma das únicas soluções 

que se entrevia era a morte inevitável e precoce. Relegado a esses pesos e 

constrições, em meio à violência da dor, o corpo acabou por se alienar. 
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O jugo foi tão longo que a escravidão parecia ser-lhe o estado quase natural. 

No entanto, as transformações recentes e rápidas que incidiram sobre o corpo 

suspenderam os grilhões que o prendiam e libertaram esse servo milenar, de forma 

que “ele passa do impossível ao leque aberto de todos os possíveis” (SERRES, 

2003, p.40). Hoje se pode vê-lo testar suas capacidades sem limites “no esporte e na 

estética, nos desejos e nas viagens, na alimentação e na reprodução, na medicina, 

nas ciências biológicas e nas técnicas e do genoma” (p.40). Ele habita agora o 

possível desmantelado pela medicina, pela farmácia, pelas políticas de saúde e pelos 

coadjuvantes técnicos do trabalho. 

Múltiplos conhecimentos, de todas as ordens, contribuíram para eliminar 

grande parte das constrições sobre o corpo e permitir vê-lo em sua liberdade. Com 

as mudanças progressivas nas mentalidades, condutas sociais e economia, engendra-

se um corpo translúcido e visível, des-alienado. Sua transparência permite ver mais 

facilmente que o conhecimento se origina nele. Mais que isso, aperfeiçoam-se nele 

os posicionamentos, antes travados, que possibilitam o engendramento do saber. 

O corpo novo teria nascido há pouco tempo. Mais do que histórico, seu 

nascimento tem a ver com a evolução humana, com a própria hominização. Para 

chegar a essa conclusão, Serres não precisou passar em revista detalhada a cada 

componente da mudança corporal, mas apenas convergir esses elementos em um 

resultado amplo: a transformação antropológica dos corpos. O resultado dessas 

mudanças ultrapassou seus meios e beneficiou de tal forma os homens e as 

instituições que poderia ser classificado como evolução. Isso porque “o novo corpo 

recompôs a estética, a moral, a política, a cognição, e mais ainda, o ser-no-mundo” 

(SERRES, 2003, p.47). Novo, esse corpo passa a exigir saúde, segurança, vida 

longa, alimentação sem risco, controle populacional, novas habitações. 

Diante das novas possibilidades e exigências, não ignoramos que, nos 

países mais pobres, grande parte das constrições do antigo corpo ainda sobrevive. 

Isso é facilmente observável, por exemplo, nos estudos de Cummings (1996) e 

Strait (2006) sobre as protéticas de países “em desenvolvimento”. Para Serres, 
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vivemos na tensão de uma sabedoria rara misturada a uma mediocridade extrema, 

de alguns, pela qual os avanços não se estendem a toda a humanidade. Uma nova 

humanidade pode estar emergindo das mudanças, mas somente através da superação 

desses grandes contrastes e vergonhosas desigualdades é que esse nascimento pode 

se efetivar. Tal superação representa um projeto, um objetivo ao qual se deve 

dedicar. Muito pode ser feito por meio das potencialidades do corpo; resta saber se a 

humanidade será capaz de gerir esses poderes, até então, desconhecidos. 

Alguns contemporâneos, ao se referirem ao nosso tempo, não o consideram 

numa perspectiva tão otimista quanto a de Serres. Para eles, a época atual não se 

caracteriza por mudanças e evoluções, mas por uma dependência cada vez maior de 

novos objetos. Ao invés de testemunhar o surgimento de outra humanidade, isso 

poderia significar o próprio desaparecimento dela
22

. Será que esse receio se 

justifica? Será que os objetos realmente desumanizam o homem? Para Serres, 

certamente não. A fabricação de instrumentos, desde o princípio da hominização, 

distingue-se por produzir um circuito de retroação no qual os produtos construídos 

pelo homem acabam por incidir sobre o próprio homem, fazendo-o evoluir. 

Assim, os instrumentos criados pelo homem tornaram-se semelhantes às 

funções do corpo, de forma que podemos considerá-los suas partes constituintes, 

uma espécie de aparelhagem de suas capacidades. Nossas funções vitais perderam-

se nas coisas inertes e essa objetivação pôde melhorar as performances sem termos 

de esperar pelo tempo darwiniano da adaptação: “a técnica-lebre substitui a 

velocidade da evolução-tartaruga” (SERRES, 2003, p.51). A evolução humana se 

bifurcou, segundo Serres, quando o humano se separou dos demais habitantes do 

mundo e passou a construir a própria habitação, que o protege das peripécias do 

                                                           
22

Como se pode perceber, a perspectiva da auto-hominização distancia, consideravelmente, a filosofia 
antropológica de Serres das teorias críticas que consideram o tecnicismo uma estagnação ou, até mesmo, 
um retrocesso na história da humanização. Segundo essas críticas, o tecnicismo de nossa sociedade nada 
mais fez que alienar, escravizar e tolher o humano de suas potencialidades. Logo, a auto-hominização 
proposta por Serres pode ser apreendida, ainda, como uma opção para se repensar a relação humanidade e 
tecnicismo. 
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meio. Trata-se menos de uma evolução do que de uma produção, a auto-

hominização, a qual fez de nós o que somos. 

No fenômeno da prótese, essa relação do corpo com a técnica é ainda mais 

singular, pois o objeto se encarna, se soma ou se integra ao corpo. Andrieu (2007) 

aborda esse fato a partir da situação de handicap (de amputado/mutilado), em que 

há a superação do estigma do monstro por meio da concepção de corpo híbrido.  É 

definido como híbrido “todo dispositivo ou disposição que modifica o corpo em sua 

matéria inicial e seus funcionamentos psicofisiológicos” (ANDRIEU, 2007, p.33). 

Para esse autor, a hibridez descentraliza o corpo natural, original e genotípico, 

porque ela supre eventuais perdas ao realizar uma incorporação inconsciente das 

técnicas. 

Andrieu afirmou que a concepção de handicap e sua estigmatização estão 

ligadas mais a uma questão de subjetividade do que de objetividade. Estão 

impregnadas do dualismo normal-anormal mantenedor do paradigma do corpo 

orgânico natural em detrimento do corpo mutilado, deficiente, enfermo. Segundo o 

autor, poderíamos falar de uma biossubjetividade na qual o corpo mutilado que se 

vale de objetos técnicos para suprir essa falta é considerado um monstro; portador 

de um corpo estranho ao corpo natural, um corpo modificado, irreconhecível, 

temível. 

A concepção de híbrido busca evidenciar que esse corpo modificado, 

protético, biotecnologicamente eficaz, diferencia-se do corpo natural, mas recusa o 

rótulo de monstro. O esquema corporal híbrido constitui uma experiência própria, 

eficaz e funcional, que deve ser descrita em primeira pessoa, a fim de fazer 

compreender as modificações da sua imagem, da estima de si mesmo e das suas 

performances.Essa integração híbrida tende a fazer com que desapareça o conceito 

de handicap haja vista que o corpo orgânico perde o posto de paradigma. Por outro 

lado, a estigmatização do handicap frente à hibridação, como uma hipocrisia social, 

revela a dificuldade de aderir à condição humana de um ser híbrido 

biotecnologicamente.  
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Crítica de um quase-objeto 

 

Se assim consideramos a prótese, qual o lugar de uma crítica de cultura 

diante de novas retóricas corporais? Ou, talvez, devêssemos nos perguntar em que 

medida o estudo das próteses, na direção adotada, pode contribuir para crítica de 

cultura? 

Primeiramente, a teoria da projeção dos órgãos seria insuficiente para 

responder às nossas inquietações sobre as próteses, porque temos lidado com 

incorporação ou inscrição (SIGAUT, 2007). Isto é, fala-se não que a prótese 

projeta nossos órgãos no exterior, mas que enxerta a evolução externada dos 

materiais em nossos corpos, permitindo novas possibilidades, ações e, também, 

problemas. Afinal, os avanços da medicina na protética converteram o amputado de 

monstro para híbrido. 

Há, então, dois termos a considerar (técnica e hibridez) quando ponderamos 

sobre as próteses como índices das concepções de corpo de dada cultura em dada 

época. Sigaut entende que “a técnica é social por essência, não por acidente. 

Poderíamos inclusive dizer que a técnica é a matriz da sociabilidade humana” 

(SIGAUT, 2007, p.27) 
23

 e a situa no domínio da experiência partilhada. Ao mesmo 

tempo, na visão de Sigaut, a hibridez não permite limitar as técnicas corporais aos 

casos em que o corpo é sujeito. Os dois termos iniciais se desdobram em três 

instâncias sobre as quais refletir: sujeito, objeto e sociedade. Essas instâncias são 

caras ao estudo das culturas, malgrado a repartição dele em inúmeros grupos 

político-administrativos do saber
24

. 

Uma crítica ou estudo sobre cultura estará às voltas com essa hibridez que a 

prótese proporciona: a hibridez borra, mestiça, zebra, bifurca as categorias sujeito, 
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 Tradução nossa. 
24

 Isso nos levou a inserir o termo mais geral “crítica de cultura” no título deste texto para marcar o desejo 
de distinguir um conjunto geral de interesses em cultura, das correntes de estudo específicas, como Crítica 
da Cultura e/ou Estudos Culturais. 
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objeto e sociedade. No que tange ao estudo das coletividades, Latour (1994) 

apontou duas tendências extremas, interpretação que aqui reduzimos sobremaneira 

por razões de escopo.  De um lado, humanistas afirmariam que as propriedades dos 

objetos advêm dos sujeitos, que lhe projetam suas necessidades e interesses 

(fetichização); criticam a crença de que as propriedades estão nos objetos. De outro, 

anti-humanistas afirmariam que propriedades de forças objetivas (como a língua, a 

ideologia, a biologia, etc.) moldam o sujeito e o social (naturalização); criticam a 

crença na liberdade de ação do sujeito, pois este está atrelado àquelas forças. 

Porém, nem se pode postular um ser humano joguete de forças que o 

transcendem, nem se pode ver a humanidade como toda-poderosa. Para Latour, o 

elemento ausente na discussão são essas entidades não humanas, o que o remete à 

noção de quase-objeto. O quase-objeto “não é um objeto, porém o é, uma vez que 

não é um sujeito, uma vez que está no mundo; também é um quase-sujeito, porque 

marca ou designa um sujeito que, sem o qual, não haveria um sujeito” (SERRES, 

1980, p.302-303)
25

. Por conseguinte, não estão mais em pauta dois tipos de 

representação, mas o híbrido, o quase-objeto, que engendra ao mesmo tempo sujeito 

e objeto, ser e relação, práticas de mediação (MORAES, 2004). Os enxertos 

protéticos (subjetivos) organizam em torno de si os indivíduos subtraídos 

(objetivos). Não se trata de dizer que objetos agem como os seres humanos ou os 

animais; mas que estes se “curvam” às propriedades e aos modos daqueles. 

Uma crítica de cultura terá de repensar suas categorias de sujeito e objeto e 

de sociedade e cultura, na medida em que a prótese pode ser instanciada como 

sujeito e como objeto: um quase-sujeito, um quase-objeto. Na esteira dessas 

instâncias, as retóricas corporais propõem o desafio a uma crítica de cultura de 

buscar esses quase-sujeitos, esses objetos-mundo. O papel da crítica seria a 

descrição dessas redes de atores (ou actantes) que se formam entre os quases. A 

questão da tradução será menos interessante que a do poliglotismo e, para isso, nós 

                                                           
25

 Tradução nossa. Na língua-fonte: “Ce quasi-objet n’est pas un objet, mais il en est un, 
néanmoins, puisqu’il n’est pas sujet, puisqu’il est dans le monde; il est aussi un quasi-sujet, 
puisqu’il marque ou désigne un sujet qui, sans lui, ne le serait pas.” 
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mesmos, autores deste texto, teremos de buscar o vocabulário adequado, um outro 

léxico, que não seja o da crítica. Será preciso reconhecer que a cultura pode ser, 

ainda que por um instante, o sujeito; e nós, pesquisadores, seus meros objetos. 
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PARTE II 

Escritas do Corpo: 

inscrições e ressignificações do corpo na  (e da) palavra  
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O trapeiro do hospício 

Uma leitura do Diário Íntimo e de O Cemitério dos vivos, de Lima Barreto 

 

Aline Aparecida dos Santos Silva 

  

 

Loco soy, loco he de ser. 

Miguel de Cervantes 

 

A loucura é diagnosticada pelos sãos, que não se 

submetem a diagnóstico. 

 Carlos Drummond de Andrade 

 

Não é só a morte que nivela; a loucura, o crime e a 

moléstia passam também a sua rasoura pelas distinções 

que inventamos.  

Lima Barreto 

  

De todas as coisas tristes de ver, no mundo, a mais 

triste é a loucura; é a mais depressora e pungente.  

Lima Barreto 

 

 

Nas duas primeiras décadas do século XX, em suas internações e saídas do 

Hospital Nacional dos Alienados, Lima Barreto começa a fazer as anotações do seu 

Diário Íntimo e inicia também seu romance inacabado O Cemitério dos vivos. Tal 

como o trapeiro baudelairiano, retomado por Benjamin, nas Passagens, Lima 

Barreto ocupa-se de “tudo que a cidade grande rejeitou, tudo o que ela perdeu, tudo 

o que desdenhou, tudo o que ela destruiu.” (BENJAMIN, 2006, p. 395). Suas 

anotações, ao mesmo tempo em que trazem muito de si, de suas filiações literário-

filosóficas, inauguram também a constituição de um novo arquivo, posto que dão 

voz a seus companheiros internos, falam de suas vidas marginais, e, assim, agrega-

se à História Oficial um suplemento (no sentido derridiano), podendo-se considerar 

a escrita do diário como gesto cultural, “um agenciamento coletivo de enunciação.” 

(DELEUZE, 1997, p. 15). Buscaremos, no presente trabalho, analisar a obra em 

questão, tomando-a como autobiografia – e autoficção – com o intuito de mostrar 

como se dá a confecção desse novo arquivo da sociedade carioca das primeiras 

décadas do século XX, bem como tecer breves considerações sobre a relação entre 
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corpo e escrita, corpo e livros. Para tais reflexões, utilizaremos, como aporte 

teórico, as contribuições de Gilles Deleuze (1997), Sylvia Molloy (2004), Walter 

Benjamin (2006) e Orhan Pamuk (2007). Para a análise do Diário Íntimo e de O 

Cemitério dos vivos, utilizaremos a edição da Prosa Seleta de Lima Barreto, 

lançada pela Editora Nova Aguilar, em 2001, organizada por Eliane Vasconcellos. 

Iniciamos nossas considerações tomando, primeiramente, o escritor das obras 

analisadas como a imagem do trapeiro baudelairiano, retomado por Benjamin, num 

dos fragmentos das Passagens: 

 

O trapeiro é a figura mais provocadora da miséria humana. Lumpemproletário num 

duplo sentido: vestindo trapos e ocupando-se de trapos. Eis um homem 

encarregado de recolher o lixo de cada dia da capital. Tudo que a cidade grande 

rejeitou, tudo o que ela perdeu, tudo o que desdenhou, tudo o que ela destruiu, ele 

cataloga e coleciona. Ele consulta os arquivos da orgia, o cafarnaum dos detritos. 

Faz uma triagem, uma escolha inteligente; recolhe, como um avaro um tesouro, as 

imundícies (...). (BENJAMIN, 2006, p. 395) 

 

Assim fez Lima Barreto: constituiu seu diário e seu romance com o que de 

mais era seu e, através de sua história, trouxe também a história dos internos no 

manicômio e de sua sociedade, imprimindo nela uma espécie de “biografia da 

loucura”. Tal como ele mesmo descreve, em O Cemitério dos vivos: o hospício era 

“uma Geena social”
 26

 (BARRETO, 2001, p. 1381), um lugar onde são jogadas 

pessoas de toda a sorte de comportamento tido como “desvio” pela sociedade. São, 

em suma, o “lixo” que a cidade despreza e que se configura em matéria para o 

diário e o romance de Lima Barreto. 

Podemos considerar, num segundo momento, o diário como uma 

autobiografia (e também uma autoficção, se tomarmos em conta que, como diz 

Derrida, escrever é um ato de memória ou arquivamento e que todo arquivo é uma 

invenção). Curiosamente, em seu Diário Íntimo, Lima Barreto declara que nunca 

fará uma autobiografia (BARRETO, 2001, p. 1242), ao mesmo tempo em que relata 

                                                           
26

 Geena significa inferno, dor, tortura. Era um vale próximo à Antiga Cidade de Jerusalém, que servia como 

uma espécie de lixão.  
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sua vida em papéis avulsos. Mas como se constrói, então, este “eu” autobiográfico, 

este corpo que, como relata Molloy (2004), “vive no livro que escreve e se refere 

incansavelmente a outros livros?” (p. 32). Como este corpo físico (talvez, criado 

pela literatura) se reflete no corpo do texto que cria? Já nas primeiras páginas de seu 

romance, o autor cita dois escritores que, como ele, passaram pela experiência de 

ver o mundo por entre as grades: Dostoievski e Cervantes. Aquele, ao escrever 

Recordações da casa dos mortos, relata seu período na prisão e o modo como se 

comportavam os camponeses e intelectuais que lá estavam (o mesmo o faz Lima 

Barreto em seu diário). Este nos presenteou também com Dom Quixote, o 

personagem que é a imagem da loucura, por excelência, e que, para demonstrar seu 

amor a Dulcinea del Toboso: em certo momento, começa a fazer uma penitência: 

tira sua vestimenta e dá cabeçadas nas pedras, até que Sancho leve uma carta à sua 

amada e retorne com a resposta (aqui, como em várias passagens de O Cemitério 

dos vivos, temos a imagem da nudez, do corpo que rompe com as amarras e volta à 

sua natureza primeira).  

Lima Barreto diz, em O Cemitério dos vivos, que os loucos “estão na mão de 

um poder que é mais forte do que a Morte. A esta, dizem, vence o amor; a Loucura, 

porém, nem a ele.” (BARRETO, 2001, p. 1401). Isso Cervantes nos mostrou com o 

fim que deu a Dom Quixote. Nesse sentido, é possível que até a própria loucura, 

descrita no diário, possa ser, em parte, uma “imitação” literária, colocando-nos às 

lindes entre autobiografia e autoficção. O próprio Lima Barreto afirma, em seu 

romance, que: “com espírito normal, nós imitamos, temos sempre modelos.” (p. 

1400). Estaria, assim, este escritor falando do peso, do valor da tradição literária, 

que, recentemente, em 2007, também foi leitmotiv do discurso da cerimônia de 

entrega do prêmio Nobel de literatura ao escritor turco Orhan Pamuk. Nas palavras 

deste: 

 

O ponto de partida da verdadeira literatura é o homem que fecha a porta e se 

recolhe com seus livros. Mas assim que nos isolamos, logo descobrimos que não 

estamos tão sós quanto julgávamos. Estamos na companhia das palavras dos que 



Corpo Arte Tecnologia: Estudos 110 

 

 

 

vieram antes de nós, das histórias, dos livros, das palavras de outras pessoas – 

aquilo que chamamos de tradição. (PAMUK, 2007, p. 19).  

 

Como Borges sempre demonstrou, sobretudo se tomamos como exemplo o 

conto Pierre Menard, a literatura – toda literatura – é releitura, exercício aberto de 

repetição de um só texto, infinitamente diferente.  

Vale observar, igualmente, o pano de fundo sempre presente na imagem da 

biblioteca que o hospício possuía, lugar de refúgio para Lima Barreto durante suas 

estadas por lá. E o que continha essa biblioteca? Dostoievski, uma coleção das 

Obras Célebres (as mesmas que Drummond ganhou de presente de seu pai, em sua 

infância, no “deserto de Itabira”), entre outros livros menos importantes para aquele 

leitor. Mostram-se aqui, portanto, as filiações literário-filosóficas de Lima Barreto, 

os bastidores da sua obra.  

Por vezes, temos a imagem do “leitor com o livro na mão”, remetendo-nos 

ao texto de Molloy, a cena das primeiras leituras. Lima Barreto relata, em O 

Cemitério dos vivos:  

 

A minha literatura começou por Jules Verne, cuja obra li toda. Aos sábados, 

quando saía do internato, meu pai me dava uma obra dele, comprada no Daniel 

Corazzi, na Rua da Quitanda. Custava mil-réis o volume, e os lia, no domingo 

todo, com afã e prazer inocente... (BARRETO, 2001, p.1406). 

 

Em seguida, afirma ter sonhado que era o Capitão Nemo, de Vinte mil léguas 

submarinas: 
 

Sonhei-me um Capitão Nemo, fora da humanidade, só ligado a ela pelos livros 

preciosos, notáveis ou não, que me houvessem impressionado, sem ligação 

sentimental alguma no planeta, vivendo no meu sonho, no mundo estranho que não 

me compreendia a mágoa, nem ma debicava, sem luta, sem abdicação, sem atritos, 

no meio de maravilhas. (BARRETO, 2001, p.1406).  

 

Mais uma vez, nos deparamos com o escritor (autobiógrafo) que vive dentro 

dos livros e é criado pelos livros que lê. E mais: o autor declara também que dormia 

em cima de seus livros, por não ter espaço em seu quarto. Aqui, já temos o livro 

como a base, o sustentáculo do escritor, objeto de afeto, que faz parte do corpo de 

quem o lê. O livro devora o homem, enquanto é devorado por ele. O homem e sua 
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valise preta – para retomar os escritos de Benjamin – parte integrante de seu corpo, 

companheira de caminhos, carregada de livros. 

A cena de leitura aqui é sempre associada a um mentor, o pai que o 

incentivou a ler, assim como no caso de Sarmiento, que, em sua autobiografia 

Recuerdos de Provincia, diz ser devedor de seu pai, pelo incentivo à leitura que este 

o dera. Além do pai biológico, há que se considerar também a presença dos pais 

literários – em ambas as obras, há inúmeras citações da literatura francesa e inglesa, 

que entram em cena para dar certa credibilidade ao escritor do diário, para mostrar-

nos, como disse Molloy, em obra já citada, “as regras do jogo”. No discurso de 

Pamuk, também fica clara a influência do pai em sua futura profissão, porém não só 

do pai biológico. Essa influência vem, sobretudo, dos pais literários, das grandes 

obras contidas na vasta biblioteca de seu pai. Vejamos o que o romancista turco nos 

diz: 

 

Quando me tornei escritor, nunca me esqueci que isso se devia  em parte ao fato de 

eu ter um pai que falava muito mais  dos grandes escritores do mundo que dos 

paxás ou dos grandes líderes religiosos. Assim talvez eu devesse ler os cadernos de 

meu pai levando isso em consideração, e lembrando o quanto eu devia à sua 

imensa biblioteca. (PAMUK, 2007, p. 17). 

 

Os dois escritores, embora sendo de épocas distintas, comungam da mesma 

história. Assim foi também com outros grandes nomes da literatura, como Borges, 

por exemplo. Como Pamuk, a maioria dos escritores herda uma maleta cheia de 

“cadernos escritos”, seja do próprio pai, seja dos pais literários ou de ambos. É bem 

certo que a convivência com essa herança nem sempre é pacífica. Ao falar da 

maleta que continha os cadernos escritos de seu pai, Pamuk afirma:  

 
(...) aumentava o meu receio de descobrir que meu pai fora influenciado demais por 

outros escritores e me lançava num desespero que já me angustiara muito na 

juventude, pondo em questão a minha vida, a minha própria existência, o meu 

desejo de escrever e a minha obra. (PAMUK, op. cit., p. 26). 

