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Apresentação 

 

 

O Programa de Pós-graduação em Letras (PPGL) do Centro de 

Ciências Humanas e Naturais (CCHN) da Universidade Federal do 

Espírito Santo (Ufes) apresenta os anais da XXI edição do Congresso 

de Estudos Literários.  

“Qual é a graça disso?” - Pode perguntar alguém diante da comédia 

de Aristófanes, do escárnio de Pero da Ponte, dos contos de Voltaire, 

dos poemas de Oswald de Andrade ou das crônicas de Luis Fernando 

Verissimo. As respostas, claro, dependerão da compreensão de quem 

escreve humor literário e sobretudo de quem o recebe, atrelado que 

está a um tempo, a um lugar, a uma circunstância, a um estilo que 

garantirá o gatilho para se produzir e receber-se o texto humorístico 

em prosa ou verso.  

Refletir e discutir, mais do que “responder” a respeito de como, 

quando, onde, quem, sobre quem, sobre o que se faz humor, é o 

que pretendeu o XXI Congresso de Estudos Literários. O humor na 

literatura, reunindo professores, pesquisadores e estudiosos, de 

modo a favorecer discussões atualizadas sobre as relações entre 

humor e texto literário, focalizando o tema em diferentes 

abordagens e metodologias.  

Nestes anais os leitores terão a oportunidade de conhecer o que se 

tem discutido a respeito desse tema complexo, polêmico e 

provocador de diversas opiniões
1
. 

 

Vitória, 2 de março de 2020 

Comissão Organizadora 

Leni Ribeiro Leite 

Paulo Roberto Sodré 

Wilberth Salgueiro 

                                                             

1
 Alguns dos textos apresentados no evento foram aprovados pela editoria do número 38 da 

Contexto: Revista do Programa de Pós-graduação em Letras, da Ufes, cujo dossiê trata do mesmo 

tema do congresso: Literatura e Humor. 
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Programação
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Devido à adesão da Ufes à Paralisação Nacional da Educação, nos dias 2 e 3 de outubro, 

concentramos as atividades do evento no dia 4. 
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Sinopse da Programação 

 

 

 

 

 

4 de outubro 

 

 

 

8h-9h30  Conferência de Abertura – Auditório do IC-2 - 

CCHN 

9h30-12h  Mesa-redonda 1 – Auditório do IC-2 - CCHN 

12h-14h  Almoço 

14h-16h  Simpósios Temáticos: 

Simpósio 1A. Sala 1, IC-3  

Simpósio 1B. Sala 2, IC-3 

Simpósio 1C. Sala 3, IC-3 

Simpósio 1D. Sala 7, IC-3    

 Simpósio 2A. Sala Ingedore Koch, Prédio 

Bernadette Lyra (PBL)  

Simpósio 2B. Sala Clarice Lispector, PBL  

Simpósio 3A. Sala Guimarães Rosa, PBL 

   Simpósio 3B. Auditório do IC-2 – CCHN 

16h-16h30  Cafezinho 

16h30-18h  Simpósios Temáticos: 

Simpósio 4A. Sala 7, IC-3 

Simpósio 4B. Sala 8, IC-3  

Simpósio 5A. Sala Clarice Lispector, PBL 

Simpósio 5B. Sala Ingedore Koch, PBL  

 Simpósio 6A. Sala 1, IC-3 

   Simpósio 6B. Sala 2, IC-3 

Simpósio 6C. Sala 3, IC-3 

Simpósio 7A. Auditório do IC-2 – CCHN 

   Simpósio 7B. Sala Guimarães Rosa, PBL 

18h-18h30  Intervalo 

18h30-20h  Mesa-redonda 2 – Auditório do IC-2 - CCHN 

20h-21h30   Conferência de Encerramento – Auditório do 

IC-2 - CCHN 
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Programação Completa 

 

 

 

 

 

 

4 de outubro   

 

 

 

8h-9h30  Abertura – Auditório do IC-2 - CCHN 

Conferência  

"MILAGRES DO BRASIL SÃO": A SÁTIRA AO AMOR 

FREIRÁTICO NAS LETRAS SEISCENTISTAS 

Ana Lúcia Machado de Oliveira 

 

9h30-12h  Mesa-redonda 1 – Auditório do IC-2 - CCHN 

O RISO E O SISO NO JOGO RETÓRICO-POÉTICO DA 

SÁTIRA GALEGO-PORTUGUESA 

  Fernanda Scopel Falcão 

       

JUVENAL E O HUMOR: HÁ GRAÇA NOS HUMORES 

DO SATIRISTA JUVENALIANO? 