 

Assim, a tradição, por seu poder, tanto pode dar vida quanto matar o escritor. 

No caso de Lima Barreto, um negro, da classe baixa, taxado de louco, numa 
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sociedade ainda há pouco escravocrata, pode-se pensar que era mais que necessário, 

para ele, recorrer a outros escritores, filósofos, para afirmar-se, naquele momento, 

como intelectual desejado. 

Somos, igualmente, levados a pensar nessas citações como um enxerto, algo 

que se transfere do corpo criado pelas leituras feitas para a composição do texto, do 

diário – assim sendo, as citações se transformam em um prolongamento do próprio 

corpo físico de quem as utiliza. Isso dá vida às páginas, lhes dá sangue, alma – isso 

faz com que a “criatura” (re)nasça ao bel-prazer de seu criador. Segundo Pamuk, “o 

escritor é uma pessoa que passa anos tentando descobrir com paciência um segundo 

ser dentro de si, e o mundo que o faz ser quem é.” (PAMUK, 2007, p. 12). E esse 

ser que nasce na autobiografia pode ser pensado também como um filho da tradição, 

como um filho de toda a carga de leitura de quem, agora, se recria em palavras. 

Aparentemente, a literatura é mostrada aqui como uma maldição, uma 

doença (a própria loucura? um delírio?), como um fardo, uma sina que o escritor é 

obrigado a carregar. Lima Barreto afirma, em seu romance: “Eu queria viver 

isolado, fora dessa paixão pela literatura, pelo estudo. Creio que ela me faz mal...” 

(p. 1403). E, logo no início de O Cemitério dos vivos, lemos: “Ah! A literatura ou 

me mata ou me dá o que peço dela.” (p. 1380). Mas é através da própria literatura 

que o escritor se torna “médico, médico de si próprio e do mundo” (DELEUZE, 

1997, p. 14) e por isso se lança à escrita desse diário e desse romance. É a literatura 

mostrando-se como veneno e remédio... Segundo Deleuze, 

 

a literatura aparece, [...], como um empreendimento de saúde: não que o escritor 

tenha forçosamente uma saúde de ferro, [...], mas ele goza de uma frágil saúde 

irresistível, que provém do fato de ter visto e ouvido coisas demasiado grandes para 

ele, fortes demais, irrespiráveis, cuja passagem o esgota, dando-lhe contudo devires 

que uma gorda saúde dominante tornaria impossíveis. Do que viu e ouviu, o 

escritor regressa com os olhos vermelhos, com os tímpanos perfurados (...). 

(DELEUZE, op. cit., p.14) 

 

Parece-nos, assim, que a escrita é um modo também de regenerar-se. O 

escritor declara, em certa parte de seu romance: 
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Gostei sempre muito da casa, do lar; e o meu sonho seria nascer, viver, e morrer na 

mesma casa. A nossa vida é breve, a experiência só vem depois de um certo 

número de anos vividos, só os depósitos de reminiscências, de relíquias, as 

narrações caseiras dos pais, dos velhos parentes, dos antigos criados e agregados é 

que têm o poder de nos encher a alma do passado, de ligar-nos aos que foram e de 

nos fazer compreender certas peculiaridades do lugar do nosso nascimento. Todos 

os desastres de minha vida fizeram que nunca eu pudesse manter uma inabalável, 

minha, a única propriedade que eu admitia, com as lembranças dos meus 

antecedentes, com relíquias dos meus amigos, para que tudo isso passasse por sua 

vez aos meus descendentes, papéis, livros, louças, retratos, quadros, a fim de que 

eles sentissem bem que tinham raízes fortes no tempo e no espaço e não eram só 

eles a viver um instante, mas o elo de uma cadeia infinita, precedida de outras 

cadeias de números infinitos de elos. (BARRETO, 2001, p. 1468). 
 

Talvez, o livro seja uma forma de substituição dessa casa que o escritor 

nunca teve e o lugar de seu (re)nascimento (como um outro – “um devir outro”) se 

dê ali. Ora, o que é um livro, senão a melhor das habitações onde pode um homem 

das Letras desejar viver? “Naître, vivre et mourir dans la même maison”, palavras 

de Sainte-Beuve, retomadas por Lima Barreto. Mais uma demonstração das leituras 

desse escritor. Mais uma mostra de que os livros, quase sempre, eternizam aqueles 

que os escrevem e, futuramente, serão raízes de seus sucessores, doando-lhes seus 

espólios. A literatura é a família de Lima Barreto e as palavras o fazem renascer em 

seus livros. 

Se tomarmos a casa como um espaço que representa o repouso, o conforto, 

essa imagem é completamente desconstruída por Lima Barreto, nas memórias que 

tem do seu lar. A título de exemplo, há inúmeras passagens em que o autor revela 

seu relacionamento inamistoso com o lugar onde vivia. Ele diz, no Diário Íntimo: 

“como a casa me aborrecesse, não unicamente pela tristonha moléstia de meu pai, 

mas por ela em si, com quem nunca me acomodei...” (BARRETO, 2001, p. 1238). 

E, mais adiante, 

 
Se essas notas forem algum dia lidas, o que eu não espero, há de ser difícil explicar 

esse sentimento doloroso que eu tenho de minha casa, do desacordo profundo entre 

mim e ela; é de tal forma nuançoso a razão de ser disso, que para bem ser 

compreendido exigiria uma autobiografia, que nunca farei. Há coisas que, sentidas 

em nós, não podemos dizer (...). (BARRETO, 2001, p. 1242). 
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Desse modo, as duas obras memorialistas configuram-se como a edificação 

de uma nova casa – onde as eternas ausências sofridas pelo escritor (ausência da 

mãe, que faleceu quando Lima Barreto era ainda criança, do pai, devido à loucura; 

ausência de uma narrativa familiar que desse conta de lhe explicar suas origens), 

todas as mutilações que lhe aniquilavam, pouco a pouco, a vida, fossem 

compensadas, pois que: “[...] a escrita e a literatura estão intimamente ligadas a uma 

carência no centro da nossa vida, e aos nossos sentimentos de felicidade e de 

culpa.” (PAMUK, op. cit., p. 37). Nessa nova casa, estão reunidos irmãos, pais, 

amigos, pais literários – todos unidos pelos laços da escrita, que aqui imperam mais 

que os próprios laços sanguíneos. Nessa casa, brinca-se com o ser e o não ser, nos 

limites entre o real e o criado. Como disse Guimarães Rosa, “qualquer amor já é um 

pouquinho de saúde, um descanso na loucura”. Talvez, para descansar sua suposta 

loucura, o autor se dá até o direito idealizar a sua própria Dulcinéia, na imagem de 

Efigênia, personagem de um romance que tem início na segunda parte de O 

cemitério dos vivos. Ele se dá, também nesse romance, o direito de ter o filho que 

nunca foi feito... O escritor, o Quixote... o mundo lido por trás de suas capas, na 

visão de supostos loucos.  

Escrever, portanto, as experiências, as memórias de si (e dos outros) seria 

uma forma, certamente, de salvar-se do esquecimento, de não morrer, e reconstituir-

se, tentando preencher as lacunas impressas, criadas no próprio corpo (as lacunas 

que seriam impressas na própria e única narrativa que somente os documentos do 

hospício contariam, após sua morte). 

Esse corpo que tenta se refazer, no corpo da escrita, apresenta-se degradado, 

em ruínas, em farrapos. Como o escritor afirma, em seu romance: “Não me 

preocupava com meu corpo. Deixava crescer o cabelo, a barba, não me banhava a 

miúdo.” (BARRETO, 2001, p. 1387). “As coleções de homens que vivem juntos” 

(p. 1398), que o cercam, também mostram o corpo em ruínas. Lima Barreto diz:  

 

É curioso agora notar que o que mais me impressionava nos loucos era a mania 

depressiva, eram os efeitos da moléstia, a conduzir o indivíduo para o 
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esquecimento do seu corpo, da sua dignidade de homem, da obliteração, senão 

apagamento, de todas as manifestações externas de sua alma, de sua vida. 

(BARRETO, 2001, p. 1470). 

  

E mais além: 
 

Olham-se os quartos e todos aqueles homens, muitas vezes moços, sem moléstia 

comum, que não falam, que não se erguem da cama nem para exercer as mais 

tirânicas e baixas exigências da nossa natureza, que se urinam, que se rebolcariam 

no próprio excremento, se não fossem os cuidados dos guardas e enfermeiros, 

pensa-se profundamente, dolorosamente, angustiosamente sobre nós, sobre o que 

somos; pergunta-se a si mesmo se cada um de nós está reservado aquele destino de 

sermos nós mesmos, o nosso próprio pensamento, a nossa própria inteligência, que, 

por um desarranjo funcional qualquer, se há de encarregar de levar-nos àquela 

depressão de nossa própria pessoa, àquela depreciação da nossa natureza, que as 

religiões querem semelhante a Deus, àquela quase morte em vida. (BARETO, 

2001, p. 1464). 
 

Corpos decrépitos, num “devir-animal”, longe de qualquer ideal de beleza, 

indesejados e sem controle de suas ações – o lixo da sociedade. São eles, já em 

pedaços, que compõem o corpo do texto, da escrita deste Diário Íntimo e de O 

Cemitério dos vivos, que se configura como um gesto cultural, um “agenciamento 

coletivo de enunciação” e destes escritos se faz “a origem ou a destinação coletivas 

de um povo por vir ainda enterrado em suas traições e renegações...” (DELEUZE, 

1997, p. 14). “Precisamente, não é um povo chamado a dominar o mundo. É um 

povo menor, eternamente menor, tomado num devir-revolucionário...” (p. 15). 

Surpreendentemente, de corpos sujos, marginais, se compõe a memória de 

um homem, a memória de uma sociedade, cria-se, inaugura-se um novo arquivo, 

um suplemento, no sentido derridiano, à História Oficial. Como o trapeiro, Lima 

Barreto nos mostra o valor dos restos – neste espaço, seguramente, autobiografia e 

autoficção se entrecruzam. Não se trata de extrair a pedra da loucura, mas de fazer 

com que ela seja a primeira desta grande edificação a ser reconstruída para a 

posteridade: um novo homem, reconhecido em cada um de nós, impresso em 

palavras. Porque Lima Barreto mesmo afirmou, em seu romance: “Eu não sei 

morrer.” (BARRETO, 2001, p. 1420). 
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Entre dândis e vadios: 

Corpo e identidade na malandragem carioca do início do século XX 

 

Cibele de Souza Alcântara 

 

 

 

Nas sociedades organizadas interessam apenas: a gente 

de cima e a canalha. Porque são imprevistos e se 

parecem pela coragem dos recursos e a ausência de 

escrúpulos.  

João do Rio 

 

 

Ao se falar em malandragem, logo nos vem à mente a imagem de um 

sambista, carioca, negro ou mulato, trajando um terno branco e chapéu panamá. É 

verdade que tal figura preenche o imaginário popular brasileiro; mas como todo 

estereótipo, é superficial e reducionista, sendo assim, deixa de mencionar vários 

aspectos do comportamento malandro, que está presente em vários outros elementos 

da nossa cultura. A literatura, por exemplo, tem vários personagens ditos 

malandros, como o notório Macunaíma e Leonardo de Memórias de um sargento de 

milícias, sendo esse último, um tipo malandro ainda “no tempo do rei” e, portanto, 

muito anterior ao surgimento e popularização do samba
27

. 

A proposta do presente artigo se pauta em esboçar as várias nuances da 

malandragem na então capital federal do início do século XX, desde as classes mais 

populares até as mais elitizadas, com ênfase no aspecto desses sujeitos malandros, 

na importância da aparência como afirmação de suas identidades. Dessa maneira, 

pretende-se repensar o estereótipo malandro, através da investigação da origem 

desse personagem até a sua disseminação e consolidação como ícone nacional. Para 

                                                           
27

 As gravações fonográficas e a difusão radiofônica foram responsáveis pela expansão e divulgação do 
samba nas mais diversas classes sociais: em 1916 é feito o primeiro registro fonográfico de um samba, que 
vem a ser “pelo telefone”, em autoria creditada a Donga e Mauro de Almeida; na década de 30 começa a 
divulgação da música popular nas estações de rádio, em decorrência da autorização para transmitir 
propaganda pelo rádio, estabelecida pelo decreto-lei 21.111, de 1° de março de 1932. 
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tanto, usaremos como principais referências teóricas, dois livros dedicados ao 

estudo da malandragem: o lapidar Acertei no milhar – samba e malandragem no 

tempo de Getúlio, de Claudia Matos (1982), e o instigante No fio da navalha – 

Malandragem na literatura e no samba, de Giovanna Dealtry (2009). 

 

A Canalha 

 

O termo “canalha” é utilizado por João do Rio, um importante cronista do 

Rio de Janeiro no início do século XX, para designar as classes mais populares que 

habitavam a então capital federal, em contraposição ao termo “gente de cima” que o 

escritor usava para se referir as classes mais abastadas – a elite carioca. Seria a tal 

canalha uma classe de pessoas que não estava dentro do projeto de urbanização e 

modernização do Rio de Janeiro. Em nome da ordem e do progresso, cortiços e ruas 

estreitas são postos abaixo para darem lugar a amplas avenidas e modernos 

edifícios. Assim, as pessoas simples que transitavam por esses lugares são forçadas 

a se refugiar nos crescentes bairros distantes e nos morros. A nova cena da cidade 

maravilhosa não comporta mais a obscena canalha, conforme nos diz Renato 

Cordeiro Gomes: 

 

Esta cidade real, por onde circulava uma rica tradição popular, não cabia na versão 

da “ordem”. Era vista como obscena, ou seja, deveria estar fora da cena, para não 

manchar o cenário – construído pelo “hino claro e alegre das picaretas 

regeneradoras”, “celebrando a vitória da higiene, do bom gosto e da arte”, como 

declara Olavo Bilac numa crônica de 1904, publicada na Revista Kosmos. 

(GOMES, 1994, p.107)  

 

Mas é pertencente a essa canalha um tipo muito peculiar que veio a ser 

conhecido como malandro, e primeiramente associado aos sambistas. A relação 

opositora entre trabalho e música no universo do negro vem da necessidade de 

afirmação do sujeito. A música tem por característica ser uma atividade relacionada 

ao lazer e à recreação, enquanto o trabalho está relacionado com o subemprego e a 

desvalorização pessoal, além de remeter ao antepassado escravo. Dessa maneira, o 
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universo musical “era basicamente um meio de afirmação pessoal, graças ao qual o 

descendente de escravo deixava de sentir-se objeto da ação para converter-se em 

agente do mundo” (DEALTRY, 2009, p.72). De acordo com Giovanna Dealtry, é 

através do corpo que esse novo agente irá se impor, seja pela música ou pela 

insinuação à violência:  

 
O corpo do negro é, enfim, essa primeira e última instância de negociação e 

intervenção do mundo burguês, dominado pelo elemento branco. Calado é corpo 

escravo, corpo de molambo, corpo tatuado por pertencer a outro. Tomado pelo 

“dom da palavra”, que se traduz também na presença física do malandro, é corpo 

ativo, constituinte da individualidade. Capaz, senão de mudar seu destino, de 

mudar as narrativas que constituem sua história. (DEALTRY, 2009, p.72). 

 

Dentro desse contexto, os primeiros a portarem com orgulho o título de 

malandros foram os sambistas do Estácio, Cidade Nova, Saúde, Gamboa, Morro de 

São Carlos, Morro da Favela entre outros redutos de descendentes de ex-escravos. 

A música produzida por esses sambistas também continha um elemento de 

resistência, que no caso seria a síncopa
28

, uma maneira de conjugar o ritmo negro ao 

sistema musical branco. Mas não foi apenas na notação musical que esses sambistas 

impuseram a marca de suas identidades: a temática dos sambas e a própria 

indumentária desses sujeitos vieram a consolidar tal imagem. Conforme Claudia 

Matos (1982), a preocupação do malandro de sempre estar bem vestido, trajando 

um terno branco, sempre vaidoso, destoa da figura do proletário, e aproxima-se da 

figura do burguês. Mas como ele não é um burguês, o máximo que consegue é se 

tornar uma paródia, uma caricatura, próximo ao exagero e, portanto, com todos seus 

trejeitos, torna-se alvo fácil da perseguição e repressão policial. A preocupação com 

a aparência desses tipos malandros gerou uma série de sambas, dos quais podemos 

citar ao menos um: Lenço no pescoço de Wilson Batista, samba que ficou famoso 

por ter dado início a uma longa polêmica com o compositor Noel Rosa: 

                                                           
28

A síncopa, um elemento de notação musical, consiste na execução de uma nota na parte fraca de tempo e 
se prolonga ao tempo forte seguinte, ou “se a definição não ajuda muito a compreender a que isso 
corresponde em ritmo vivo, o ‘bumbumpaticumbumprugurudum’ de Ismael Silva dá uma ideia do que o 
samba ganhava na mobilidade do Estácio: ginga, flexibilidade e mobilização simultâneas” (SODRÉ apud 
MATOS, 1982, p. 41) 
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Meu chapéu de lado 

Tamanco arrastando 

Lenço no pescoço 

Navalha no bolso 

Eu passo gingando 

Provoco e desafio 

Eu tenho orgulho 

De ser tão vadio. (MATOS, 1982, p.55) 

 

Nota-se, juntamente com elementos estéticos (lenço no pescoço e chapéu de 

lado) também aparece o elemento da violência – a navalha no bolso – e também da 

aversão ao trabalho (“eu tenho orgulho de ser tão vadio”). Na verdade, há uma 

grande relação dos elementos da indumentária malandra com elementos da 

violência. As calças bombachas, que eram muito apreciadas por esses sujeitos no 

início do século XX, além de compor um visual peculiar, também eram muito úteis 

ao aplicar golpes de capoeira. E a camisa de seda, se demonstra a vaidade do 

indivíduo que a porta, também funciona como um escudo, já que o corte da navalha 

não consegue penetrar tal tecido. Já a aversão ao trabalho é apenas uma das facetas 

de alguns tipos malandros, não vindo a se constituir unanimidade, conforme nos diz 

Claudia Matos, transcrevendo a entrevista feita a Moreira da Silva:  

 

[...] malandro não é quem não faz nada, que assim seria muito difícil viver; é quem 

não pega no pesado. O estivador que carrega fardos o dia inteiro, o operário o 

motorista de ônibus, não são malandros; já certos tipos de pequenos funcionários 

públicos, por exemplo, podem sê-lo. Moreira citou, como exemplo de profissão de 

malandro, a fiscalização da estiva. Há também os “trabalhos” ilícitos, como a 

cafetinagem, o jogo, etc. (MATOS, 1982, p.77) 

 

Como sinônimos do orgulho do tipo malandro, a sua indumentária funciona 

como elemento de identidade, mas também como elemento de repressão, conforme 

atesta o anedótico samba de Moreira da Silva, Olha o Padilha:  

 

Pra se topar uma encrenca basta andar distraído 

que ela um dia aparece 

Não adianta fazer prece 

Eu vinha anteontem lá da gafieira 
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com a minha nega Cecília 

quando gritaram: "Olha o Padilha!" 

Antes que eu me desguiasse 

um tira forte aborrecido me abotoou 

e disse: "Tu és o Nonô, hein?" 

"Mas eu me chamo Francisco, 

Trabalho como mouro sou estivador 

Posso provar ao senhor". 

Nisso um moço de óculos ray-ban 

me deu um pescoção 

Bati com a cara no chão 

E foi dizendo "eu só queria saber quem disse que és trabalhador, 

tu és salafra e acharcador. 

Essa macaca a teu lado é uma mina mais forte que o Banco do Brasil, 

eu manjo ao longe esse tiziu."  

E jogou uma melancia, pela minha calça adentro, que engasgou no funil" 

Eu bambeei, ele sorriu 

Apanhou uma tesoura e o resultado dessa operação é que a calça virou calção 

Na chefatura um barbeiro sorridente estava a minha espera 

ele ordenou: "Raspe o cabelo desta fera!" 

Não está direito, seu Padilha 

Me deixar com o coco raspado 

Eu já apanhei um resfriado, isso não é brincadeira 

Pois o meu apelido era Chico cabeleira. (MATOS, 1982, p.58) 

 

Conforme nos explicita Claudia Matos, são três elementos que tornam o 

sujeito suspeito diante da polícia: a calça de boca estreita, a cabeleira comprida e a 

companhia de uma provável prostituta, que sustenta o malandro (MATOS, 1982, 

p.59). A punição por parte do policial é justamente destituir o malandro de seus 

aparatos identitários: cortando a calça de boca estreita e a farta cabeleira. 

 

 

A Gente de Cima 

 

Quem é rico nunca foi trabalhador. 

Bide e Benedito Lacerda 
 

 

O elemento malandro, como vimos, consolida-se com o sambista e outros 

tipos oriundos das classes populares. No entanto, a representação de um 

personagem que vive de pouco trabalho e muito ócio, dedicado a pequenas trapaças 
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e ao apreço por vestimentas da moda não será um privilégio dos sujeitos menos 

favorecido economicamente. Não só na canalha, mas também na “gente de cima” se 

verá tipos que se enquadram nesse perfil. Sem a preocupação com a acirrada 

repressão policial que cerca os malandros das classes menos favorecidas, esses 

malandros elitizados têm livre passe nos melhores ambientes do Rio de Janeiro, são: 

 

aqueles personagens que recorrem a enganos, chantagens, favorecimentos pessoais, 

mas que, por não pertencerem à esfera marginal carioca, raramente recebem a 

alcunha de ‘malandros’. Ou que são vistos como o malandro ‘que nunca se dá mal’, 

representante do capital, antagonista do malandro oriundo das classes populares. 

(DEALTRY, 2009, p.131) 

 

É possível notar a aproximação desses malandros institucionalizados com 

o típico homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda, conforme Antonio Candido 

nos diz no prefácio de Raízes do Brasil: 

 

O “homem cordial” não pressupõe bondade, mas somente o predomínio dos 

comportamentos de aparência afetiva, inclusive suas manifestações externas, não 

necessariamente sinceras nem profundas, que se opõem aos ritualismos da polidez. 

O “homem cordial” é visceralmente inadequado às relações impessoais que 

decorrem da posição e da função do indivíduo, e não da sua marca pessoal e 

familiar, das afinidades nascidas na intimidade dos grupos primários. (CANDIDO 

in HOLANDA, 197, p.17) 

 

Ao “predomínio da aparência” necessário ao homem cordial, vimos surgir 

a “máscara do dândi” sob medida para os jovens da elite brasileira, cultivadores do 

ócio, em que o trabalho nunca fora visto com bons olhos, uma herança cultural 

ibérica, enraizada desde os tempos da escravidão. Dentro do projeto de 

modernização da cidade, que tenta de todas as maneiras se assemelhar a Paris, só 

um personagem é adequado à cena da cidade dita maravilhosa: a juventude oriunda 

das elites, que copia a moda parisiense – os novos dândis cariocas. O apuro no 

modo de vestir desses rapazes é o passaporte para o mundo dos favores, namoros 

com moças de boa família e romances ilícitos com as damas casadas da sociedade. 

A literatura nos dará alguns bons exemplos para esses dândis brasileiros, 

como podemos ver em João do Rio no seu romance A profissão de Jacques 
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Pedreira e em Machado de Assis com o conto Teoria do Medalhão. Os dois 

autores nos dão personagens de caráter raso, seres de “pura superfície”, 

preocupados apenas com as aparências e com a importância de se tirar proveito por 

meio delas. O Jacques Pedreira de João do rio é um retrato duramente crítico da 

nossa elite, para a qual o trabalho era motivo de vergonha, mas não a esperteza em 

se conseguir favores oriundos de amizades influentes. Como o importante é o 

mundo da aparência, a cordialidade e as boas relações pessoais serão determinantes 

para que esses indivíduos ociosos consigam alguma posição na vida. Exatamente 

como enfatizam os ensinamentos do pai para o filho em Teoria do medalhão: 

 

Verás cair as muralhas de Jericó ao som das trompas sagradas. Só então poderás 

dizer que estás fixado. Começa nesse dia a tua fase de ornamento indispensável, 

de figura obrigada, de rótulo. Acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, 

comissões, irmandades; eles virão ter contigo, com o seu ar pesadão e cru de 

substantivos desadjetivados, e tu serás o adjetivo dessas orações opacas, o 

odorífero das flores, o anilado dos céus, o prestimoso dos cidadãos, o noticioso e 

suculento dos relatórios. (ASSIS, 1962, p.293) 

 

A cidade moderna e asséptica, que baniu a vadiagem de suas ruas, oferta um 

lugar neutro para se praticar a ociosidade: os cafés. Nos cafés os primeiros boatos 

são divulgados, assim como as relações de camaradagem, é o lugar onde se 

discutem desde política à moda. Um bom lugar para se fugir do trabalho e ver a vida 

passar, um “escritório” muito propício para indivíduos desocupados, como atesta 

Noel Rosa em seu samba Conversa de botequim: 

 

Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa 

Uma boa média que não seja requentada 

Um pão bem quente com manteiga à beça 

Um guardanapo e um copo d'água bem gelada 

Feche a porta da direita com muito cuidado 

Que não estou disposto a ficar exposto ao sol 

Vá perguntar ao seu freguês do lado 

Qual foi o resultado do futebol 

Se você ficar limpando a mesa 

Não me levanto nem pago a despesa 

Vá pedir ao seu patrão 

Uma caneta, um tinteiro 

Um envelope e um cartão 
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Não se esqueça de me dar palitos 

E um cigarro pra espantar mosquitos 

Vá dizer ao charuteiro 

Que me empreste umas revistas 

Um isqueiro e um cinzeiro 

Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa 

Uma boa média que não seja requentada 

Um pão bem quente com manteiga à beça 

Um guardanapo e um copo d'água bem gelada 

Feche a porta da direita com muito cuidado 

Que estou disposto a ficar exposto ao sol 

Vá perguntar ao seu freguês do lado 

Qual foi o resultado do futebol 

Telefone ao menos uma vez 

Para três quatro, quatro, três, três, três 

E ordene ao seu Osório 

Que me mande um guarda-chuva 

Aqui pro nosso escritório 

Seu garçom me empresta algum dinheiro 

Que eu deixei o meu com o bicheiro 

Vá dizer ao seu gerente 

Que pendure esta despesa 

No cabide ali em frente (CHEDIAK, 1991, p.40) 

 

 

 

Considerações Finais 

 

A representação do malandro como o tipo boêmio, ligados ao universo do 

samba e da contravenção é, com certeza, uma das mais emblemáticas do imaginário 

nacional. Mas se uma das maiores características dessa malandragem está 

relacionada com a aversão ao trabalho ou a escolha de trabalhos mais leves, seria 

injusto excluir desse contexto malandro os representantes das elites sem profissões 

definidas, ou que por alguma profissão de respeito, utilizam de uma boa influência 

para benefícios próprios, extensivo a parentes e amigos. O homem cordial, o 

sambista, o dândi, são personagens a princípio distintos, mas que compartilham uma 

mesma inclinação ao ócio e a lábia. Será essa galeria de tipos que delineará uma 

imagem arquetípica do brasileiro da primeira metade do século XX. Se esse 

arquétipo é realmente fiel ao cidadão brasileiro, não faltarão exemplos para 

contradizê-lo, no entanto, esse imaginário nacional, constitui uma “tradição 
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inventada” conforme a expressão de Eric Hobsbawn, mas uma tradição produzida 

sem a força do autoritarismo, em uma acepção de difícil definição, como nos diz 

Dealtry:  

 

Certas tradições não são produzidas necessariamente a partir dos propósitos 

exclusivos das elites dominantes, mas constituídas a partir de negociações e 

embates entre intuitos unificadores da nação e ideais de certas coletividades que, 

em meio à sociedade homogeneizada, anseiam por estabelecer identidades 

diferenciadoras. (DEALTRY, 2009, p.51). 
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Corpalavra: 

Sobre as relações entre os sentidos e os sentidos (e seus braços biônicos) na 

poesia contemporânea 

 

Igor dos Santos Alves 

 

 

O mesmo objeto, a mesma palavra muda de sentido 

segundo a força que se apropria dela: ela tem tanto 

sentido quantas são as forças suscetíveis de se apoderar 

dela. 

Antoine Compagnon 

 
Reservando sempre uma surpresa à anatomia ou à 

fisiologia de uma crítica que acreditaria dominar o 

jogo, vigiar de uma só vez todos os fios, iludindo-se, 

também, ao querer olhar o texto sem nele tocar, sem 

pôr as mãos no “objeto”, sem se arriscar a lhe 

acrescentar algum novo fio, única chance de entrar no 

jogo tomando-o entre as mãos. 

Jaques Derrida 

 

 

Este trabalho pretende apontar reflexões sobre a importância da dicotomia 

Corpo e Palavra para se pensar a poesia que vem sendo produzida no Brasil desde a 

década de 1970 até hoje, com o recorte feito sob a chamada “Poesia Marginal” e a 

obra de um de seus mais conhecidos representantes: o poeta carioca Chacal.  

A poética desse autor é trespassada, em toda sua trajetória, pela relação entre 

diferentes espaços de enunciação da palavra: o mimeógrafo, o recital, o jornal, a 

música popular, as mídias virtuais, o livro vendido de mão em mão, com toda a 

carga de aproximação desses com a materialidade do corpo, levando-nos a pensar 

sobre a tênue fronteira que o coloca como componente da produção do sentido que 

acontece no movimento entre obra, autor e público: 

 

Como se vê, não convém separar a repercussão da obra da sua feitura, pois, 

sociologicamente ao menos, ela só está acabada no momento em que repercute e 

atua, porque, sociologicamente, a arte é um sistema simbólico de comunicação 

inter-humana (...) Ora, todo processo de comunicação pressupõe um comunicante, 

no caso, o artista; e um comunicado, ou seja, a obra; um comunicando, que é o 
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público a que se dirige; graças a isso, define-se o quarto elemento do processo, isto 

é, o seu efeito. (CANDIDO, 1964, p.20) 

 

Nesse sentido, aparecem aí questionamentos sobre a relação entre corpo e 

palavra, experiência e conceito, passando ainda pela mediação midiática 

proporcionada pelos novos meios tecnológicos. Essa formulação postula a 

necessidade epistemológica de se conceber o conhecimento, e aí também a poesia, 

numa postura dialógica entre corpo e palavra, lápis e tecla, olho e ouvido, mente e 

cérebro, espírito e percepção, tecnologia e biologia, para que se possa pensar ainda 

os efeitos na produção e recepção dessa arte sob a produção espacial da presença, da 

relação com os sentidos (os semânticos e os “físicos”), com o ambiente, com o 

outro.  Antoine Compagnon, em O trabalho da citação já nos alerta que “O mesmo 

objeto, a mesma palavra muda de sentido segundo a força que se apropria dela: ela 

tem tanto sentido quantas são as forças suscetíveis de se apoderar dela." 

(COMPAGNON, 1996, p. 35). 

 Dessa forma, pode-se ainda pensar sobre questões como performance, 

corporeidade do discurso, tecnologia e texto como vivência, que são temas que 

trespassam a poética do autor em questão, constituindo a prática desse discurso 

dentro, aquém e além do texto em si. Serão esboçadas aqui iniciativas 

teóricas/reflexivas para conjugar a experiência que se pretende retratar, com 

esforços de pensamento que vão ao encontro do que se propõe aqui, pois o poema 

falado, defendido e vivenciado pelo autor em questão, cria novos modos de leitura e 

composição da poesia, produzida aí fora do paradigma cartesiano que concebe o 

conhecimento (e o produto cultural) apenas no nível do conceito e do pensamento, 

introduzindo aí um novo elemento a ser considerado: o corpo e suas múltiplas 

expressões. 

O corpo e a voz, colocados aí como elementos aditivos na expressão 

comunicativa do poema, lhe dá novos sentidos a cada performance, transformando 

cada recital em um momento do texto, mas também para além dele, transbordando 
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outros sentidos, proporcionando uma abertura da obra em um nível diferente da 

leitura solitária do livro, como nos sugere Umberto Eco (1958), em: 

 

Uma estrutura é uma forma, não enquanto objeto concreto e sim enquanto sistema 

de relações, relações entre seus diversos níveis (semântico, sintático, físico, 

emotivo; nível de temas e nível de respostas estruturadas do receptor; etc.). (...) o 

modelo de uma obra aberta não reproduz uma suposta estrutura objetiva das obras, 

mas a estrutura de uma relação fruitiva; uma forma só é descritiva enquanto gera a 

ordem de suas próprias interpretações. (ECO, 1958, p. 35). 

 

O signo corpo é explorado de forma recorrente na obra do poeta, inclusive no 

título de seus livros, como a trilogia Cara a Cores: Olhos Vermelhos, Nariz Anis e 

Boca Roxa (todos de 1979), ou ainda Muito Prazer (1971), seu primeiro livro, que 

dá a ideia do primeiro encontro, mas também de um livro que é feito da libido, da 

paixão, dos sentidos. O sentido do corpo, o tato, aparece aí como suplemento ao 

sentido semântico, o que vai ao encontro de toda uma tradição pop mundial que na 

década de 70 encontra seu auge e que vê no corpo uma das possibilidades da tão 

almejada liberdade: 

 

Este é o tema que percorre toda minha trajetória poética. O corpo e o poema. O 

poema e a fala. Não mais uma coisa sem rosto, sem olho, boca, nariz e voz. Mas a 

presença, o contato direto e os ritmos da fala entrecortada de silêncios. Que fique 

claro que, para mim, falar poesia não é querer aparecer, um exercício do ego. É, 

sim, a percepção de que o corpo pode dar entonações, dribles, onde a palavra 

escrita empaca. (CHACAL, 2010, p. 218). 

 

A enunciação do poema através da voz, do corpo, denota, assim, uma 

renúncia do eu, o que faz lembrar a “renunciação” deleuzeana, e que nesse contexto 

foi colocado em prática pelo poeta. Essas práticas foram defendidas por Chacal 

especialmente em dois movimentos, nos quais ele participou ativamente como líder, 

organizador e poeta/performer: A Nuvem Cigana e o CEP 20.000, grupos/eventos 

onde poesia falada, música, teatro e as mais variadas formas de expressão artística 

coexistem. A produção de eventos que colocassem a poesia em diálogo com outras 

artes, com um público e com o corpo, vai ainda ao encontro do contexto musical 
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vivenciado no Brasil, e que teve forte influencia sobre a poesia dos autores da 

época: o tropicalismo. 

 Além desses fatores estéticos e ideológicos que foram incorporados, esses 

grupos tinham um mesmo antecessor que serviu de inspiração para ambos: o rock 

internacional, a cultura pop e a Antropofagia, que também tem no corpo sua 

imagem magna. Segundo relatos do poeta, foi Oswald de Andrade e seu “Caderno 

do Aluno de Poesia”, de 1927, que o ensinou como escrever poemas, e uma 

performance de Allen Ginsberg em Londres em 1973 que o fez pensar que “se um 

dia falasse poesia ao vivo, teria que ser com aquela dicção.”. Unem-se aí a 

antropofagia, que devora corpos e culturas e os beats, que inclusive significa a 

batida musical, e ainda o heartbeat, o bater do coração. 

Parece claro que quando se pensa em tradição pós-moderna (se é que já se 

pode falar em tradição), pensa-se em cosmopolitismo, em mescla, em dissolução, 

fragmentação, liquidez. Em um espírito do tempo que, com o avançar das 

tecnologias, especialmente de comunicação, em tempos de cultura de massa, mescla 

e dissolve idiossincrasias pretensamente nacionais, para dar lugar a uma cultura 

global, identificada aqui como a cultura mesma do rock e do pop, da literatura Beat, 

expressões de viagem, letargias, que se ligam mais à multidão que à solidão. 

O tropicalismo, também na esteira da contracultura em voga na época, dava 

primazia ao corpo como componente importante de sua estética, na medida em que 

sua subversão correspondia a um gesto de independência, liberdade e autonomia. A 

nudez, o carnaval, a experiência com drogas, aparecem aí como caminhos para uma 

resignificação do corpo, que apareceria também, no contexto poético que se trata, na 

performance, no poema falado, na produção de eventos multiculturais, deslocando o 

poema de sua condição de solidão para uma categoria próxima de uma comunhão, 

alegria, catarse coletiva: 

 

ROCK POESIA 
O grande mito da nossa geração sempre foi o cantor de banda de rock. Os grandes 

rituais pops. As multidões. Cenografias. Figurinos. O som, a dança e o verbo. 

Fomos criados com isso. Ao vivo e através de filmes e discos. Acho que o palco foi 
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a minha folha em branco, onde tudo era escrito entre gritos e sussurros. Pelo menos 

aquele era nosso desejo secreto: escrever com o corpo e a voz em ligação direta 

com a plateia. E nós, nefelibatas de Copacabana, estávamos conseguindo juntar o 

prazer do verbo ao frenesi do palco. (...) 

Não tínhamos como retornar ao soneto e seu remanso. Não havia silencio para 

tanto. Éramos poetas da segunda metade do século XX e não negávamos fogo. 

(CHACAL, 2010, p. 75) 

 

 

desabutino 
 

quem quer saber de um poeta na idade do rock 

um cara que se cobre de pena e letras lentas 

que passa sábado a noite embriagado 

chorando que nem criança a solidão 

 

quem quer saber de namoro na idade do pó 

um romance romântico de cuba 

cheio de dúvidas e desvarios 

tal a balada de neilsedaka 

 

quem quer saber de mim na cidade do arrepio 

um poeta sem eira na beira de um calipso neurótico 

um orfeufudido sem ficha nem ninguém para ligar 

num dos 527 orelhões dessa cidade vazia 

 

(CHACAL, 1975) 

 

 Essa condição de marginal, cunhada pela crítica para denominar esse 

“movimento” em que alguns querem inserir o autor, não é nova na poesia e remonta 

uma tradição (oral – marginal) que passa não só pelos beats, mas também por 

Baudelaire, Blake, Whitman, a poesia de cordel, e até a origem da lira e do lírico na 

poesia grega: 

 

Era a volta do recalcado. Nossa alforria do poema impresso era a revolta do corpo e 

da fala. Estava aberta a temporada da poesia propriamente dita. (...) 

E ali a poesia mostrou que podia também se libertar do livro e estabelecer contato 

direto entre o poeta e o ouvinte, como já faziam os gregos, os índios, os gritos 

africanos, os cantadores de feira, os menestréis. (CHACAL, 2010 , p. 61) 

 

A teoria da Materialidade da Comunicação, como formulada por Hans 

Ulrich Gumbrecht, problematiza a não compatibilidade entre experiêcia metafísica e 

a percepção pelos sentidos, numa crítica ao modelo cartesiano unilateral de 

concepção e produção do conhecimento, e a necessidade de conciliação, na 
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modernidade, entre essas formas de produção e recepção de conhecimento/cultura. 

Nesse sentido, diz Gumbrecht em seu texto Materialidades da comunicação: 

viagem de uma intuição (2004): 

 

O efeito da materialidade do corpo na comunicação é uma produção da presença. 

(...) Presença seria aí um conceito espacial, seria a possibilidade de tangibilidade. 

(...) A participação da materialidade, do corpo, na produção de sentido não foi, 

como esperávamos, uma relação de complementaridade, mas sim uma relação de 

tensão, uma oscilação constitutiva de dois efeitos: entre o efeito de produção de 

presença e o feito de produção de sentido. A hipótese seria de que, por exemplo, na 

recepção de um poema ou de uma ópera é impossível prestar a mesma atenção em 

cada momento à música (produção de presença) e ao conteúdo duma canção 

(produção de sentido). (GUMBRECHT, 2004, p.25) 

 

Toda essa época se caracterizou pela busca de uma reaproximação da poesia 

com a vida, como disse Cacaso: Poesia/ Eu não te escrevo/ Eu te vivo/ e viva 

nós!.Assim, a busca por novos espaços de enunciação, a temática cotidiana e 

fotográfica, o poema-piada, nada mais é do que a resposta a um sistema social que 

privilegia o centro (que é a organização sistêmica, industrial, seja no plano 

produtivo ou social) e marginaliza a própria vida (a espontaneidade, a vivência em 

grupo, a poesia próxima do discurso e do dia a dia das pessoas). Sob este prisma, 

pode-se pensar o corpo, o recital, como contato da vida com a arte. Silviano 

Santiago discorre sobre a questão do tom cotidiano da forma dessa poética, em seu 

texto O assassinato de Mallarmé (in SANTIAGO, 1978): 

 

Já a linguagem coloquial invadindo o verso e determinando até mesmo os seus 

recortes rítmicos não é um simples elemento que indicaria só desprezo pelo 

vocabulário “poético” do poema, é também derivada de uma convivência diária e 

comum. (...)Malasartes, n°. 1, explicam o coloquialismo: Aqui o poema não é 

coloquial por mero acaso ou por programa, mas por incorporação natural da 

conversa, do passeio/trabalho/relax diário, do instantâneo revelado às pressas, do 

cigarro a varejo e tantas coisas mais, desfrutadas em comum. (p. 185) 

 

Santiago fala sobre o atraso da literatura em relação a outras formas de 

expressão artística, no sentido de reaproximar arte e vida, justificando a 

característica gregária, de se reunir, da juventude moderna, que encontra na 

possibilidade de unir o corpo à palavra uma forma de manifestação de suas 

aspirações.  Teoria que vai ao encontro das propostas formuladas por este trabalho, 
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da relação de inspiração ideológica e poética da música em relação à postura dessa 

geração, e ainda da necessidade de se ‘materializar’ a comunicação poética, através 

de eventos coletivos: “Tal atraso tem sua razão de ser no fato de a nova geração 

olhar com tremendo pouco caso a comunicação verbal e ainda de considerar com 

violento desprezo o que se define hoje como escritura” (SANTIAGO, 1978, p.114). 

Assim, é possível que se pense a poesia falada enquanto ‘nova’ criação 

enunciativa, na medida em que incorpora uma prática tradicional, porém dando-lhe 

uma nova significação, tanto no plano da expressão, da (re) união do corpo à 

palavra, do conceito ao sentido, quanto da retirada da própria poesia de seu plano 

(que lhe é peculiar) de leitura solitária e de reclusão, para uma criação coletiva, que 

assume um caráter político (especialmente em época de ditadura) e social (de 

resposta ao enclausuramento que é característico da modernidade). 

A perfomance, entendida aqui como essa arte-fronteira que deixa tênue os 

limites de como se dão as possibilidades do poema (no viés da típica arte pós-

moderna), usa o texto como recorte, como citação, como uma forma de excitar o 

circuito da palavra (poeta – poema – leitor). Está ontologicamente ligada a um 

movimento maior, uma maneira de encarar a arte. Essa artevida encontra no corpo, 

nos meios tecnológicos. extensões, suplementos se não para o seu sentido, para a 

movimentação deste. Renato Cohen nos explica sobre essa integração de forma a 

instaurar o novo de novo, o mais, no mesmo: “A liveart é uma forma de ver a arte 

em que se procura uma aproximação direta com a vida, em que se estimula o 

espontâneo, o natural, em detrimento do elaborado, do ensaiado.” (COHEN, 1989, 

p. 39). 

Essa poesia usa do corpo como suporte para o ritmo, para a expressão 

impressa nos gestos e na voz, como nos diz Paul Zumthor (2010): "Os movimentos 

do corpo são assim integrados a uma poética. (...) entre gesto e enunciado: um 

modelo gestual faz parte da competência do intérprete e se projeta na performance." 

(ZUMTHOR, 2010, p. 217). 
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Dessa forma, percebe-se no poeta uma consciência que se revela na escrita 

autobiográfica, em sua trajetória enquanto militante da poesia e da cultura, enquanto 

celebra o corpo, a tecnologia, a palavra falada, a palavra na internet, o poema na 

calçada e nos muros. Há aí um movimento que desloca os lugares tradicionais do 

poema, da poesia, do público e do poeta, desde a prosódia do texto até os braços 

biônicos do sentido, resignificado numa travessia que perpassa o texto, o corpo, a 

cidade e o devir da busca da tradição, da contradição, da cultura, da contracultura, 

da dicção, da contradicção. Essa travessia permanece, como no livro Murumdum, 

lançado no dia 5 de outubro de 2012, ou na teatralização feita pelo poeta de sua 

autobiografia, também feita nesse mesmo ano. Travessia urbana e poética, que 

permanece em aberto para o mundo, para o corpo, para a tecnologia e novas 

possibilidades: 

 
Palavra Corpo 

 

a palavra vive no papel 

com vírgulas hífens frases reticências 

leva uma vida de carmelita descalça 

 

corpo palavra 

 

o corpo aprendeu a ler na rua 

com manchetes de jornais 

jogadas na cara pelo vento 

com gírias palavrões 

zoando no ouvido 

  

palavra corpo 

 

a palavra quer sair de si 

a palavra quer cair no mundo 

a palavra quer soar por aí 

a palavra funda 

a palavra quer 

a palavra fala: 

- eu quero um corpo! 

 

corpo palavra 

 

o corpo sabe letras com gosto 

de carne osso unha e gente 

o corpo lê nas entrelinhas 
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o corpo conhece os sinais 

o corpo não mente 

o corpo quer dizer o que sabe 

o corpo sabe 

o corpo quer 

o corpo diz: 

- fala palavra !!! 

 

Palavracorpocorpopalavra 
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O corpo dos caipiras de Monteiro Lobato e Amácio Mazzaropi: 
Estratégias narrativas e desdobramentos políticos 

 
John Wayne Antonio Pereira 

 

 

 

Este artigo foi elaborado como resultado dos estudos empreendidos durante 

a disciplina Literatura e Interdisciplinaridade, no mestrado em Letras, da 

Universidade Federal de São João Del Rei – MG, ministrada pela professora Eneida 

Maria de Souza e, posteriormente, apresentado no Colóquio Corpo, Arte e 

Tecnologia, nessa mesma instituição. Nosso objetivo é debater as relações entre o 

corpo e a caracterização de personagens na obra de Amácio Mazzaropi e Monteiro 

Lobato.  

Pretendemos discutir como o corpo do jeca promove, nas palavras de 

Bhabha (2005), fissuras no discurso hegemônico de sua época, promovendo, assim, 

contra-narrativas nacionais. Para atingir esse objetivo buscaremos nos ancorar na 

obra No fio da navalha de Giovanna Dealtry (2009), que revela como a ociosidade, 

característica comum ao malandro que se estende também ao jeca, promove essas 

fendas. Outra referência é Roland Barthes (1990) que, ao estudar a fotografia, vê 

nos objetos um elemento de conotação que, por meio de associação de ideias, 

expande os sentidos da fotografia.    

O corpo faz parte de narrativas literárias desde a antiguidade clássica como 

elemento de identificação de personagens e de suas características. Um exemplo é o 

personagem mitológico Aquiles – o herói da Ilíada de Homero. Belo e forte, ele 

condensava em si as características do herói clássico; porém seu ponto fraco é 

representado pelo seu calcanhar, atingido por uma flecha levando-o à morte. Ainda 

na literatura grega, Odisseu tem no corpo uma cicatriz que o distingue e permite que 

seja identificado ao retornar para sua terra natal, Ítaca. 

O corpo descrito na literatura tem sido elemento de caracterização de 

personagens, que por meio de roupas, acessórios, trejeitos e fisionomia, são 
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identificados como caipira, indígena, jeca, malandro, dentre outros. Estabelece-se 

ainda uma relação direta entre corpo e linguagem: por ele nos expressamos por 

gestos, pela palavra oral articulada pelas cordas vocais ou pelos instrumentos de 

escrita – pena, lápis, caneta, teclado do computador –, extensão das mãos dos 

escritores.  

Essa complexa estrutura corporal humana tem sido objeto de análise em 

diversos campos do saber – biologia, química, medicina, psicologia, antropologia. 

Relacionado à linguagem, o corpo pode revelar grande multiplicidade de sentidos, 

como também pode ser explorado por muitos campos da arte. A semântica corpórea 

tem grande importância na constituição de narrativas ficcionais no cinema, teatro, 

literatura ou artes plásticas. Ela faz emergir características e evidencia a relação dos 

personagens com seu meio. A posição corporal do jeca, sempre de cócoras, associa-

se à ociosidade e por meio da metaforizarão remete também a outros sentidos, como 

veremos neste texto.   

No teatro e no cinema, as intervenções sobre o corpo, tanto por roupas e 

acessórios, quanto pela maquiagem, juntamente com as performances, são 

elementos que literalmente criam o personagem e a cena. O caipira, que extrapola as 

representações cênicas, surgindo nas tradicionais festas de São João é um exemplo 

disso. O corpo do ator serve de suporte para a criação cênica, sendo 

metamorfoseado através da maquiagem e dos acessórios, como chapéu de palha, 

“pito” e calças curtas. 

Na literatura não é diferente: pela pena, emergem traços de personagens. A 

letra se torna corpo e o corpo se torna texto, no sentido mais amplo da palavra – 

ambos são estruturas repletas de sentidos em constante mutação. A escritura se dá 

muitas vezes pelo registro no corpo do personagem. Essa marca é semelhante à letra 

que mancha a folha branca, inserindo-se página após página até se tornar texto. 

Folha e corpo são marcados em prol da arte.  O registro deixado pela navalha, 

objeto usado pelo malandro marcando o outro com violência é, de certa forma, a sua 

escrita inserida na pele alheia.  
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A pele destaca-se como um dos primeiros instrumentos de comunicação, 

que se dá pelo tato e reflete a relação estreita entre corpo e linguagem. Na infância é 

pelo corpo que se inicia o contato com o outro, percebido especialmente entre mãe e 

filho – o colo e a pele materna são aconchegantes e acalentadores. A epiderme, 

segundo Olivieri (2005), resulta de um processo de dobra que ocorre ainda na fase 

embrionária. No campo artístico esse processo é multiplicado, a palavra, por meio 

da narrativa, cria a pele dos personagens e suas marcas – Odisseu, é um exemplo –, 

a maquiagem nas artes cênicas recria a pele sobre a pele, a película no cinema fixa a 

imagem do personagem. 

O corpo do jeca de Mazzaropi é perpassado pela linguagem – escrita, 

falada, impressa na folha (os roteiros) e na pele. Seu corpo é também linguagem e 

revela as características intelectuais do personagem. O acocorar-se, a língua 

entramada
29

, o andar desajeitado são cheios de sentido: não apenas caracterizam o 

jeca, como também traduzem uma cultura que está imbricada a um contexto social. 

O corpo do jeca, com os sinais que lhe são característicos, representa uma fissura no 

quadro social.   

 

A metamorfose como estratégia narrativa 

 

O personagem caipira se apresenta em diversos campos culturais 

brasileiros. Na literatura, temos a obra de Monteiro Lobato (1918); no teatro, em 

geral ele assume o papel ou do homem ingênuo ou do fazendeiro abastado que vai 

para a cidade; nos quadrinhos de Mauricio de Sousa temos Chico Bento – o caipira 

de falas e modos peculiares – e, é claro, os diversos personagens de sucesso de 

Mazzaropi no cinema. Neste artigo enfatizaremos os personagens de Monteiro 

Lobato e Mazzaropi. 

                                                           
29

Monteiro Lobato usa uma linguagem bastante peculiar para se referir ao seu caipira (cf. conto Urupês). 
Neste texto nos apropriamos de algumas palavras utilizadas por ele por acreditarmos que elas expressam 
muito bem as características de seu personagem. Além de dar uma tonalidade diferente ao nosso texto. 
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Algumas características são comuns a esses personagens – linguagem 

particular e roupas características –, mas evidentemente há também muitas 

diferenças entre eles. O personagem é plural e, embora possua semelhanças, frustra 

aqueles que buscam um personagem puro e uniforme. Mesmo nos filmes de 

Mazzaropi ele se apresenta ora como o matuto de Jeca Tatu (1959),ora como o 

motorista Zacarias de Chofer de Praça (1958) – o último, embora vista roupa 

parecida com a do jeca, tem uma profissão muito ligada aos meios urbanos. Temos 

o politizado Fofuca, de meu Japão Brasileiro (1964), idealizador de uma 

cooperativa para se livrar dos atravessadores e também o Pedro Malazartes, do 

filme As aventuras de Pedro Malazartes (1960), que não tem grandes ideais 

políticos.        

O registro mais antigo que encontramos do personagem na literatura 

brasileira é do livro Urupês de Monteiro Lobato
30

 e muitos autores creditam a ele a 

criação do caipira. Todavia, ele o denominava de diversas formas – caipira, urupê, 

jeca, matuto. Além disso, a construção narrativa do jeca de Monteiro Lobato inicia-

se pela permuta das roupas e acessórios corporais do índio
31

 romantizado em nossa 

literatura. Pela transformação do corpo e seus acessórios – substituição da tanga, 

arco e flecha e penacho pelas calças curtas, chapéu de palha e espingarda – pouco a 

pouco se constrói esse novo personagem, bastante diferente do indígena. Essas 

características singularizam o personagem do escritor e podem ser reconhecidas 

também nos personagens de Mazzaropi anos mais tarde, no cinema.  

A referência de Monteiro Lobato ao protagonista de O Guarani de José de 

Alencar é explicita: “morreu Peri, incomparável idealização dum homem natural 

como o sonhava J. J. Rousseau.” (LOBATO, 1918, p.221). O escritor cria seu jeca 

                                                           
30

 Há indicações de que o termo caipira tenha surgido muito antes, porém o personagem como conhecemos 
surgiu na literatura de Lobato.  Segundo alguns dicionários, a palavra caipira se refere aos mestiços de 
brancos com indígenas e tem origem controversa, mas muitos autores afirmam que é um termo originário 
do idioma Tupi. Tem como sinônimos: jeca, capiau, matuto (cf. dicionário Aulete digital).  

31
Monteiro Lobato cria seu personagem por meio da permuta dos acessórios corporais de Peri, personagem 

de José de Alencar. Interessa-nos nesse artigo esse tipo de indígena presente em nossa literatura. Como 
sabemos, existem outras percepções de nosso índio que neste trabalho não serão abordadas. 
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como um matuto de corpo anguloso e que vive de cócoras diferentemente do herói 

de José de Alencar - belo de corpo e alma. As características do jeca indicam uma 

propensão à preguiça em oposição ao trabalho. Neste artigo essas singulares 

características corporais são interpretadas como uma forma de resistência ao mundo 

progressista. O cinema de Mazzaropi, entre 1952 e 1981, retomou o caipira 

afrontando o discurso desenvolvimentista de sua época.  

Assentado no calcanhar, Monteiro Lobato afirma que nada colocava o jeca 

de pé, o que vai de encontro à evolução do homem como entendida pela ciência, 

que aponta para a posição corporal cada vez mais ereta. Nessa representação do 

jeca, sempre de cócoras, exclui-se definitivamente o aspecto evolutivo, ao menos no 

sentido darwinista. Ficar de cócoras remete à posição dos animais, desumanizando o 

personagem e compondo uma narrativa na qual ele apenas retira da terra o que ela 

lhe dá. Não planta nada, como argumenta o autor; a terra não é sua e não paga a 

pena plantar, visto que o jeca pode não estar mais nessas terras no próximo dia. 

O jeca opta deliberadamente pela preguiça, transformando o próprio corpo 

em assento e vivendo assim. O autor afirma que ele vive aparasitado na terra de 

grandes fazendeiros e que “seu grande esforço é espremer todas as consequências 

da lei do menor esforço.” (LOBATO, 1918, p.225). A posição corporal do 

personagem, bem como sua composição anatômica, afasta-o do herói clássico que é 

belo e possui força muscular. O jeca, por sua vez, nem mesmo se mantém de pé, é 

incapaz muscularmente e frequentemente está jeitosamente assentado sobre os 

calcanhares, como ressalta Monteiro Lobato. 

Além de afastá-lo do herói clássico, sua composição e sua posição corporal 

também o afastam daqueles corpos aptos ao trabalho. Ele se recusa a trabalhar 

fazendo, de certa forma, uma apologia à ociosidade. O autor segue enumerando 

àquelas que seriam as deficiências do caipira – “de pé ou assentado, as ideias 

entramam, a língua emperra e não há dizer coisa com coisa.” (LOBATO, 118, 

p.225). A língua emperrada, como uma máquina que não funciona, remete também 

ao mundo tecnologizado. Por meio das descrições corporais e de sua indolência 
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surge uma nova moral que se opõem ao mundo do progresso: essa moral liga-se à 

preguiça e não ao mundo do trabalho e do desenvolvimento, como desejavam os 

intelectuais da época. 

O jeca é macunaímico, evita o esforço do trabalho braçal. Nesse sentido ele 

se aproxima dos malandros estudados por Giovanna Dealtry e tão comuns em nossa 

literatura e música. A indolência representada no próprio corpo, transformado 

jeitosamente em assento é um dos traços que os aproximam. Para a autora, “o 

ocioso que, em nossa literatura, terá seu caminho imbricado ao do malandro 

constitui um elemento perturbador” (DEALTRY, 2009, p.129), visto que vai contra 

o desejo dos governantes, no início do século XIX, de buscar no trabalho uma 

forma de controlar as massas, a fim de que o país se desenvolvesse. A ociosidade 

era vista como uma revolta dos vadios e desocupados contra a civilização – a 

vadiagem era considerada um crime.  

O caipira mazzaropiano dessa época é, por assim dizer, filho do jeca 

lobatiano e ambos cumprem seu papel frente a um projeto totalizador de nação, 

promovendo “contra-narrativas da nação que continuamente evocam e rasuram suas 

fronteiras totalizadoras – tanto reais quanto conceituais.” (BHABHA, 2005, p.211). 

Esses personagens resistem a esse processo por meio de seus corpos ociosos e 

preguiçosos – um dos motivos pelo qual Mazzaropi sofreu duras críticas por parte 

da intelectualidade da época.  

A troca de roupas, aspecto tão importante nas artes cênicas, tornou possível 

Peri transmutar-se em jeca na literatura (cf. conto Urupês). A metamorfose operada 

no corpo do personagem de Alencar estabelece uma relação de resistência a um 

projeto nacionalista que busca, por meio da sacralização do trabalho, o 

desenvolvimento social. Entretanto, é importante traçar uma linha de fuga quanto a 

binarismos, que colocariam em oposição o caipira e o indígena, ou o malandro e o 

trabalhador; a metáfora lobatiana da permuta das roupas ressalta o caráter de troca e 

não de oposição, mais condizente com o que pensamos.  
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O corpo, assim como a fala capenga de uma língua entramada, assume 

papel importante. Ao traduzirem a cultura caipira, corpo e fala demonstram, pelo 

seu desconcerto, o deslocamento do caipira em relação à sociedade, reafirmado pela 

sua qualidade semi-nômade apontada por Monteiro Lobato. Falta ao caipira não 

apenas a terra, mas também o seu lugar no cenário social – assim como o malandro 

que habita as margens das cidades. A literatura e o cinema, portanto, são os espaços 

onde esses marginalizados emergem. A constituição corporal do jeca, divergente 

dos grandes heróis da literatura, representa sua condição que também difere da nova 

ordem social.  

 

Contra o ensejo estadonovista de estabelecer uma nação una e homogênea, 

vinculada principalmente à imagem do trabalhador, expõe-se uma gama de 

personagens que não participavam da cena oficial da metrópole. Mais ainda, uma 

série de personagens que não buscavam se inserir na ordem vigente do capitalismo 

por meio da exaltação populista ao trabalho. (DEALTRY, 2009, p.97) 

 

Dealtry ressalta “uma elite dominante que vê no trabalho braçal uma 

atividade humilhante”; nesse caso, a ociosidade é entendida como benéfica visto 

que esses ociosos “não pertencem à esfera marginal”, mas sim às classes abastadas 

(DEALTRY, 2009, p.130-131). Essa realidade, porém, não corresponde à do jeca 

lobatiano. Se não trabalhar para algumas classes é desejável, para aqueles que não 

têm condição de se sustentar, caso do caipira, era inadmissível.  

É preciso ressaltar que o conto Urupês foi escrito quando o autor estava 

impressionado com as queimadas na Serra da Mantiqueira. Para o contista, esse 

caboclo era o culpado pela destruição da mata, daí sua visão depreciativa. O que nos 

interessa é a narrativa literária e não a busca dos motivos que levaram o autor a 

escrever a obra. A literatura, bem como toda obra artística em geral, está sujeita à 

proliferação de sentidos. Esses sentidos desejáveis, mas muitas vezes 

incontroláveis, contribuem de forma positiva no campo cultural. Por meio da 

interpretação podemos notar que as obras de Monteiro Lobato e Mazzaropi 

promoveram abalos em um pensamento político que via no trabalho o 

enobrecimento do homem e o controle das massas.  
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A incorporação do Jeca no cinema 

 

Se Monteiro Lobato criou o Jeca na literatura, Mazzaropi o popularizou 

pelo seu cinema. As feições do personagem lobatiano podem ser reconhecidas no 

cinema de Mazzaropi. A maquiagem é a pele do jeca, descrita na literatura, 

surgindo por sobre a pele do homem que o representa. Se na literatura a troca das 

roupas de Peri criou o caipira, no cinema o ator se despe para vestir o personagem, 

vestindo inclusive sua pele, por meio da maquiagem. 

O texto se inscreve no corpo do artista: o chapéu de palha, a calça curta e 

as botinas literalmente vestem o ator, convertendo-o em personagem. O andar 

desengonçado, a língua emperrada, as ideias não concatenadas inserem no 

personagem comicidade, provocando o riso, além de mostrar a descaracterização do 

herói clássico. A passagem da escrita literária para a cena cinematográfica converte-

se em elementos que compõem o personagem em cena: as marcas impressas no 

corpo – maquiagem, cicatrizes, tatuagens –, a roupa que o veste ou ausência dela, a 

linguagem que o invade modificando sua voz.  

Os verbos incorporar e encarnar o personagem, termos usados no universo 

da dramaturgia como também por algumas religiões, nas quais os espíritos que não 

fazem mais parte desse mundo tomam o corpo dos vivos, são repletos de sentido. 

Eles correspondem à assimilação de características não apenas corporais, mas 

também de processos mentais e emocionais dos personagens. Nesse sentido, o 

corpo do ator seria a máquina pela qual a escritura literária toma corpo. É a própria 

palavra que habita o corpo do ator, modificando seu corpo e determinando quais 

emoções, hábitos, linguajar e voz ele terá.  

A incorporação dos personagens passa pelas mudanças promovidas no 

corpo do artista – na pele, na voz, nos acessórios. Pensamos que essas mudanças 

são capazes de impulsionar o ator na interiorização do personagem. A mutação do 

ator pela dobra da pele do personagem sobre a sua é um elemento capaz de 
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impulsioná-lo na busca da interiorização e encarnação do personagem. O processo 

de criação do personagem leva o ator a vivê-lo. 

Os acessórios, como vimos na literatura de Monteiro Lobato, diferenciam o 

personagem de outros e do ator que o incorpora, além de conferir-lhe identidade. A 

ficção modifica a realidade para se fazer emergir. Essa mudança é concretizada na 

pele, pelas vestimentas, pelo “pito” acoplado à boca do personagem, que como uma 

prótese inserida no corpo caracteriza o jeca. Por isso a maioria das descrições desse 

personagem, como aquelas que aparecem na biografia de Mazzaropi, escrita por 

Marcela Matos (2010), inicia-se pelos acessórios e pelo corpo – é sempre o chapéu 

ensebado, o pito, o andar desengonçado, o linguajar emperrado. O livro é composto 

por textos e imagens fotográficas. Nas fotos em que Mazzaropi aparece com o 

personagem montado, podemos notar essas características que identificam o caipira.  

Em uma dessas imagens Mazzaropi segura uma arma – a espingarda com o 

cano torto (Figura 1) – que remete à forma como ele aborda alguns temas em seus 

filmes, sempre de maneira indireta, enviesada. Ele não levantava bandeiras, não 

lutava contra a ditadura, não se declarava comunista. Sua crítica se dava de maneira 

mais sutil e exigia uma interpretação mais atenta para ser notada.  

Roland Barthes, no texto A mensagem fotográfica, ao discutir aspectos da 

fotografia, atribui especial importância à pose dos objetos. Segundo o autor eles são 

“indutores comuns de associações de ideias (biblioteca=intelectual) ou, de maneira 

menos evidente, verdadeiros símbolos (a porta da câmara de gás de Chessmann 

remete à porta fúnebre das antigas mitologias)” (BARTHES, 1990, p.16). Na 

literatura e no cinema essas associações também ocorrem e promovem a 

disseminação de sentidos. A espingarda trochada é a arma que caracteriza o Jeca de 

Lobato e Mazzaropi e de maneira mais direta associa-se à sua relação com a 

natureza, da qual, por meio da caça, retira seu sustento. 

Barthes percebe os objetos e detalhes na fotografia, sobretudo como 

elementos de conotação – eles referem-se ao obtuso na fotografia, cuja identificação 

exige a interpretação. Na literatura e no cinema as relações não são diferentes: a 
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navalha do malandro representa, como argumenta Dealtry a arma que “abre uma 

avenida” no corpo do outro, no linguajar da malandragem. As grandes avenidas se 

abrem também na cidade colocando-o à margem da sociedade. A arma de 

Mazzaropi, por sua vez, é a espingarda com o cano torto da fotografia, que em 

nosso trabalho entendemos como uma metáfora da maneira como o artista pensava 

a sociedade de sua época. Os caminhos de sua crítica são tortuosos e não diretivos – 

o jeca anda em trilhas sinuosas, não em avenidas retilíneas.  

 

 

Figura 3 – Mazzaropi com a espingarda do cano torto, retirada do site Museu Mazzaropi.
 32

 

 

Os efeitos de sentido provocados pela arma, por meio da conotação, são 

inúmeros. Na foto percebemos Mazzaropi de camisa quadriculada, lenço no 

pescoço, chapéu de feltro e nas mãos a arma. A legenda indica que a arma foi 

produzida para o filme O grande Xerife (1972) e que servia para matar veado na 

curva. Por meio de sua esperteza ele buscava maneiras de se safar sem o 

enfrentamento da situação. Um exemplo disso é que ele “não assume sua preguiça 
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 A legenda da foto indica: A espingarda foi “produzida” para ser usada em O Grande Xerife de 1970, mas 
virou uma marca do jeca e hoje está exposta no Museu Mazzaropi, em Taubaté. O cano foi entortado com a 
ajuda de um maçarico, e surpreendentemente a arma continuou a funcionar. Promovido a delegado [no 
filme], ele dizia que a arma era feita para “matar veado na curva”. 
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como faz o Macunaíma de Mário de Andrade. "Estou muito ocupado", 

"Estou cansado", "Trabalhei o dia todo", diz o personagem na maioria dos filmes. É 

mentira. Ele não trabalha” (SANTOS, 1991). Essa dissimulação do personagem que 

perpassa muitos dos seus filmes é a sua maneira de solucionar as mais diversas 

situações, é a esperteza do jeca que, como ressalta Dealtry em relação ao malandro, 

deve usar a violência apenas em último caso. Além disso, a expressão facial do 

personagem, com sobrancelhas cerradas e os músculos faciais contraídos em sinal 

de agressividade, contrapõe-se o cano da arma, tornando a figura paradoxal e 

conferindo a ela caráter cômico.  

Nos temas brevemente expostos, queremos chamar atenção para a relação 

que objetos, roupas, acessórios e mutações corporais assumem em relação à arte. As 

mudanças promovidas no corpo, além de caracterizar os personagens, trazem 

consigo uma gama de significados, constituindo uma rica semântica que em 

contextos artísticos e sociais promovem a inter-relação de textos ampliando seus 

sentidos. Independentemente da intencionalidade o campo artístico – a literatura e o 

cinema, entre outros – permitem uma disseminação de sentidos, sempre desejáveis, 

todavia nem sempre controláveis, como foi afirmado anteriormente.  

 

Considerações Finais 

O corpo como espaço criativo tem grande relevância nos campos artísticos 

e culturais. No caso dos caipiras lobatianos e mazzaropianos eles adquirem caráter 

político ao representar a resistência às ideologias centralizadoras de suas épocas e 

são reivindicados neste trabalho para mostrar as fissuras desses discursos 

totalizantes. 

A arte, tanto a literatura como o cinema, transmuta-se em resistência a uma 

sociedade excludente. A oposição aos sutis mecanismos de controle apresenta-se no 

corpo anguloso do personagem, que diverge daqueles auspiciados por intelectuais e 

que serviriam ao trabalho. O corpo fraco, anguloso, grotesco, cambaleante e rente 

ao chão não serve à lida diária, transmutando-se em crítica ao mundo nefasto do 
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trabalho e ao pensamento que via na labuta a possibilidade de progresso e 

enobrecimento do homem e restringia a poucos e poderosos o privilégio do ócio, 

que nesse caso não se ligava a vadiagem devido à classe social.  

Ao promover, por meio da escrita, a metamorfose no corpo indígena e 

trocar suas roupas e acessórios, Lobato imprime em sua narrativa forte crítica 

social, afastando-a da visão romântica do indígena alencariano. Mazzaropi 

metamorfoseia o próprio corpo para fazer emergir esse personagem no cinema, 

popularizando-o e também confrontando as ideologias vigentes. Dessa maneira, o 

corpo do Jeca converte-se em corpo político. 
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O corpo no teatro afro-americano de Ntozake Shange 

 

Júlia Reyes 

 

 

 

A construção de corpos femininos negros 

 

O tema do corpo é central para a teoria feminista. Possuir plenos direitos 

sobre seus próprios corpos leva as mulheres negras a um empoderamento 

fundamental que lhes foi negado historicamente. Tal empoderamento contrapõe-se 

ao fato de que os corpos das mulheres negras estiveram sob o controle de homens 

brancos durante a colonização dos Estados Unidos através do sistema escravista e, 

no século vinte e um, são violentados por novas e reformuladas formas de racismo e 

sexismo. Além da violência física e sexual, os corpos das mulheres negras foram 

atrelados a mitos e estereótipos ligados à uma sexualidade supostamente selvagem e 

perpetuados através dos meios de comunicação. Tais representações têm sido 

combatidas nas artes negras e nas produções de diversos artistas afro-americanos, 

entre os quais destacamos a escritora estadunidense Ntozake Shange. 

A autora bell hooks
33

 (1981), na obra Ain’t I a Woman compara as opressões 

às quais estavam submetidos os negros durante a escravidão mostrando que os 

escravos eram explorados fundamentalmente como trabalhadores nos campos, 

enquanto as mulheres eram exploradas de diversas formas: como trabalhadoras nos 

campos, nas casas dos senhores realizando tarefas domésticas, como 

amamentadoras de bebês e como um objetos sexuais de homens brancos (HOOKS, 

1981).  

O estupro, os açoites e a nudez, segundo bell hooks eram métodos usados 

para desumanizar as mulheres negras no contexto vitoriano, “onde as mulheres 
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 A escritora americana Gloria Jean Watkins assina sob o nome “bell hooks”, com a grafia em minúsculas.  
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brancas estavam religiosamente cobrindo todas as partes do corpo” (HOOKS, 1981, 

p.37), enquanto as negras eram diariamente despidas e chicoteadas publicamente. 

Quando investigamos a formação de mitos e estereótipos sobre a sexualidade 

de dos negros nos Estados Unidos encontramos mitos criados pela cultura branca 

para manter a opressão sobre as mulheres em geral. Para hooks, a brutalidade dos 

colonizadores está relacionada a visões sobre estas e sua sexualidade, oriundas do 

ensino fundamentalista religioso. No ensino fundamentalista cristão, as mulheres 

eram vistas como tentações diabólicas sexuais e como fonte de luxúria, enquanto os 

homens eram retratados como vítimas de seu poder lascivo (HOOKS, 1981). Para 

os colonizadores, a sexualidade significava pecado. Havia medo da condenação 

eterna, da sexualidade pecaminosa e dos sentimentos sexuais. Assim, como afirma a 

autora: “Os colonos brancos colocaram a responsabilidade pela luxúria sexual nas 

mulheres e consequentemente olhavam-nas com a mesma suspeita e desconfiança 

que associavam à sexualidade em geral” (HOOKS, 1981, p.30).  

No século XIX a concepção dos homens brancos sobre as mulheres brancas 

mudou. Estas deixaram de ser relacionadas com a tentação sexual e passaram a ser 

relacionadas a representações de virtude, pureza e inocência. Essa mudança ocorreu 

devido à prosperidade econômica dos colonizadores brancos, que fez com que se 

afastassem dos ensinamentos da doutrina fundamentalista cristã. Relacionando as 

mulheres brancas a concepções de pureza e inocência, esses homens não mais as 

consideravam sob um prisma sexualizado. Assim, tornou-se necessário para essas 

mulheres suprimir a expressão de seus desejos sexuais. Muitas delas não se despiam 

na frente de médicos, aceitando o estereótipo de pureza que lhes foi imposto. Ainda 

assim, “a idealização das mulheres brancas não mudou o desprezo básico que os 

homens brancos sentiam por elas.” (HOOKS, 1981, p.32). Ao mesmo tempo, criam-

se imagens deturpadas de homens e mulheres negras através das sambo images
34

 e 

do teatro de menestréis
35

. 

                                                           
34

As chamadas sambo images são imagens racistas divulgadas nos Estados Unidos através de cartões postais, 

figurinhas e desenhos animados que mostram homens e mulheres negras representados de forma 

ridicularizada, por exemplo, com o corpo desproporcional, olhos esbugalhados, comendo melancias e 
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Patricia Hill Collins (2005) analisa os mitos associados às mulheres negras 

dialogando com os apontamentos de bell hooks (1981). Collins mostra que a 

associação entre as mulheres negras e o estereótipo do “selvagem” permaneceu 

através de formas retrabalhadas do século XIX até o século XXI. A dançarina 

Josephine Baker, Sarah Bartmann, chamada pejorativamente de “Vênus de 

Hotentote”, as cantoras Beyoncé Knowles e Jennifer Lopez são as personalidades 

relacionadas. Em 1816 morre Sarah Bartmann, nascida na África do Sul, 

apresentava-se enjaulada em exibições em Londres por supostamente possuir uma 

natureza selvagem e perigosa, vestindo uma roupa curta e marrom, enquanto era 

beliscada e hostilizada pelo tamanho de suas nádegas. Além de suportar a violência 

de ser mostrada como uma criatura horrenda, no contexto dos chamados freak 

shows, que mostravam animais monstruosos e anomalias humanas como atividades 

de entretenimento, Sarah Bartmann foi dissecada após sua morte, bem como 

ocorreu a outros corpos de mulheres negras de 1814 a 1870, em nome do avanço da 

anatomia comparativa (COLLINS, 2005). 

Em 1925, nasce em uma comunidade pobre de St. Louis, Missouri Josephine 

Baker, que após mudar-se para Paris, vira a sensação de uma produção 

estadunidense chamada La Revue Nègre, em que Baker dança com os seios à 

mostra, com uma saia de folhas de bananeira em um cenário que simula uma selva. 

                                                                                                                                                                                
pronunciando mal a língua inglesa. Tais imagens procuravam justificar a inferioridade dos negros, a 

necessidade do tratamento abusivo e violento que receberam dos colonos brancos estadunidenses e as leis de 

segregação chamadas jim crow. 

35
Em 1808, na primeira manifestação de sambo, em um conto de Edmund Botsford o negro é retratado como 

ignorante e subserviente. Na década de 1830 houve a ascensão do teatro de menestréis. Thomas ‘Daddy’ 

Rice, um comerciante do ramo do entretenimento criou um personagem conhecido como ‘Jim Crow’ que 

cometia erros fonéticos exageradamente. Atores brancos no teatro de menestréis pintavam o rosto com rolha 

queimada e atuavam imitando negros. ‘Zip Coon’, ‘Tambo’, ‘Sambo’, ‘Jim Crow’ e ‘Jim Dandy’ eram os 

nomes de personagens negros representados por esses atores brancos. Paralelamente, as mulheres negras 

também foram retratadas de forma racista através dos estereótipos “Mammy”, reduzidas ao papel de mãe e 

cuidadora e “Jezebel” e “Sapphire”, que evocam uma sexualidade exacerbada.  
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Sobre os anos 2000, Collins (2005) ressalta uma foto inserida no encarte de 

Survivor, o terceiro cd do grupo Destiny’s Child, que mostra três afro-americanas de 

mãos dadas vestindo biquínis de peles de animais. Na canção popular bootylicious, 

escrita por Beyoncé Knowles, a cantora refere-se à suas nádegas como jelly 

(gelatina). Igualmente destacada, as nádegas da cantora e atriz porto-riquenha 

Jennifer Lopez são extensamente exploradas pela media, bem como o suposto valor 

do seguro que ela teria pagado por essa parte de seu corpo. 

Collins (2005) afirma que tanto a exposição de Sarah Bartmann como uma 

atração de freak show no início do século XIX quanto a dança com seios à mostra 

de Josephine Baker para a sociedade parisiense, o vestuário de pele de animais das 

integrantes do grupo Destiny’s Child, a canção bootylicious de Beyoncé e a 

fascinação da media com as nádegas de Jennifer Lopez demonstram que as 

mulheres de descendência africana foram associadas a uma sexualidade exacerbada 

e selvagem. 

Durante a formação dos estados-nação, com o nacionalismo europeu, 

Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda e Itália buscam definir-se 

construindo sua própria identidade em contraposição à identidade de suas colônias. 

Nesse processo, os colonos originários das metrópoles representaram as mulheres 

brancas como puras para assim defender as mulheres da terra natal. Essas imagens 

demandaram a criação de estereótipos tais como as das Latinas de sangue-quente, 

Suzy-Wongs exóticas, Jezebels lascivas, e índias estoicas (COLLINS, 2005). A 

formação dos Estados-Nação, portanto, implica uma dinâmica entre a criação de 

mitos que enaltecem os colonos e de mitos que inferiorizam os nativos. Para que a 

identidade nacional adquira significado, os Estados-Nação necessitam de não 

civilizados e de colônias atrasadas. Nesse contexto, as mulheres negras tornaram-se 

ícones de hiperssexualidade. 

 

 

 



Corpo Arte Tecnologia: Estudos 154 

 

 

 

Novas representações de corpos femininos negros 

 

Ntozake Shange (1948-) é uma escritora, poeta, dançarina, romancista, 

ensaísta e dramaturga afro-americana que alcançou reconhecimento com o 

espetáculo teatral for colored girls who have considered suicide/ when the rainbow 

is enuf: a choreopoem (1975), (“para jovens negras que pensaram em suicídio/ 

quando o arco-íris é suficiente: um coreopoema”), comumente chamado for colored 

girls (para jovens negras). Em 1976, o espetáculo fez sua estreia no Booth Theatre 

na Broadway e teve grande repercussão no país. Shange recebeu os prêmios Obie, 

Golden Apple, Outer Critics Circle, Audelco, e Mademoiselle e indicações aos 

prêmios Tony, Emmy e Grammy entre muitos outros. A autora batizou seu 

espetáculo de choreopoem, uma mistura de música, dança e declamação de poemas. 

No palco, sete atrizes negras, vestidas com as cores do arco-íris fazem depoimentos 

que misturam imagens e falas poéticas com linguagem coloquial, em tons exaltados 

pela raiva, pela tristeza ou pela alegria, elaborados em Black English, o Inglês 

Negro falado pelos afro-americanos que afirma sua linguagem e expressa suas 

experiências. 

Há escolhas estéticas de Shange deflagram a orientação de suas produções 

em favor da luta política dos afro-americanos e, por outro lado, a inclinação para o 

mundo metafísico, divino e para a transcendência. Essa dualidade entre uma 

consciência política voltada aos direitos dos negros e à justiça social de um lado, e a 

inclinação para a transcendência e as forças cósmicas foi discutida por Sandra L. 

Richards, que a sintetiza como “fôlego de combate versus inclinação para a 

divindade” (RICHARDS, 1983, p.74). Em sua análise, as personagens de Shange 

buscam transcender sua existência corporal e fundirem-se com forças 

cósmicas/forças da natureza. A linguagem, a música e a dança são mojos, energias 

ou forças espirituais que, quando manipuladas, podem fazer as personagens 

tornarem-se idênticas a deus/os deuses. A intuição e a cognição fazem parte das 

religiões africanas, mas Richards (1983) enfoca as personagens de Shange como 
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portadoras de uma herança ocidental que as ensina a considerar as experiências não 

como holísticas, íntegras, mas como fragmentadas. 

Além disso, a herança ocidental ensina as personagens a valorizar os 

sistemas racionais sobre os sistemas emocionais. Contudo, as personagens 

estabelecem relações com religiões de origem africana que permitem um contato 

com forças naturais/ cósmicas. 

Além de seus múltiplos talentos como artista, Ntozake Shange dedica-se ao 

ensino e define-se como uma escritora feminista. Sua peça for colored girls (1975) 

impactou a história do teatro negro nos Estados Unidos ao apresentar uma 

consciência gendrada relacionada ao Black Arts Movement, importante movimento 

artístico negro do início dos anos 1960 que defendia a construção e afirmação de 

uma Estética Negra, de uma arte elaborada pelos afro-americanos, com suas 

características próprias, tais como o Black English, a ligação com a ancestralidade 

africana, a luta política negra por melhores condições de vida e pelo fim do racismo. 

Uma arte que expressasse as visões de mundo e experiências dos negros foi 

fomentada com o Black Arts Movement e inspirou reações e criações artísticas por 

parte das dramaturgas e escritoras negras estadunidenses. Olga Barrios (2003) 

afirma que nos anos 1960, o Black Theatre Movement defendia uma estética que 

estivesse de acordo com as demandas e experiências dos negros. Essa proposta 

influenciou as afro-americanas que começaram a encontrar suas próprias vozes 

dentro de suas comunidades, adicionando uma perspectiva gendrada que ampliou e 

completou a delineação estabelecida pelos atores de teatro (BARRIOS, 2003).  

As décadas de 1960 e 1970 foram fundamentais para estruturar o 

desenvolvimento do teatro de mulheres negras. Y.S. Sharadha (1998) relaciona as 

produções das duas importantes dramaturgas que enfocam o tema da identidade 

afro-americana. Lorraine Hansberry destacou-se com a peça A Raisin in the Sun 

(1959) e Ntozake Shange, herdeira contemporânea de Hansberry, destacou-se com 

for colored girls who have considered suicide/ when the rainbow is enuf: a 

choreopoem (1975). As duas dramaturgas desenvolveram temas raciais e de 
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protesto e criaram personagens destemidas: “Suas personagens negras são 

assertivas, cáusticas” (SHARADHA, 1998, p.10) e principalmente, não querem 

curvar-se às demandas dos brancos.  

Sharadha afirma que nas peças de Lorraine Hansberry e Ntozake Shange, 

imagens da cultura negra e da identidade étnica são apresentadas e ganham uma 

nova dimensão somada ao uso do idioma negro. Um dos focos das duas autoras é 

fazer uma revisão da literatura negra buscando estilos femininos múltiplos, e em 

suas peças retratam uma busca por identidade utilizando mímica, dança, ritual, 

coreografia e outros elementos que pertencem à ancestralidade e às visões de 

mundo afro-americanas. 

 

A dança e o corpo 

 

Barbara Frey Waxman (1994) afirma que a cultura ocidental vê a dança 

como uma atividade empoderadora. Esta permite a auto-expressão ou atua como um 

ritual religioso que unifica a comunidade e renova os indivíduos espiritualmente 

(WAXMAN, 1994).  Na cultura estadunidense popular moderna, a dança foi 

associada à autoexpressão individual. Segundo Waxman, dançar relaciona-se com a 

autoafirmação, o erotismo, a renovação espiritual e a comunhão, evocando a 

capacidade que a dança possui para promover a união entre mente e corpo. Em for 

colored girls, temos o poema now i love somebody more than (agora eu amo 

alguém mais que), em que a dama de azul mostra seu amor pela salsa e pelo músico 

Willie Cólon, nascido em Nova Iorque e filho de pais porto-riquenhos que tocava 

salsa no trompete e trombone. A identidade afro-americana para Shange é múltipla, 

suas personagens negras podem ter diversas origens, experiências e influências, e 

não são engessadas em uma fórmula ideal específica. 

A dança, a música e a linguagem são articuladas com a luta política negra e 

com o Black English, ligadas a uma consciência gendrada que enfoca as 

experiências das mulheres negras e celebra seu empoderamento dentro de uma 
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perspectiva feminista em que o corpo deve ser celebrado, fortalecido, unido ao 

plano espiritual, curado e respeitado. Os corpos das mulheres negras se comunicam 

com o mundo transcendente e transformam-se quando as jovens descobrem seu 

valor, seus talentos, fragilidades e potencialidades. O corpo feminino negro é 

enfocado tanto a partir da perspectiva da violência, que inclui crimes e perigos reais, 

quanto através de visões que discutem o que as mulheres negras podem fazer com 

seus corpos, como o envolvimento com a dança e a sexualidade livre. Entre os 

perigos mais comuns menciona-se o aborto clandestino, o estupro e os variados 

riscos advindos dos comportamentos sexistas, racistas e violentos por parte dos 

homens negros de mulheres negras que se desvalorizam e anulam-se em suas 

relações pessoais. Abrangendo uma série de reflexões pertinentes às experiências 

das mulheres negras, for colored  girls fortalece o Teatro Negro de mulheres nos 

Estados Unidos e o entendimento de questões discutidas na agenda do feminismo 

negro. 

 

Corpo e poesia 

 

No poema de abertura de for colored girls (2010)
36

, dark phrases, (frases 

sombrias), a autora explora metáforas para aproximar a música e a dança do estado 

emocional vivenciado pelas mulheres negras oprimidas. O corpo de uma garota 

negra no poema é relacionado a elementos danificados dos domínios da música e da 

dança. Elementos artísticos deteriorados e os sofrimentos das mulheres negras 

também são assim relacionados. A analogia entre elementos musicais e sofrimentos 

pessoais pode ser verificada em: “semi-notas dispersas/ sem ritmo/ sem afinação”
37

 

(SHANGE, 2010, p. 17). A dança aparece carente de melodia: “é engraçado/ é 

                                                           
36

For colored girls who have considered suicide/ when the rainbow is enuf: a choreopoem foi editado em 

1975. Neste trabalho, porém, trabalho com a edição atualizada da peça, editada em 2010 pela Simon & 

Shuster. 

37
 No original: “half-notes scattered/ without rhythm/ no tune” 
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histérico/ a falta de melodia de sua dança”
38

 (SHANGE, 2010, p.17). O espaço do 

poema acompanha um clima de ruína e destruição. A dançarina aparece em um 

ambiente ameaçador para seu corpo: “não conte a ninguém não conte a uma alma/ 

ela está dançando sobre latas de cerveja & ripas”
39

 (p.17). Os destroços sob os pés 

da bailarina são análogos à destruição dos elementos musicais do poema e 

rementem ao tema da desestruturação psicológica oriunda de traumas causados pelo 

sexismo e o racismo.  

O cenário de “frases sombrias” evoca terror, lembrando a famosa peça da 

dramaturga afro-americana Adrienne Kennedy, Funny house of a Negro
40

(1964), 

em que a protagonista Sarah está dividida entre várias personas e termina 

cometendo o suicídio. Em “frases sombrias”, temos: “esta deve ser a casa mal 

assombrada/ outra canção sem cantores/ letras/ sem vozes & solos interrompidos/ 

performances não vistas”
41

 (SHANGE, 2010, p. 17). Os elementos do referido 

poema, tais como “canção sem cantores/ letras/ sem vozes” 
42

 (p.17) e “& solos 

interrompidos/ performances não vistas” 
43

 (p.18) pertencem aos contextos musicais 

e sugerem uma incompletude, remetendo ao sofrimento das jovens negras.  

No segundo poema de for colored girls, graduation nite (noite de formatura), 

o corpo das mulheres negras é tratado sobre o prisma da iniciação sexual, de forma 

a ilustrar e celebrar a iniciação sexual descompromissada. O poema é escrito sob a 

forma do relato de uma jovem negra para suas amigas sobre o episódio da perda de 

sua virgindade ocorrido em uma noite de formatura. O público é levado, através do 

relato, a escutar e torna-se momentaneamente cúmplice da história, considerando o 

                                                           
38

 No original: “it’s funny/ it’s hysterical/ the melodi-ness-less of her dance” 

39
 No original: “dont tell nodoby dont tell a soul/ she’s dancin on beer cans & shingles” 

40
 Kennedy, Adrienne. Funnyhouse of a Negro.1964. Adrienne Kennedy in One Act. Minneapolis: U of 

Minnesota P, 1988. 

41
 No original: “this must be the spook house/ another song with no singers/ lyrics/ no voices & interrupted 

solos/ unseen performances” 

42
 No original: “another song with no singers/ lyrics/ no voices” 

43
 No original: “& interrupted solos/ unseen performances” 
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ponto de vista da narradora. No primeiro verso do poema fica evidente a ansiedade 

sentida pela garota em relação a sua iniciação sexual: “era noite de graduação & eu 

era a única virgem na multidão” 
44

(SHANGE, 2010, p. 21). Dentro de um carro com 

seus primos “bobby mills martin jerome & Sant yates eddie jones & randi” (p. 21) a 

jovem demonstra uma vontade de crescer e conhecer o mundo que é dinâmica e ao 

mesmo tempo inocente: “todos nós mudando-nos da mamãe para o que quer que 

houvesse lá fora”
45

 (p. 21).  

Entre brincadeiras, gritos em um passeio de carro, a garota negra narra ao 

final do poema sua própria iniciação: “bobby começou a olhar para mim bem 

estranho/ como se eu fosse uma mulher ou algo assim/ começou a falar bem macio/ 

no banco de trás daquele carro/ UAU/ no raiar do dia/ eu não conseguia parar de 

sorrir” 
46

 (SHANGE, 2010, p. 24). Assim, o poema “noite de formatura” celebra a 

liberdade sexual de uma jovem negra que vive a perda da virgindade com um de 

seus primos, fora de um contexto violento ou idealizado e diverte-se nele. Ao 

abordar o corpo das mulheres negras, a autora não se limita a problematizar 

somente crimes e aspectos estritamente negativos ligados ao corpo das mulheres, 

celebra também o corpo feminino que oferece e dá prazer, um corpo não marcado 

pelo domínio de um Outro, um corpo de uma jovem negra buscando ser autônoma e 

explorar o mundo. 

Em contraste com uma abordagem positiva do tema da iniciação sexual, o 

poema “latente rapists” (“estupradores latentes”) enfoca o crime do estupro de uma 

maneira perturbadora. O estupro de mulheres negras foi praticado por toda a história 

afro-americana, desde os navios negreiros até o Movimento dos Direitos Civis, 

quando policiais brancos atacavam mulheres negras em estupros coletivos. No 

referido poema, o estupro é abordado sob a perspectiva da vítima e é cometido por 
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 No original: “it was graduation nite & I was the only virgin in the crowd” 

45
 No original: “all of us movin from mama to whatever waz out there” 

46
 No original: “bobby started looking at me real strange/ like I waz a woman or something/ started talkin real 

soft/ in the backstreet of that buick/ WOW/ by daybreak/ i just cdnt stop grimmin” 
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um homem conhecido. A dama de azul abre o poema dizendo: “é difícil processar 

um amigo” 
47

 (SHANGE, 2010, p. 31). A dama de vermelho revela o preconceito 

que recai sobre uma mulher que reporta o estupro praticado por um homem 

conhecido: “se você o conhecia/ você deve ter desejado isso” 
48

 (p. 31). Muitas 

pessoas, baseadas em premissas sexistas, não conseguem aceitar um crime sexual 

cometido contra uma mulher negra sem julgá-la como responsável por incitar 

sexualmente o violentador. 

As atrizes, junto como a dama de vermelho, vão recitando frases 

preconceituosas que interpretam o estupro cometido por um conhecido de forma a 

tentar minimizá-lo. A dama de vermelho diz: “você sabe, essas coisas acontecem” 
49

 

(SHANGE, 2010, p.31). A dama de azul imita outra frase inaceitável para a 

situação: “você tem certeza/ que não sugeriu?” 
50

, enquanto a dama de púrpura 

retoma a lógica perversa que busca culpar a vítima: “você andou bebendo?” 
51

 (p. 

31). O argumento central do poema é então exposto pela dama de vermelho que 

afirma: “um estuprador é sempre considerado um estranho/ para ser legítimo/ 

alguém que você nunca viu/ um homem com óbvios problemas” 
52

 (p. 31). Em 

contraste, o perfil dos “estupradores latentes” corresponde àquele de homens que, 

segundo a dama de vermelho “fazem jantares mediterrâneos sofisticados & deixam 

o conjunto da arte levar todos os pesos éticos” 
53

 (p.33). A dama de vermelho 

destaca a condição financeira dos criminosos que: “ficam empregados/ e nos levam 

                                                           
47

 No original: “a friend is hard to press charges against” 

48
 No original: “if you know him/ you must have wanted” 

49
 No original: “you know/ these things happen” 

50
 No original: “are you sure/ you didn’t suggest” 

51
 No original: “had you been drinkin” 

52
 No original: “a rapist is always to be a stranger/ to be legitimate/ someone you never saw/ a man wit 

obvious problems” 

53
 No original: “make elaborate mediterranean dinners & let the art ensemble carry all ethical burdens” 
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para jantar” 
54

 (SHANGE, 2010, p.33) e são o mesmos que “trancam a porta atrás 

de você” 
55

 (p.33), segundo a dama de púrpura. Esses conhecidos, segundo a dama 

de púrpura cometem o mesmo crime que cometeriam os estupradores 

desconhecidos: “& esperam/ como o estranho que sempre pensávamos que estava 

chegando” 
56

 (p. 33). Completa a dama de azul: “que nós vamos nos submeter” 
57

 

(p. 33). A dama de vermelho revela, enfim, a questão central do poema: “porque 

acontece que a natureza do estupro mudou” 
58

 (p.34). Em seguida, a dama de azul 

completa: “nós podemos agora encontrá-los nos círculos que frequentamos 

buscando por companhia” 
59

 (p. 34). A dama de púrpura especifica: “nós os vemos 

nas cafeterias” 
60

 (p. 35) e a dama de azul prossegue: “com alguém que nós 

conhecemos” 
61

 (p. 35). Ao final, a dama de vermelho termina: “nós poderíamos até 

recebê-los para jantar/ & ser estupradas em nossas próprias casas/ a convite/ um 

amigo” 
62

 (p. 35).  

O poema “estupradores latentes” mostra que o estupro continua sendo 

cometido, mas adquiriu novas conotações. As mulheres negras, no poema, são 

vítimas de potenciais estupradores de classe média alta, bem-sucedidos e que não 

são marginais sociais, bêbados, drogados, ladrões ou traficantes. O perigo contra os 

corpos das mulheres negras, como o poema leva o público a concluir, vem não só 

das ruas, mas de relações amistosas com esses homens que vivem em condições 

sociais favoráveis, mas que são tão criminosos quanto os estupradores 

                                                           
54

 No original: “stay employed/ and take us to dinner” 

55
 No original: “lock the door behind you” 

56
 No original: “& expect/ like the stranger/ we always thot waz comin” 

57
 No original: “that we will submit” 

58
 No original: “cuz it turns out the nature of rape has changed” 

59
 No original: “we can now meet them in circles we frequent for companionship” 

60
 No original: “we see them at the coffeehouse” 

61
 No original:“wit someone else we know” 

62
 No original: “we cd even have em over for dinner/ & get raped in our own houses/ by invitation/ a friend” 
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desconhecidos. Ao abordar o tema do estupro sobre este prisma, Shange provoca a 

audiência de mulheres a conhecer o crime, a refletir sobre ele, a julgar se ele 

ocorreu e a buscar evitá-lo, denunciá-lo e extirpá-lo. 

Os corpos das mulheres negras aparecem de formas significativas em 

diversos poemas da peça. Em abortion cycle #1 (ciclo de aborto #1) (SHANGE, 

2010, p. 36-37) aborda-se a questão da vergonha da gravidez e do aborto 

clandestino realizado por uma jovem negra que concede um depoimento dramático 

sobre sua experiência. A vergonha da gravidez precoce aparece como problemática 

e motivadora do aborto. Shange, em suas produções, por vezes concede sacralidade 

a situações que envolvem o corpo da mulher, como a menstruação, a gravidez e o 

banho.  

O poema one (SHANGE, 2010, p. 45-49) aborda o corpo solitário de uma 

mulher que mantém relacionamentos sexuais fortuitos e sem nenhum 

aprofundamento emocional. O título one, que significa “um” provoca o público a 

pensar sobre a inteireza do sujeito, e suscita reflexão sobre temas como a solidão, a 

possível e impossível fusão com o outro, bem como a probabilidade de se encontrar 

“o príncipe encantado”. Nele, a dama de vermelho fala sobre uma mulher negra que 

mantém relações sexuais breves, sem intimidade ou vínculo sentimental. A 

personagem do poema aparece brilhante, enfeitada e encarava cada homem que não 

fosse lame (chato), white (branco) (p.45) ou que não a estivesse cumprimentando. 

Com um andar sensual, “ela deixa sua coxa deslizar de sua saia/ atravessando a rua” 

63
 (p.45). O corpo dessa mulher é exposto por ela mesma a outros homens de seu 

interesse: “ela ia devagar para ser olhada/ & nunca olhava para trás para dar um 

sorriso/ ou reconhecia um sincero ‘ei, gostosa’” 
64

 (p.45). Aqui, vemos o corpo 

sendo exposto como objeto de desejo por iniciativa de uma jovem negra. 
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 No original: “she let her thigh slip from her skirt/ crossing the street” 

64
 No original: “she slowed to be examined/ & she never looked back to smile/ or acknowledge a sincere ‘hey 

mama’” 
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O estado emocional da personagem no poema “um” é de tristeza e há marcas 

ao redor de sua boca que “sugeriam lágrimas” 
65

 e “beijos frescos que não fizeram 

nenhum bem” 
66

 (SHANGE, 2010, p. 46). Esses sinais fazem com que o público 

perceba o contraste entre as relações sexuais desprendidas e o abalo emocional 

vivenciado pela personagem. A jovem é descrita como sensual, “ela era uma 

coquette deliberada/ que nunca ficava sem/ o que queria” 
67

 (p. 46). O objetivo da 

personagem é dramático: “& ela queria ser inesquecível/ queria ser uma memória/ 

uma ferida      para cada homem” 
68

 (p.46). No poema, a personagem é quem decide 

pelo final do vínculo, mas termina solitária, e depois de um banho restaurador, volta 

à sua identidade de mulher negra. 

No poema positive (positivo), (SHANGE, 2010, p. 69-78), Shange trabalha 

com a ambivalência do significado da palavra “positivo”, que remete tanto ao 

adjetivo que define coisas, pessoas e situações boas, mas também ao resultado 

positivo para o teste de AIDS. Como verificamos no verso declamado pela dama de 

púrpura: “eu era positiva” 
69

 (p. 78) e na fala da dama de amarelo: “e de forma 

nenhuma positiva” 
70

 (p.78). Em uma situação dramática, uma mulher negra é 

contaminada pelo parceiro e, após comunicá-lo sobre o diagnóstico é agredida 

fisicamente. No poema, a autora discute o sexismo e a violência a que está sujeita 

uma mulher que contrai o vírus do parceiro, pois negligencia a história sexual deste 

e não faz uso de preservativos. 

O espetáculo for colored girls termina com seu poema mais importante, a 

layin on of hands (um repousar de mãos) (SHANGE, 2010, p. 84-88), em que o 

corpo de uma das personagens, a dama de vermelho, vivencia um momento de 

                                                           
65

 No original: ‘suggested tears” 

66
 No original: “fresh kisses that had done no good” 

67
 No original: “she was a deliberate coquette/ who never did without/ what she wanted” 

68
 No original: “& she wanted to be unforgettable/ she wanted to be a memory/ a wound   to every man” 

69
 No original: “i waz positive” 

70
 No original: “& not positive at all” (SHANGE, 2010, p.78) 
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autodescoberta e de união com a natureza e o plano transcendental, marcando o 

empoderamento das mulheres negras através do fortalecimento do ego e da ligação 

com a divindade. Em “um repousar de mãos”, temos um trecho significativo: 

 

(...) eu estava sentindo falta de algo/ dama de púrpura/ um repousar de mãos/ dama 

de azul/ não um homem/ dama de amarelo/ deitado/ dama de púrpura/ não minha 

mamãe/ segurando-me apertado/ dizendo/ que eu sempre serei a menina dela/ não 

um repousar de seio & útero/ um repousar de mãos/ a sacralidade de mim mesma 

libertada/ dama de vermelho/ eu arrumei uma noite andando na pensão/ gritando/ 

chorando/ o fantasma de outra mulher/ que estava sentindo falta do que eu estava 

sentindo falta/ eu queria pular para fora dos meus ossos/ & acabar comigo mesma/ 

deixe-me em paz/ & continue no vento/ era demais/ eu caí em uma paralisia/ até 

que a única árvore que eu podia ver/ pegou-me em seus galhos/ segurou-me na 

brisa/ tornou-me orvalho da manhã/ que esfria no nascer do dia/ o sol embrulhou-

me lançando luz rósea por toda parte/ o céu deitou-se sobre mim como um milhão 

de homens/ eu estava com frio/ eu estava queimando/ uma criança/ & infinitamente 

acenando para a lua com as minhas roupas/ com minhas lágrimas/ eu encontrei 

deus em mim mesma/ & eu a amei/ eu a amei ferozmente 
71

 (SHANGE, 2010, 

p.86-87) 

 

Shange entrelaça os temas de suas produções com reflexões efetuadas pelo 

Movimento dos Direitos Civis, o Black Arts Movement, o Black Theatre Movement 

e o movimento das mulheres, especialmente o feminismo negro. Em seu teatro, a 

autora problematiza o tema dos corpos das mulheres negras de maneira específica e 

ao mesmo tempo abrangente, por abarcar diferentes aspectos, experiências 

particulares, mas também dramas coletivos, tais como a iniciação sexual, a 

gravidez, o aborto, o estupro, a violência doméstica, os relacionamentos pessoais, a 

espiritualidade, as situações e experiências da vida das afro-americanas que 

implicam seus corpos e suas múltiplas identidades.  
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No original: (…) i waz missin something/ lady in purple/ a layin on of hands/ lady in blue/ not a man/ lady 

in yellow/ layin on/ lady in purple/ not my mama/ holdin me tight/ sayin/ i’m always gonna be her girl/ not a 

layin on of bosom & womb/ a layin on of hands/ the holiness of mysef released/ lady in red/ i sat up one nite 

walkin a boardin house/ screamin/ cryin/ the ghost of another woman/ who waz missin what i waz missin/ i 

wanted to jump outta my bones/ & be done wit myself/ leave me alone/ & go on in the wind/ it waz too 

much/ i fell into a numbness/ till the only tree i cd see/ took me up in her branches/ held me in the breeze/ 

made me dawn dew/ that chill at daybreak/ the sun wrapped me up swingin rose light everywhere/ the sky 

laid over me like a million men/ I waz cold/ I waz burnin up/ a child/ & endlessly waving garments for the 

moon/wit my tears/ i found god in myself/ &i loved her/ i loved her fiercly.” 
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O poema abortion cycle #1 (ciclo de aborto #1) revela o desespero de uma 

garota negra que faz um aborto clandestino e sua falta de reconhecimento do valor 

positivo de uma gravidez. Também o referido poema one (um) dramatiza a 

vingança da personagem através de relações esvaziadas e puramente sexuais com 

desconhecidos os quais ela, imitando a postura sexista de muitos homens, dispensa 

friamente na manhã seguinte, argumentando que tem muito trabalho a fazer e 

pontuando reconhecer a falta de profundidade do vínculo entre os dois e a 

inutilidade de mais contato. Esta suposta vingança que se inicia com a doação da 

mulher ao ato sexual e ao prazer do parceiro e termina com o rompimento brusco e 

a negação de qualquer aprofundamento termina com a personagem chorando na 

cama. Fazer como os homens sexistas fazem, considerando o sujeito apenas como 

um objeto de prazer fugaz não traz felicidade para a protagonista, como verificamos 

no poema, mas paralelamente, impor seu espaço e voltar aos seus afazeres depois de 

uma noite de sexo sem compromisso afirma a autonomia das mulheres negras. 

Shange não prega a futilidade e relações fugazes sem sentido entre homens e 

mulheres, mas primeiramente o fortalecimento das mulheres negras como condição 

primária para suas vidas e não o relacionamento amoroso como centro da 

existência. Isto fica evidente no poema somebody almost walked off wid alla my 

stuff (alguém quase foi embora com todas as minhas coisas). Nesse poema de título 

inusitado, fica sugerida uma tentativa de roubo a uma mulher negra. O poema busca 

metaforicamente despertar o fortalecimento interno das mulheres negras da plateia, 

pois a dama de verde demonstra firmeza ao reivindicar suas coisas:  

 

“alguém quase foi embora com todas as minhas coisas/ não meus 

poemas ou uma dança que eu abandonei na rua/ mas alguém quase foi 

embora com todas as minhas coisas/ como um cleptomaníaco 

trabalhando duro & esquecendo enquanto rouba/ isto é meu/ isto não é 

coisa sua” 
72

 (SHANGE, 2010, p. 63). 
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No original: “somebody almost walked off wid alla my stuff/ not my poems or a dance i gave up in the 

street/ but somebody almost walked off wid alla my stuff/ like a kleptomaniac workin hard & forgettin while 

stealin/ this is mine/ this aint your stuff” 
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A metáfora do roubo evoca a perda do ego da identidade das mulheres que 

dissolvem dentro de seus relacionamentos suas potencialidades e sua força. Ntozake 

Shange, através de uma peça construída com sete atrizes vestidas de diferentes 

cores, concede à plateia uma viagem pelo mundo íntimo e as experiências das 

mulheres negras nos Estados Unidos. A raiva, a reação, o humor, a luta, a coragem, 

a união e a transcendência, o autofortalecimento e a descoberta de servem como 

caminhos para fortalecer as múltiplas identidades dessas mulheres e manter ativa a 

luta política de todos os afrodescendentes, deflagrando combates necessários na 

direção de mudanças sociais concretas e de um desenvolvimento que leve a uma 

integração do ego a uma integração social das mulheres negras, em harmonia 

também consigo mesmas e enquanto grupo. 

 

Somando experiências 

 

Shange prima por uma ampla visão feminista sobre o corpo das mulheres 

negras, uma visão que se posiciona contra mitos e estereótipos que reduzem as 

mulheres negras a mães, prostitutas ou figuras sexualmente lascivas e discute a 

violência que enfrentaram. A autora reivindica a representatividade e a 

expressividade das mulheres negras no poema “frases sombrias”, enfoca o direito de 

escolha da iniciação sexual em “noite de formatura”, enaltece o gosto de uma jovem 

negra pela dança, especialmente a salsa em “agora eu amo alguém mais do que”, 

denuncia a perpetuação do estupro sob novas formas em “estupradores latentes”, 

discute o significado da gravidez e o aborto clandestino em “ciclo de aborto #1”, e 

reafirma a necessidade de relacionamentos que não sejam só pautados em relações 

sexuais esvaziadas, sugerindo a necessidade de se cultivar o amor-próprio no poema 

“um”. Shange defende a integridade e a inteireza, contra a anulação de si em 

“alguém quase foi embora com todas as minhas coisas”, alerta para a transmissão 

do vírus HIV, para a violência doméstica e para a saúde das mulheres em 
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“positivo”, e enaltece a divindade dentro de cada mulher, a sua ligação com outras 

mulheres e com o sagrado em “um repousar de mãos”. 

Enfocando as experiências das jovens negras nos Estados Unidos da década 

de 1970, Ntozake Shange contribuiu para fomentar uma consciência gendrada e 

feminista em sua audiência, representando os corpos das mulheres negras a partir 

das várias formas de violência que sofreram historicamente e a partir de novas 

representações, afirmando estratégias de movimentá-lo de forma livre, através da 

dança, do amor-próprio, da união entre as mulheres e da união com a 

espiritualidade. Os corpos negros são apresentados em seu estado fragmentado e 

posteriormente curados, fortalecendo-se em múltiplas criações e movimentos. 
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A presença dos corpos ausentes 

(leitura de “A saúde dos doentes” de Julio Cortázar) 

 

 

 

Nícolas Totti Leite 
 

 

Mas para que nos serve a verdade que tranquiliza 

o honesto proprietário? A nossa verdade possível 

tem de ser invenção...  

Julio Cortázar 

 

 

 Do quarto de uma casa de Buenos Aires uma criança doente escreve com o 

dedo um nome contra a parede: Lola Membrives. Somente velho saberia que este 

era o nome de uma atriz que estava fazendo sucesso na Argentina naquela época. O 

interesse da criança era apenas pela junção das letras que se formavam a partir de 

seu enfermo corpo. Destituída de seu valor pragmático, apalavra se forma na parede 

como corpos independentes. Assim descreveu o escritor argentino Julio Cortázar 

(1914-1984) o fascínio que as palavras despertaram desde sua infância, em 

entrevista a Omar Prego. E acrescenta: “Palavras que eram, muitas vezes, fetiches, 

palavras mágicas. Isso é algo que depois me perseguiu ao longo da vida.” (PREGO, 

1991, p.21). 

 Esta perseguição constituiu o aspecto central das obras de Cortázar, como 

evidenciou o estudo que Davi Arrigucci realizou acerca da obra poética do escritor 

em O escorpião encalacrado, publicado originalmente em 1973. A proposta do 

estudo de Arrigucci é a de analisar a obra poética apontando alguns modos de como 

o escritor argentino construiu uma literatura que se situa no limite da destruição. 

Para isso, Arrigucci analisa, entre outras coisas, a metalinguagem, os jogos com as 

representações da realidade e os simulacros. O ensaísta aborda o modo como 

Cortázar misturou diversos gêneros em suas narrativas tais como fotografias, cartas, 

diários, pinturas, e diversos tipos de representação a fim de se discutir os limites 

entre a literatura e a realidade. 
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No prefácio da primeira edição do estudo de Davi Arrigucci, Antonio 

Candido resume a tese do pesquisador da seguinte forma: “o significante destrói 

lentamente o significado ao se tomar ele próprio como significado.” (ARRIGUCCI 

JR., 1995, p.9). Discute-se por meio do jogo de representações,relações entre o 

significante e o significado, entre a palavra e a coisa, entre o corpo e a escrita.Como 

na imagem da criança que vê a palavra se formar na parede com seu dedo, nas obras 

do escritor argentino a escrita é encarada como um corpo, deslocando assim a 

relação entre significante e significado.  

A relação entre a escrita e o corpo está presente na obra de Cortázar desde 

seu primeiro livro, publicado em 1951, intitulado Bestiario. Como na carta escrita 

por um tradutor, que está hospedado na casa de sua amiga Andrée, enquanto ela 

viaja por Paris. No conto “Carta a uma senhorita em Paris” presenciamos todo o 

desespero e angústia do tradutor, que está prestes a cometer suicídio, devido aos 

coelhinhos que ele vomitara e destruíram irrecuperavelmente a casa de sua amiga. 

Os coelhos que pouco a pouco saem do corpo do narrador podem ser lidos como 

sintomas de enfermidade, causada por uma realidade claustrofóbica de Buenos 

Aires. Assim, vemos os coelhos adquirirem vidas próprias e independentes, se 

desapegando do corpo que eles se originaram.  

Como no conto descrito acima, muitos outros exemplos podem ser apontados 

no que tange a (in)dissociação entre corpo e escrita na obra de Cortázar. Essa 

relação é central no conto “As babas do diabo”, que deu origem ao filme de 

Michelangelo Antonioni Blow up, depois daquele beijo, de 1966. Em uma cena do 

filme, a relação que perpassa a representação constitui-se como um aspecto 

fundamental. Depois de o famoso fotógrafo achar ter desvendado um crime por 

meio da ampliação de suas fotografias, a personagem caminha por um parque onde 

um grupo de artistas aparece para jogar tênis. O curioso está no fato de a bola com 

que eles jogam ser imaginária. Independente disso, todos os que estão ali presentes, 

inclusive o fotógrafo, acompanham a bola invisível que vai de um lado a outro, até 

que ela ultrapassa a quadra e cai do lado do fotógrafo. Ele pega a bola inexistente e 
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joga para os artistas para que eles possam continuar a partida. Com a câmera 

focalizada apenas no rosto do fotógrafo, que continua a ver os artistas a jogarem a 

partida, conseguimos ouvir as batidas da bola contra o chão e contra a raquete. 

Com esses dois exemplos, entre muitos outros, podemos ver a importância de 

se analisar as obras do escritor pelo viés da escrita e do corpo, relação muito 

explícita em suas narrativas. A partir de um jogo incessante de antíteses tais quais: 

dentro e fora, mentira e verdade,ausência e presença, aproximação e 

distanciamento, esconde-se uma complexa relação entre a escrita e o corpo. Essas 

relações são desenvolvidas em “A saúde dos doentes”, conto que compõe o livro 

Todos os fogos o fogo, publicado em 1966, demonstrando a contaminação da 

realidade pela literatura.  

 

De cartas a corpos 

 

Neste conto, Cortázar relaciona o corpo e a escrita com os processos que 

envolvem a ficção e a realidade, articulando uma rede de associações feita de 

antíteses e paradoxos. A narrativa aborda a rotina de uma família burguesa de 

Buenos Aires e os inúmeros cuidados dos filhos e irmãos para com a frágil saúde de 

mamãe. A presença da enfermidade se dá desde o início do conto, em que um 

narrador-testemunha descreve o desespero da família quando “Tia Clélia” se sentiu 

mal, principalmente, para que mamãe não soubesse de nada, pois “não se podia dar 

notícias alarmantes à mamãe, por causa da sua pressão e do seu açúcar” 

(CORTÁZAR, 2009, p.45). Todo o enredo gira em torno de um aspecto vital: o 

corpo frágil de mamãe. Acompanhamos nesse conto o desespero de uma família 

para que nada aconteça com a mamãe, mesmo que para isso, seja preciso mentir, 

inventar e enganar, tornando o conto em uma “piedosa comédia” (p.51).  

Isolada em seu quarto, está mamãe, uma senhora de corpo frágil e 

hipocondríaca. O corpo enfermo da senhora é o elemento principal da narrativa, 

pois, todas as ações giram em torno dele e em função dele. Mesmo debilitada, ela é 
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caracterizada como uma pessoa atenta, que a qualquer distração da família poderia 

acabar descobrindo a verdade. Assim afirma o narrador: “Se bem que a casa fosse 

grande, devia-se levar em conta o ouvido aguçado de mamãe e sua inquietante 

capacidade para adivinhar onde estava cada um.” (CORTÁZAR, 2009, p.45). A 

rotina da família é ordenada não só pela necessidade dos remédios de mamãe, como 

também pela leitura das notícias de jornal, pois, “era preciso fazer todo o possível 

para prestar-lhe assistência e distraí-la” (p.48). Nada pode sair da rotina e para isso, 

todas as personagens têm um papel muito específico na trama da qual fazem parte. 

Outro personagem fundamental na narrativa é o filho mais novo de mamãe, 

Alejandro, que de acordo com o narrador, morrera em um acidente de moto há um 

ano a caminho de Montevidéu. Para poupar a saúde de mamãe, a família a informa 

de que ele estava trabalhando no Brasil, exercendo sua função de engenheiro civil. 

Alejandro era noivo de Maria Laura, que visitava mamãe todas as quintas-feiras, 

menos na que antecedeu o enterro de seu noivo. A viúva apareceu apenas na sexta-

feira, justificando a mamãe que precisava estudar para os exames de arquitetura. Por 

meio de várias alusões, como a profissão de Alejandro e Maria Laura, Cortázar 

constrói diversas relações entre dentro e fora, entre a superfície e a profundidade, 

entre a aparência e a essência, associando-as aos processos de leitura e de escrita da 

ficção. A respeito dos olhos vermelhos de tanto chorar de Maria Laura, mamãe 

afirma: “– Você está com os olhos vermelhos de tanto ler, e isso faz mal.” 

(CORTÁZAR, 2009, p.49). Maria Laura, portanto, é uma leitora, mas assim como 

sua profissão indica, ela é uma leitora da superfície, o que a impede de sustentar os 

jogos de mentiras criadas pela família, e adentrar na ficção profundamente.  

Quando Maria Laura deixa de visitar mamãe, chega a primeira carta de 

Alejandro, que, na verdade, são escritas pela família. A ficção é uma iniciativa 

familiar de ocultar a verdade para mamãe, não só para enganá-la, mas também 

substituir a ausência de Maria Laura e Alejandro. Toda a parte da narrativa que 

constitui a troca de missivas entre mamãe e “Alejandro” é narrada em um flashback 

do narrador, que volta ao passado para demonstrar que, assim como a morte de 
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Alejandro, a doença de tia Clélia significa que a família teria que inventar outras 

desculpas para enganar mamãe. 

Na primeira carta que mamãe recebe de “Alejandro”, ela só tem acesso ao 

conteúdo através da leitura de Carlos, ou seja, ela tem acesso ao filho por meio de 

um mediador. De forma semelhante, os leitores do conto não têm acesso ao 

conteúdo diretamente; sabemos o que a carta informa por meio do narrador, que 

parafraseia a missiva. A mediação também existe quando é a vez de mamãe 

“escrever” a carta. Na verdade, ela dita a carta para Rosa escrever. Importante 

ressaltar que na carta assinada por mamãe, o jogo de mentiras também existe, pois, 

mamãe afirma ao filho que Maria Laura vai visitá-la todas as quintas-feiras, quando 

na verdade, ela já não a visitava mais. Assim, o jogo de ilusões começa a ser 

construído, e aqueles que enganam, isto é, os irmãos e filhos de mamãe, também 

são enganados por ela.  

É a própria mamãe que lê a carta seguinte que recebe de Alejandro, e para 

isso pede seus óculos para ver de perto. Com seu corpo próximo à carta, mamãe tem 

acesso direto ao conteúdo, dessa vez, sem um mediador. No entanto, ela reclama o 

fato de o “filho” ter escrito a carta à máquina, que torna a relação entre eles 

impessoal, e o que impossibilita ao acesso direto ao filho, já que a máquina também 

se constitui como uma mediação entre eles. Ao realizar a leitura da carta, mamãe 

acha estranho que o filho não a tenha chamado por um nome que só os dois sabem. 

Por causa desse apelido ausente nas cartas, ela, que é uma leitora atenta, vai 

começar a perder o interesse pelas cartas, deixando entender que desvendou a morte 

do filho.  

Além das profissões das personagens, as relações entre os paradoxos também 

se dá pelo nome do filho, Alejandro, que em espanhol remete-nos a palavra “a 

lejando” cuja tradução é “se distanciando”. Além disso, a palavra “Alejandro” é de 

origem grega composta pelas junções andrós que significa homem, e a primeira 

parte da raiz do verbo aléxein que significa não só “distanciar-se”, como também 

“proteger” e “defender” alguém.  Em uma carta ditada por ela, mamãe pede a 
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Alejandro que tire férias para visitar Maria Laura, pois, “um amor não vive de 

palavras bonitas e promessas à distância” (CORTÁZAR, 2009, p.53).Mamãe vai 

dando indícios de que sabe ou desconfia de que ela faz parte de uma grande ilusão, 

pois, “Rosa reparou que mamãe não beijava o papel depois de assinar, mas que 

olhava fixamente a carta como se quisesse guardá-la na memória” (p.53). 

A fim de “Ver se mamãe estava em condições de receber uma primeira 

notícia desagradável.” (CORTÁZAR, 2009, p.54), a família decide inventar que 

Alejandro não poderia viajar para Buenos Aires, pois fraturara o pé. Apenas depois 

de vários dias,mamãe se recupera da notícia, mas, ela perde o total interesse em 

escrever e ditar novas cartas para Alejandro e pede para que Pepa escreva. Assim 

faz Pepa, mesmo “sem saber por que escrevia uma frase após a outra, já que mamãe 

não ia ler a carta” (p.55).  O jogo de ilusão consiste no fato de que mamãe, assim 

como Alejandro, se transformar em um emissor ficcional no momento em que ela se 

recusa a escrever, enganando a família, que por sua vez, mantém o jogo ficcional 

mesmo sem a presença do corpo de mamãe, única finalidade das missivas.   

Por meio desse jogo de cartas entre o “filho” e a mamãe, discute-se o 

processo de escrita e de leitura ficcional. Assim sendo, Cortázar estabelece, através 

da justaposição de ausência e presença, de mentira e verdade,a relação entre a 

realidade e a ficção, entre o corpo e a escrita. O contato entre filho e mamãe existe 

no momento de leitura, mesmo que ele esteja ausente, assim como as personagens 

só existem durante o processo de leitura. Nesse sentido, através desse jogo de ilusão 

desempenhado pelas cartas ficcionais, Cortázar discute as ilusões da 

literatura,dentre eles,o de palavras que, no ato de leitura, são corporificadas, como 

acontece com as personagens e também, como se verá no final do conto, com 

Alejandro. 

Um corpo ausente: nisto resume-se a condição da escrita. Em Margens da 

filosofia Jacques Derrida analisa filosoficamente a representação de uma escrita na 

relação entre a ideia e o signo. Escreve-se para comunicar algo aos ausentes, afirma 

o filósofo. E acrescenta:  



Corpo Arte Tecnologia: Estudos 175 

 

 

 

 

A ausência do emissor, do destinatário, em relação à marca que abandona, que se 

separa dele e continua a produzir efeitos para além de sua presença e da atualidade 

presente de querer-dizer, mesmo para além da sua própria vida, esta ausência que 

pertence, todavia, à estrutura de qualquer escrita. (DERRIDA, 1972, p.407). 

 

Assim como vimos, para que a escrita das cartas ficcionais possa existir é 

preciso que o corpo de Alejandro esteja ausente. A ausência começa a se estender à 

figura de mamãe, pois ela se recusa a continuar a escrever\ditar as cartas, o que 

demonstra que o processo de escrita e de leitura se mantém mesmo sem o corpo de 

mamãe. Assim, Cortázar, através da escrita das cartas ficcionais, constrói um 

complexo jogo de contradições entre presença e ausência, entre o significante e o 

significado, entre o corpo e a escrita, relações que como se verá posteriormente, 

constituem parte do jogo de ilusão da escrita criada pelo autor.  

  

O jogo de blefe 

 

O jogo da mescla entre imaginação e realidade, mentira e verdade é exposto 

na trama não só por meio das cartas ficcionais, mas também pelas falas das 

personagens constituindo-se um perfeito jogo de blefe, em que a mentira é a 

motivação das ações das personagens e se confundem com a verdade, tal qual na 

epígrafe que inicia este ensaio. A grande quantidade de personagens que o conto 

apresenta ajuda a consolidar o jogo de blefe na medida em que elas são articuladas, 

como peças de xadrez, para confundir o leitor quanto ao que é verdade e o que é 

mentira.  

Além disso, o jogo de blefe também é construído na narrativa pela 

necessidade constante das personagens em afirmar que estão dizendo a verdade. Um 

exemplo é o momento em que Maria Laura vai visitar mamãe e a (ex-)noiva, 

recusando-se a voltar a fazer parte da trama, afirma: “Não imagino, é verdade – 

disse Maria Laura. – Eu não volto mais, Rosa, peçam-me o que quiserem, mas eu 

não volto a entrar nesse quarto.” (CORTÁZAR, 2009, p.56). E no parágrafo 

seguinte, quando “tio Roque” está conversando com mamãe, e se pergunta por que 
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Maria Laura não estava no quarto, já que era quinta-feira, afirmando o seguinte: 

“Você tem razão – disse tio Roque, indagando consigo mesmo que bicho teria 

mordido Maria Laura aquele dia. – A verdade é que você tem filhos ótimos.” 

(CORTÁZAR, 2009, p.57). A ironia da fala de tio Roque consiste no uso da palavra 

“verdade”, enquanto os filhos e irmãos mentem para proteger a saúde de mamãe, o 

que desloca tais dicotomias. 

A ironia e a ambiguidade são construídas a partir da justaposição de mentira 

e verdade, que alcança o seu clímax na trama quando “tio Roque”, na conversa com 

mamãe, afirma sobre o falecido Alejandro: “E Alejandro, com o futuro pela frente” 

(CORTÁZAR, 2009, p.57). Como o nome de Alejandro sugere, a ficção advém de 

uma necessidade familiar de proteger mamãe, que não pode ter conhecimento da 

realidade. No xadrez “Roque” é o nome de uma jogada que envolve a 

movimentação de duas peças ao mesmo tempo. Neste movimento, a torre inverte 

sua posição com o rei com a finalidade de protegê-lo.Assim, como é sugerido o 

tempo todo, mamãe, o centro da família e da narrativa é protegida pela família por 

meio da ficção. Diante da fala de “tio Roque” mamãe age com extrema indiferença, 

e mais uma vez, pede para que Pepa escreva a carta exigida pela família, que é 

escrita pela filha “para evitar contradições”. O jogo das contradições consiste no 

fato de que escrever para evitar contradições é também a consagração da escrita 

como um ato contraditório; uma escrita em que o corpo de mamãe se ausenta por 

completo, tornando destinatário e remetente figuras ficcionais.   

Outro aspecto fundamental que é abordado de maneira explícita no conto está 

no fato de a literatura estimular e condicionara realidade.Isso se torna evidente não 

só por meio das atitudes que as cartas ficcionais exigem da família, mas 

principalmente, quando na primeira carta que mamãe recebe de Alejandro é 

descrito: “a família ficava com água na boca quando tomava conhecimento que os 

abacaxis eram de graça, que o café era de verdade e tão cheiroso ...” (CORTÁZAR, 

2009, p.49). O jogo de blefe vai sendo construído na narrativa, pois, a família pensa 

estar enganando mamãe, mas vários indícios apontam que a família também está se 
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enganando. E nesse complexo jogo de ilusionismo, as próprias personagens acabam 

acreditando nas mentiras e invenções, que elas mesmas criam.  

Como se evidencia na passagem destacada em seguida, a família começa a se 

perguntar se mamãe não saberia da morte de Alejandro e, então, o narrador afirma: 

“Mas não podia ser, porque à força de fingir sorrisos, todos acabavam rindo deveras 

com mamãe, às vezes pilheriavam e davam palmadas uns nos outros mesmo quando 

não estivessem com ela, depois se olhavam como se acordassem subitamente.” 

(CORTÁZAR, 2009, p.50).A mentira assim comoo comportamento forçado da 

família ultrapassa o quarto de mamãe e não depende da presença dela, 

demonstrando que a mentira ganha mais consistência que a própria verdade, 

condicionando as ações das personagens. 

Os truques de ilusionismo da narrativa vão se tornando cada vez mais 

evidentes, devido às inúmeras sugestões de jogos, tais como o dominó, peças que 

devem ser colocadas uma a uma, representadas na narrativa pelos diversos 

personagens existentes. E também o pôquer, jogo em que o ganhador é aquele que 

blefa melhor. Depois desse grande flashback do narrador, que consiste no relato da 

morte de Alejandro até o jogo das cartas que a família escreve, o tempo da narrativa 

volta para o presente da enunciação, momento em que tia Clélia está doente e tem 

que ser internada.  

As contradições, que até então, não passavam de alusões, tornam-se 

explícitas no final do conto interferindo de maneira contundente na narração.Mamãe 

pergunta pela saúde de “tia Clélia”, e mais uma vez, ela é enganada. Nessa 

passagem, a narração se desdobra em duas, uma explícita, em que é narrado que o 

estado de saúde de “tia Clélia”é bom, e outra implícita, através do uso de 

parênteses, em que o narrador afirma o “verdadeiro” estado de “tia Clélia”. 

Enquanto, entre parênteses, o narrador afirma “(tia Clélia estava gravíssima, Pepa 

acabara de ligar)” e também, “(tia Clélia acabara de morrer e resolveram velá-la na 

capela)” (CORTÁZAR, 2009, p.61), na narração sem parênteses tia Clélia está 

melhorando. Nesse jogo em que a fala do narrador contradiz a fala das personagens, 
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o absurdo jogo de ilusão se torna completo quando então, no parágrafo posterior ao 

que narra a morte de tia Clélia o narrador se contradiz ao afirmar entre parênteses: 

“(tia Clélia estava bem, mas o médico de Manumita insistia em que devia aproveitar 

o bom clima da quinta)” (CORTÁZAR, 2009, p.62). Assim, sem saber se tia Clélia 

está morta ou não o jogo de paradoxos, de mentiras e de ausências é construído de 

modo que a ilusão criada para enganar a mamãe no princípio começa a interferir na 

própria narração, dando-nos alguns indícios de que o leitor também é enganado.  

Um espaço fechado e íntimo que é olhado por um corpo que está fora: assim, 

poderíamos representar a relação entre a literatura e o leitor. Acrescenta-se a nossa 

análise que apontou os jogos entre o dentro e fora, entre ausência e presença, um 

elemento que desempenha um papel fundamental e esclarecedor para compreender 

esses jogos: o narrador. Durante toda a narrativa, temos acesso às ações das 

personagens através de um narrador em terceira pessoa, como se fosse uma 

testemunha, mas com lapsos de onisciência. Através desse narrador voyeur, que 

olha e se infiltra na rotina familiar, somos translúcidos para o quarto de mamãe. 

Parece-nos que quem está narrando é alguém do âmbito familiar, fato que pode ser 

comprovado ainda na primeira linha da narrativa: “Quando, inesperadamente, tia 

Clélia se sentiu mal, houve na família um momento de pânico (...)”. No entanto, em 

passagens subsequentes, o narrador se distancia da família, na medida em que não 

os trata pelo vínculo familiar: “Pepa, que chamara o doutor Bonifaz pelo telefone de 

cima, avisou os irmãos que o médico chegaria o mais depressa” (CORTÁZAR, 

2009, p.45). Pepa é filha de mamãe e sobrinha de tia Clélia, e, portanto, seria irmã 

do narrador. No entanto, como vimos no trecho anterior, o narrador ao afirmar “os 

irmãos” não se inclui como um dos filhos. 

Esse peculiar narrador, que ora chama as personagens por seus vínculos 

familiares como “mamãe” e “tia Clélia”, ora os trata de um modo impessoal, 

distanciando-se deles, adentra-se na intimidade da família, sendo o elo de conexão 

entre o leitor e as personagens. Ele oscila entre ser e não ser da família, assim como 

sua narração está entre o testemunho e a onisciência. Identificamo-nos com este 
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narrador que fala de um lugar impreciso e ambivalente, dentro e fora, tal qual a 

posição do leitor, que vê os acontecimentos, mas que não participa deles. Assim 

sendo, o narrador e leitor são corpos que estão dentro e fora, estão presentes e 

ausentes da narrativa.   

No leito de morte, mamãe parece já não se importar com as cartas de 

Alejandro e com o estado de tia Clélia, distanciando-se assim da família. Tal como 

podemos ver na seguinte passagem, em que o narrador afirma: “Nem sequer durante 

os últimos meses da vida de mamãe os hábitos mudaram, embora já não tivessem 

importância. [...]. Mas mamãe manteve-se lúcida até o fim, quando já os filhos a 

rodeavam sem poder fingir o que sentiam.” (CORTÁZAR, 2009, p.64). 

A lucidez de mamãe nas suas últimas palavras é carregada de ironia e 

ambiguidade:“- Como vocês foram bons comigo – disse mamãe. – Esse trabalho 

todo que vocês tiveram para que eu não sofresse”. E ainda: “Agora vocês vão poder 

descansar – disse mamãe. – Já não lhes daremos mais trabalho.” (CORTÁZAR, 

2009, p.65). A fala final da mamãe aponta a inutilidade dos inúmeros estratagemas 

feitos pela família para enganá-la: ela é a que menos deveria saber, no entanto, é a 

que mais sabia, revelando-se uma ótima leitora de sua circunstância e dos signos 

que transitam no espaço fechado de seu quarto, e para além dele. A ambiguidade de 

sua fala está no fato do pronome pessoal oblíquo “lhes” não revelar para quem o 

discurso é dirigido: estaria mamãe falando dela e de Alejandro dirigindo seu 

discurso aos filhos, ou ela, de uma maneira metalinguística, que tem consciência de 

sua circunstância e de sua família enquanto personagens,estaria se referindo aos 

possíveis leitores da narrativa?  

Assim como no xadrez, o final do conto, momento decisivo no jogo traçado 

por Cortázar, constitui a consagração máxima da contradição e do paradoxo por 

deslocar e inverter as relações entre a presença e a ausência. No último parágrafo do 

conto o narrador afirma:  

 

Três dias depois do enterro chegou a última carta de Alejandro, na qual, como 

sempre, perguntava pela saúde de mamãe e de tia Clélia. Rosa, que a recebera, 
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abriu-a e começou a lê-la sem pensar e, quando levantou os olhos, porque de 

repente as lágrimas a cegavam, percebeu que enquanto lia a carta estivera pensando 

de que forma haveriam de dar a Alejandro a notícia da morte de mamãe. 

(CORTÁZAR, 2009, p.65) 

  

 Durante toda a narrativa, a presença de Alejandro é ficcional, ou seja, sua 

presença se dá apenas pelas cartas escritas pela família. Paradoxalmente, Alejandro, 

que estava morto o tempo todo durante a narrativa, é mantido vivo através da escrita 

das missivas ficcionais para enganar mamãe, mas, no final, sua imagem aparece 

como o elemento que precisa ser enganado, invertendo as relações entre quem 

engana e quem é enganado na narrativa. Por meio de inúmeras metáforas que 

privilegiam os paradoxos e as contradições, vislumbra-se a relação entre a escrita e 

o corpo na medida em que a aparição de Alejandro é corporificada pela escrita 

ficcional, sugerindo que a arte cria a realidade.  

A carta é uma forma de manter próximo um ausente, posto que a pessoa para 

quem a carta é direcionada não está presente durante o ato de escrita. A partir dessa 

ausência, as palavras ganham corpo e ao mesmo tempo dão corpo a essa pessoa 

ausente. Como uma corporificação de algo que não está presente, mas que 

condiciona aquilo que é escrito. Tais ideias foram traduzidas por Julio Cortázar 

nesse conto. Por meio de uma narrativa paradoxal e cheia de contradições a escrita, 

pouco a pouco, vai se transformando em um corpo, relação que nos faz lembrar das 

palavras de Antonio Candido: significante que se toma por significado.  

Por trás da farsa familiar, as relações entre a ficção e a realidade são 

problematizadas, uma vez que a invenção é o único remédio encontrado pela família 

para proteger a saúde de mamãe, o que demonstra que a saúde da senhora depende 

das mentiras. Além disso, as atitudes dos tios e irmãos são condicionados pela 

ficção que eles mesmos criam, sendo obrigados a fingir o tempo todo, dentro e fora 

do quarto. Com a última carta de Alejandro nota-se que a ficção adquire uma nova 

proporção, revelando que a família acredita nas missivas que elas escrevem, o que 

faz com que as cartas corporifique a imagem de Alejandro, até então, morto. Assim, 

as fronteiras que separam ficção e realidade, no conto, são deslocadas, na medida 
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em que a ficção não só motiva e condiciona o real, como também se transforma em 

realidade.  

 

Conclusão  

 

Com a morte da mamãe, a mentira deveria ser finalizada: não há mais para 

que mentir nem para quem mentir, acabando assim, com a ficção. Os doentes 

poderiam se recuperar. No entanto, o final circular sugere uma possibilidade – 

mesmo que absurda – para a família continuar a ficcionalizar, consagrando a ficção 

como um círculo vicioso. Lembremo-nos que em um dado momento, as cartas 

continuam a ser escritas mesmo sem um remetente e um destinatário reais. Assim, a 

doença não se restringe apenas a mamãe, mas principalmente à família que 

necessita continuar com o jogo de cartas para existir. 

O jogo de blefe consiste no fato de que as cartas exigem um corpo ausente, 

representado na narrativa pela imagem de Alejandro, assim como a presença de um 

corpo, como mamãe que é uma ótima leitora, não só das cartas como de sua 

circunstância. A escrita das cartas possibilita também a corporificação de Alejandro. 

A ficção dá corpo às palavras, ou ela, em si mesma, já se constitui como um próprio 

corpo. Igual às palavras que se formam a partir do dedo da criança citado no início 

do artigo, ou através dos barulhos dos pingos da bola inexistente no filme de 

Antonioni.  

Entre as metáforas utilizadas que estabelecem relações com a contradição, a 

doença, como o próprio título sugere, tem um importante espaço na narrativa. 

Representado desde o começo do conto pela saúde frágil de mamãe, a doença não 

está associada apenas à figura materna, mas também está associada à família. 

Quando o centro da narrativa, constituído por mamãe, é deslocado, o equilíbrio 

familiar se rompe. As farsas e as mentiras não mais se justificam. A última carta de 

Alejandro, recebida já com mamãe morta, demonstra que a família não consegue 

parar de ficcionalizar, ou seja, eles também constituem como parte dos “doentes” na 
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medida em que se enganam e querem enganar agora Alejandro. Por fim, a doença 

pode ser estendida à narrativa, uma vez que os paradoxos e as brechas ambíguas 

transformam-na em uma narrativa falaciosa e contraditória, que ilude o leitor. 

Nesse jogo de ilusões, realizado desde o começo do conto, o leitor constitui-

se como parte da narrativa, como um corpo que está ausente do quarto, mas aos 

poucos vai ganhando espaço, até que a ambiguidade da fala final de mamãe 

possibilite que a personagem esteja direcionando seu discurso diretamente ao leitor. 

O aparecimento da última carta de Alejandro mesmo com a mamãe já morta, nos 

mostra como toda a narrativa não passou de um jogo de ilusão, em que não somente 

mamãe está sendo enganada pela família e também a engana, mas também a 

narrativa engana o leitor. 
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Em velhas caixas existem livros por escrever 

 

Renan Reis Fonseca 

 

É decisivo na arte de colecionar que o objeto seja desligado de todas as 

suas funções primitivas, a fim de travar a relação mais íntima que se pode 

imaginar com aquilo que lhe é semelhante. Esta relação é diametralmente 

oposta à utilidade e situa-se sob a categoria singular da completude. O 

que é essa “completude”? É uma grandiosa tentativa de superar o caráter 

totalmente irracional de sua mera existência através da integração em um 

sistema histórico novo, criado especialmente para este fim: a coleção. 

(BENJAMIN, 2009, p.239) 

 

O colecionador é uma imagem que permeia grande parte da obra de Walter 

Benjamin e de outros escritores e críticos. Tal figura, bem como as coleções, os 

fragmentos e souvenires, é recorrentemente empregada como metáfora tanto para o 

fazer literário quanto para as obras em si. Se Benjamin (1987) discorre sobre o ato 

de desempacotar sua biblioteca, Italo Calvino (2010) recorre à figura do 

colecionador de areia para pensar a literatura e George Perec (2003) descreve sua 

experiência da escrita ao detalhar o seu escritório, local de constante bagunça e 

organização, como a escrita e reescrita de um texto. 

“Eu comecei a escrever esse livro por causa de uma caixa de revistas em 

quadrinhos que eu tinha há quinze anos”.
73

 Partindo dessa premissa Michael 

Chabon (1963-) explica como surgiu a ideia para o livro As incríveis aventuras de 

Kavalier e Clay (2002), publicado em 2000 nos Estados Unidos e que, no ano 

seguinte, seria o grande vencedor do prêmio Pulitzer na categoria Melhor Romance. 

De uma velha caixa, com uma coleção esquecida, Chabon irá, ao seu modo, 

escrever, também, sobre a relação entre o mundo do colecionador e sua consequente 

relação com a produção artística. 

Michael Chabon, romancista, contista e ensaísta estadunidense de origem 

judaica, publicou o seu primeiro romance The Mysteries of Pittsburgh, em 1988. O 

                                                           
73

 No original: “I started writing this book because of a box of comic books that I had been carrying around 

with me for fifteen years”. Extraído de A conversation with Michael Chabon, entrevista disponível em 

<http://www.randomhouse.com/boldtype/1000/chabon/interview.html>, acesso em 08 jun. 2014. 

http://www.randomhouse.com/boldtype/1000/chabon/interview.html
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livro alcançou grande sucesso e logo o alçou ao patamar de promessa da nova 

geração de escritores. No entanto, foi com a publicação de Wonder Boys em 1995, 

que o escritor se consolidou na carreira literária 
74

. Wonder Boys é resultado de uma 

tentativa fracassada de escrever um romance já encomendado intitulado The 

Fountain City. Diante do bloqueio pelo qual passava, Chabon, apesar de já ter 

redigido mais de mil páginas, decidiu abandonar a obra e se dedicar à escrita de um 

romance que apresentasse como protagonista um escritor já consagrado que 

estivesse vivenciando a mesma situação. O livro virou filme em 2000, com direção 

de Curtis Hanson e com Michael Douglas no papel principal, o que aumentou 

exponencialmente a divulgação do romance e do sucesso de Chabon, que desde 

então passou a colaborar com produções Hollywoodianas.  

 É de uma caixa antiga, repleta com velhas revistas de histórias em 

quadrinhos, remanescentes de uma vasta coleção de infância, que o romancista irá 

extrair o material para aquela que seria sua grande obra, o já citado As incríveis 

Aventuras de Kavalier e Clay. Ao chutar por acidente tal caixa, comenta Chabon em 

uma entrevista, que pensou há um livro em algum lugar nessa caixa
75

. Relendo as 

revistas, realizando entrevistas com desenhistas e escritores de histórias em 

quadrinhos, bem como recorrendo às suas memórias e, principalmente às de seu pai, 

a quem dedica o livro, Chabon escreveu a obra que se acabou se tornando seu 

golem. 

O livro narra a história de dois primos, Sam Klayman e Josef Kavalier que 

em 1939 se encontram e partem em busca do sucesso no ascendente mundo das 

histórias em quadrinhos. Sam Clay (seu nome artístico) é um jovem norte-

americano apaixonado pelas Pulp Magazines
76

, que vive com a mãe e em raras 

                                                           
74

 Cf. HAMILTON, 2010. 
75

 No original: there’s a book in this box somewhere. Extraído de A conversation with Michael Chabon, 

entrevista disponível em  <http://www.randomhouse.com/boldtype/1000/chabon/interview.html>, acesso 08 

jun. 2014. 
76

 Segundo Anabela Mateus, “essas revistas devem seu nome ao facto de serem impressas em papel de polpa 

muito barato pois isso permitia que fossem vendidas a um preço muito baixo e, assim, acessível ao público 

algo desfavorecido da sociedade americana da época. Podiam comprar-se nas bancas de jornais e em 

tabacarias e continham histórias com enredos simples, plenas de acção e de leitura muito fácil. Em termos 

gráficos, estas publicações viviam essencialmente das suas capas com desenhos atraentes, exóticos, 

http://www.randomhouse.com/boldtype/1000/chabon/interview.html
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ocasiões vê o pai - o artista de vaudeville conhecido como Molécula Maravilha. 

Manco, devido a uma poliomielite na infância e homossexual reprimido, Sam, 

escritor e desenhista (frustrado) de histórias em quadrinhos sonha em ser um 

importante romancista americano, escreve incansavelmente um romance 

autobiográfico (nunca concluído), o qual, sugestivamente, intitularia Desencanto 

Americano. 

 Joe Kavalier é um imigrante tcheco que, fugindo da perseguição nazista que 

se intensificava no período, desembarca nos Estados Unidos para viver com sua tia, 

a mãe de Sam Clay.  Kavalier conseguiu driblar a perseguição nazista ao sair do 

país dentro de uma caixa que continha também o lendário Golem dos judeus de 

Praga. Enquanto na capital Tcheca o jovem estudou alguns anos na Escola de Belas 

Artes e também se dedicou à mágica e à arte do escape através dos ensinamentos de 

seu mestre Bernard Kornblum e do estudo da vida e arte de Harry Houdini (1874 – 

1926), ele também se dedicou ao radioamadorismo.
77

 Todas essas atividades o 

ajudarão a escapar e sobreviver durante e depois de sua partida para os Estados 

Unidos, viagem que realiza sozinho. Sua família permanece em Praga, pois o 

dinheiro arrecadado com a venda das relíquias e joias da família só fora suficiente 

para salvar uma pessoa. Kavalier se apresenta como um personagem híbrido, que 

fala vários idiomas (tcheco, alemão, inglês, francês) e que está em constante 

deslocamento, primeiramente de Praga para os Estados Unidos, posteriormente, 

durante a guerra, passa pelo Canadá, Alaska, Antártida, Cuba até que finalmente 

retorna à Nova Iorque.  

Construindo uma narrativa complexa, com muitos personagens e referências, 

Chabon, apresenta a vida dos protagonistas ao longo de aproximadamente 20 anos, 

período no qual Kavalier, após a morte de seu irmão Thommas Kavalier, que fora 

vítima de um naufrágio, se alista na marinha e parte para a Antártica, abandonando 
                                                                                                                                                                                
sensacionalistas e até chocantes, frequente-mente com imagens de mulheres fatais, donzelas em perigo ou 

mulheres objecto de desejo, assim como desenhos de criaturas ou cenas de aventuras, dependendo do género 

de histórias que incluíam.” Disponível em Anabela Mateus, As Pulp Magazines, em Revista Babilónia, n. º5, 

p. 57-65, 2007, p.60. 
77

 Prática que consiste no ato de escapar de correntes, algemas, cordas, caixas, caixões etc.. Comumente 

executada por ilusionistas, como, por exemplo, Harry Houdini (1974 -1926). 
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sua namorada Rosa Sacks e seu primo Sam Clay. Rosa descobre estar grávida, 

porém, não consegue contar a Kavalier antes de sua partida. Diante do “abandono”, 

Sam casa-se com Rosa – união de conveniência que visa a um duplo propósito: 

Rosa não se tornaria uma mãe solteira e Sam poderia esconder sua 

homossexualidade da sociedade – e assume a paternidade de Thomas Edison Clay. 

Doze anos após sua partida, Joe Kavalier retorna e as parcerias, com Rosa e com 

Clay, podem ser retomadas. 

Partindo de um conhecimento enciclopédico sobre a época, principalmente 

no que tange à cultura popular e de massas, Chabon ilustra a edificação do mercado 

editorial das revistas de super-heróis nos Estados Unidos. O autor não se limita ao 

universo das histórias em quadrinhos e também apresenta elementos daquelas que 

juntamente com essas formariam o triunvirato da mídia a partir dos anos 1930: o 

rádio e o cinema. Demonstrando a influência recíproca entre tais meios o autor 

apresenta a interação entre seus criadores/artistas. São escritores/roteiristas, que 

desenham e atuam, mas que também são espectadores e acima de tudo 

colecionadores. Se Chabon recebeu a influência de sua antiga coleção de revistas 

em quadrinhos para compor tal obra, seus personagens também serão influenciados 

por suas coleções, relíquias, hobbies e talentos para criar seus super-heróis.  

 

O Escapista 

 

O primeiro e mais importante personagem criado pela dupla Kavalier e Clay, 

em 1939, recebe o nome de O Escapista e tem suas histórias publicadas na revista 

Radio Comics. O super-herói inspirado nos dotes da arte do escape de Kavalier 

também apresenta traços de Clay – o personagem outrora coxo passa a andar 

normalmente após receber a denominada "Chave de Ouro" de seu tio. O escritor 

alterna capítulos da narrativa principal com outros dedicados às aventuras tanto d’O 

Escapista, quanto de outros dos super-heróis de Kavalier e Clay. Esse movimento 

concede à obra de Chabon teor misto, uma vez que os capítulos com as aventuras 
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dos super-heróis são escritos em uma linguagem que remete àquela utilizada nas 

antigas pulp magazines e nos roteiros das histórias em quadrinhos da denominada 

Era de Ouro, ou seja, se utiliza de uma mais coloquial e dramática, repleta de 

jargões. 

 

E a palavra dá vida ao golem 

 

Para mim, este Super-Homem é... talvez...  

apenas um Golem americano.
78

 

  

 A imagem do Golem de Praga, figura mítica pertencente ao folclore judeu, 

permeia todo o livro As incríveis aventuras de Kavalier e Clay e define os rumos 

dados aos seus personagens. Após o lançamento do livro, Chabon publicou um 

artigo sobre o Golem e sua relação com a escrita intitulada The Recipe For Life
79

, 

no qual argumenta que, ao se aprofundar em leituras acerca de tal figura mitológica, 

ele teve um “uma revelação sobre a natureza da escrita de romances”.
80

 

 No folclore judaico, segundo Chabon, foi o rabino Judah Loew ben Bezalel 

que, no século XVI, escreveu a mais famosa narrativa acerca do golem. Tal figura, 

moldada frequentemente em barro ou pedra, pode ser trazida à vida através de um 

encantamento – que o autor entende como “o trabalho com a linguagem; o feitiço e 

a ‘persuasão’”.
81

 O romance em si apresenta-se como o golem moldado por Chabon 

a partir não da comumente utilizada argila, mas de anedotas, de fragmentos de 

coleções, de histórias, da literatura etc. Na obra, os personagens também moldam 

e/ou buscam se livrar de seus golems. A relação entre o golem e a escrita parece 

óbvia para Chabon, sendo que o que realmente lhe incita são as “consequências” de 
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 Do personagem Joe Kavalier, em Michael Chabon, As incríveis aventuras de Kavalier e Clay, p. 98. 
79

 Michael Chabon, The recipe for life, disponível em:  

<http://michaelchabon.blogspot.com.br/2008/12/golem-recipe-for-life.html>, acesso em 31 mai. 2013. 
80

 No original: insight into the nature of novel-writing itself. 
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 No original: the work of language; of spell and “spiel”; grifos do original. 

http://michaelchabon.blogspot.com.br/2008/12/golem-recipe-for-life.html
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tal trabalho, ou seja, a responsabilidade do autor com seus personagens e com a 

obra como um todo.
82

 

Clay, que em inglês significa argila, é fortemente moldado pela figura do 

primo Kavalier, que não se torna seu mestre ou criador, mas sim seu parceiro, figura 

almejada durante toda a obra por Clay. É da mente fértil e observadora de Sam 

Clay, que surge o golem da dupla, O Escapista, alter-ego de ambos e personagem 

que não só será moldado pelos criadores, mas também irá moldá-los. A partir deste 

momento, criador e criação se confundem e ambos personagens passam a desejar 

ser, também, um super-herói.  

De acordo com Chabon a vida é concedida ao golem, através da escrita em 

sua fronte da palavra hebraica emet, que significa verdade. Para matá-lo deve-se 

apagar a letra e transformando-a em met, palavra hebraica para morte. Kavalier e 

Clay, nunca possuíram os direitos autorais (e dessa forma o controle) sobre o 

personagem O Escapista, fato comum no mercado editorial de quadrinhos em seus 

primórdios. Por esse motivo eles não podem simplesmente matá-lo, precisam, 

então, que outro o faça. O detentor dos direitos sobre O Escapista conta-lhes que 

devido a um processo por plágio (impetrado pelos detentores dos direitos sobre o 

Super-Homem), ele foi obrigado a matar O Escapista na edição daquele dia. É dessa 

forma, através de uma palavra, que o golem dos primos desaparece. Pouco é dito 

sobre o personagem no restante do livro. Kavalier e Clay não precisam mais 

daquele Golem, eles agora possuem outro, Thomas, filho de Joe com Rosa 

Luxemburg Saks, que durante o período de ausência de Joe fora criado por Rosa e 

Sam. 

O golem de Chabon, entretanto, não se compõe apenas do objeto literário, 

uma vez que após seu lançamento, histórias em quadrinhos d’O Escapista foram 

produzidas pelo mesmo e por outros roteiristas e desenhadas por diversos artistas, 

em um trabalho de colaboração. Também publicou, de forma esparsa, pequenas 

histórias sobre os personagens principais da obra, Kavalier e Clay, em revistas e 

                                                           
82

 No original: the “consequences” thereof; grifos do original. 
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outros livros, e um filme que vem sendo desenvolvido há alguns anos contando com 

roteiro do próprio autor.
83

 Como Frankenstein, o Golem de Chabon vem sendo 

moldado por pedaços midiáticos diversos, estando em constante construção, sempre 

disposto a cruzar uma nova fronteira a realizar um novo escape. 

 

No “ninho do escaravelho” 

 

É importante o lado fisiológico do ato de colecionar. Não deixe de ver, ao 

analisar este comportamento, que o ato de colecionar adquire uma 

evidente função biológica na construção dos ninhos pelos pássaros. 

(BENJAMIN, 2009, p.244) 

 

 Chabon preenche seus capítulos dissertando sobre coleções, listas de objetos, 

as mesas de trabalhos dos desenhistas, a disposição dos escritórios dos roteiristas, 

elementos que fazem parte da criação e que também servem como inspiração, mas 

que no período da Segunda Guerra Mundial se esvaziaram devido à falta de mão de 

obra e do racionamento do papel disponível para as publicações.  

 Posteriormente à guerra, após 12 anos sem se verem, é na atividade de 

empacotar e desempacotar, organizar e catalogar do colecionador, cena um tanto 

benjaminiana, que Kavalier e Clay se reaproximam. Nesse momento, Clay toma 

ciência da obra que Kavalier vinha produzindo, e lê, de forma compulsiva, aqueles 

desenhos, originais rascunhados, produzidos nos últimos anos por Kavalier. Os 

desenhos não possuem balões nem escritos, mas agora, após anos de espera, com a 

parceria refeita, a obra poderá ser concluída. Kavalier diz ter apenas um roteiro para 

os desenhos, escrito em alemão, ou seja, a obra precisa ser traduzida para ser 

compreendida. No entanto, Clay pode compreender a história somente pelos 

desenhos, seguindo os quadros. As histórias em quadrinhos, um híbrido, como Joe e 

o golem, descartam tradução, são uma linguagem compreensível em si mesma.  

Os personagens de Flaubert (2007), Bouvard e Pécuchet, são mencionados no 

livro, uma vez que seus nomes são utilizados para nomearem dois soldados alemães 

                                                           
83

 Mais informações podem ser consultadas em The amazing website of Kavalier & Clay, disponível em 

<http://www.sugarbombs.com/kavalier/?page_id=16>, acesso em 08 jun. 2014. 

http://www.sugarbombs.com/kavalier/?page_id=16
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que estão em uma missão na Antártida. Pécuchet atira em Bouvard e depois em si 

mesmo ocasionando a morte de ambos. Chabon presta homenagem aos personagens 

de Flaubert - os homenzinhos copistas que ambicionam poder se dedicar ao 

conhecimento científico e não científico do mundo - no entanto, nem precisaria, 

Kavalier e Clay já cumprem o papel de referência implícita. 

Assim como Chabon, que realizou extensa pesquisa em bibliotecas e 

inúmeras entrevistas com artistas da época para a elaboração do livro (CHABON, 

2002, p.667-669), Joe Kavalier se encontrava imerso nas suas coleções e pilhas de 

livros, realizando pesquisas para a produção da história sobre o golem, que é 

também a sua história. Joe insinua que não pretende publicar o trabalho e assim 

como o romance de Clay, infere-se que essas são obras inacabadas, servindo 

somente à função de expurgo. 

De acordo com Clay, a obra de Kavalier sobre o golem consistia em “um 

romance em quadrinhos” (CHABON, 2002, p.570). Chabon, por sua vez, produziu 

quadrinhos em forma de romance. Ficção e realidade se confundem na obra, 

fazendo com que o leitor sempre se pergunte se tal fato, personagem, obra, existiu 

ou não. A confusão se acentua pelo recurso borgiano adotado pelo autor de 

acrescentar falsas notas de rodapé que, teoricamente, trariam certa veracidade ao 

relato. É interessante pensar que apesar de tratar de mídias como quadrinhos e 

cinema, o autor optou por não incluir nenhuma imagem no livro, o que faz com que 

o leitor molde seu próprio universo (golem).  

A coleção de revistas em quadrinhos de Kavalier ocupava 102 (número de 

andares no Empire State Building, prédio aonde Joe se escondeu, e, também, local 

em que ficava sediada a Empire Comics, empresa detentora dos direitos d’O 

Escapista) caixotes de pêssego, nos quais ele organizava por títulos diversas 

coleções completas. Aquelas caixas continham a matéria-prima que constituiria o 

prédio, em constante construção, das histórias em quadrinhos. 

Apesar do colecionismo de Kavalier ser mais comentado no texto, perto do 

término Chabon apresenta os souvenires de Clay, sua coleção particular. Thomas 
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constrói na garagem, utilizando as caixas das coleções de Kavalier, o que ele chama 

de ninho do escaravelho. Perdido na bagunça, ele reencontra uma velha caixa que 

contém objetos guardados por Clay durante anos. A coleção de Clay, que a 

princípio parece desconexa, parece funcionar como um resumo da história dos 

amigos e serve como introdução para Thomas, que a partir das fotos, em seu ninho 

construído por elementos de seus pais, pode confirmar a suspeita de que Kavalier é 

seu pai biológico. Dessa forma, podemos inferir a importância das coleções uma 

vez que quando são distanciadas de seus donos e deslocadas de seu intuito inicial 

elas podem ser assimiladas e ressignificadas para um novo intuito. 

 

Considerações finais 

 

Através não só da figura do colecionador, mas do próprio ato de colecionar, 

Chabon pôde moldar seus personagens e construir sua(s) narrativa(s). Como autor e, 

também como crítico e ensaísta, Chabon compôs obras paralelas ao romance As 

Incríveis Aventuras de Kavalier e Clay. Deslocando seus objetos e ideias, ele as 

converteu para diferentes mídias, trabalhou em cooperação com outros artistas. Se a 

obra literária inicial discursa sobre quadrinhos, cinema e rádio, o autor, 

posteriormente, cruzou os limites da literatura, em sua forma clássica, e produziu 

novos objetos, tais como: histórias em quadrinhos, novos capítulos e um epílogo 

para revistas e outros livros, além de já ter vendido os direitos de adaptação para o 

cinema. 

Perto do fim do romance, o narrador, ao comentar sobre Joe Kavalier, ou, 

talvez sobre si mesmo escreve: 

 

Modelar um Golem, para ele, era um gesto de esperança, oferecido contra 

a esperança, num tempo de desespero. Era a expressão de um anseio de 

que umas poucas palavras mágicas e uma mão habilidosa pudessem 

produzir algo – uma coisa pobre, burra e poderosa – isenta das censuras 

esmagadoras, dos males, das crueldades e dos inevitáveis fracassos da 
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“Criação maior”. Era a manifestação de um desejo vão, quando se ia ao 

fundo da questão, de escapar. (CHABON, 2002, p.610) 
84

 

 

Tanto o autor quanto Joe Kavalier e Sammy Clay, agora possuem seus 

próprios golems, não precisam mais de suas caixas velhas com coleções esquecidas. 

O autor e seus personagens foram levados por seus hobbies e obras a um novo tipo 

de coleção: as parcerias. A preparação de Chabon para a produção da história que 

narra a parceria de Kavalier e Clay o levou a parcerias nos moldes da de seus 

protagonistas: realizou trabalhos como roteirista de histórias em quadrinhos, 

desenhadas por artistas diversos. Já as coleções de Kavalier e as relíquias de Clay, 

bem como o trabalho em conjunto – inicialmente uma necessidade mais financeira 

do que puramente artística – os levaram a (re)constituir uma coleção de 

amigos/parceiros, uma família, instituição hoje em dia já fora de moda. Não o 

modelo de família marcada por uma concepção moderna e burguesa – o que seria 

impossível, uma vez que é constituída por dois pais, um imigrante judeu (Kavalier), 

um americano coxo e homossexual, uma mãe que é americana, artista marginal 

(uma das poucas mulheres desenhistas de histórias em quadrinhos) não judia (Rosa 

Saks), e um filho, Thomas Edison Clay - Kavalier -  mas uma família pautada em 

fortes relações de alteridade. 

 É somente no desligamento de suas funções, e consequente deslocamento do 

objeto, como sugere Benjamin na epígrafe, que se pode imaginar semelhanças e 

constituir uma coleção. Poderíamos acrescentar ainda, que é a partir desses 

deslocamentos que o crítico/escritor pode empreender um novo olhar e, dessa 

forma, produzir um novo objeto, uma nova ideia, material para ser guardado em 

uma caixa, ficar perdido nas páginas de um livro, para ser encontrado e deslocado 

novamente no futuro, em um eterno movimento de colecionar e perder.  

 

E para o verdadeiro colecionador, cada uma das coisas torna-se neste 

sistema uma enciclopédia de toda a ciência da época, da paisagem, da 

indústria, do proprietário do qual provém. O mais profundo encantamento 
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 Grifo meu. 
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do colecionador consiste em inscrever a coisa particular em um círculo 

mágico no qual ela se imobiliza, enquanto a percorre em último 

estremecimento (o estremecimento de ser adquirida). (BENJAMIN, 2009, 

p.239) 
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