Rafael Cavalcanti do Carmo 

 

O PESSIMISMO GALHOFEIRO DE MACHADO DE 

ASSIS: RINDO DA VOLUPTUOSIDADE DA DOR E DA 

VOLUPTUOSIDADE DO NADA 

Vitor Cei 

    

12h-14h  Almoço 

 

14h-16h  Simpósios Temáticos 

Simpósio 1A. Sala 1, IC-3 

A POLÍCIA VAI BATER ATÉ QUE TODOS FIQUEM 

FELIZES COM A COPA: REPRESSÃO POLÍTICA E 

DERROCADA DA DEMOCRACIA NAS TIRINHAS DE 

ANDRÉ DAHMER 

Ana Luísa de Castro Soares  

Rafaela Scardino Lima Pizzol 
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E PODE A ORDEM RESTAURADORA DESFUNDAR O 

DESVAIRISMO? – NOTAS SOBRE O PREFÁCIO 

INTERESSANTÍSSIMO DE MÁRIO DE ANDRADE 

Anna Viana Salviato  

 

UMA LISTA DE RISOS CONTRA A REPÚBLICA EM O 

MELHOR DO HUMOR BRASILEIRO, DE FLÁVIO 

MOREIRA DA COSTA 

Arnon Tragino 

 

BALBÚRDIA NO HOSPÍCIO: HUMOR E LOUCURA 

EM MARAT/SADE 

Attila Piovesan  

 

Simpósio 1B. Sala 2, IC-3 

O HUMOR DOS CONTOS DIÁRIOS DE LONDRES NO 

PASQUIM ENTRE 1979 E 1983 

Claber Borges 

Márcia Barros Ferreira Rodrigues 

 

A SÁTIRA CONTRA AS MULHERES NA REVISTA VIDA 

CAPICHABA 

Késia Gomes da Silva  

Ester Abreu Vieira de Oliveira  

 

ENTRE O GOZO E O RISO: A RELAÇÃO DE 

CONFLUÊNCIA ENTRE O EROTISMO E O HUMOR 

NA POESIA DE IARA RENNÓ 

Roney Jesus Ribeiro  

 

A SÁTIRA DA MANIPULAÇÃO DA VERDADE NAS 

TIRINHAS POLÍTICAS DE RICARDO COIMBRA 

Yan Patrick Brandemburg Siqueira 

 

Simpósio 1C. Sala 3, IC-3 

“ROBÔ DO PRESIDENTE PERFEITO” 

Júlia Cristina Willemann Schutz  

Maria Lucia de Barros Camargo  

 

HUMOR E POLÍTICA EM “O MITO”, DE LAURO 

CÉSAR MUNIZ 

Marcela Oliveira de Paula 

 

UBALDO, O PARANOICO: O HUMOR NO HORROR 

Maria Isolina de Castro Soares  

 

PILATOS, DE CARLOS HEITOR CONY: UMA SÁTIRA 

MELANCÓLICA DO BRASIL DOS ANOS 1970 

Marina Silva Ruivo 

 

   Simpósio 1D. Sala 7, IC-3 

O RISO ANTIMODERNO EM MACHADO DE ASSIS 

Felipe Bastos Mansur da Silva  
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DUAS COMÉDIAS DE MACHADO DE ASSIS 

Fernanda Maia Lyrio  

Wolmyr Aimberê Alcantara Filho  

 

“Ó GIRA! Ó GIRA!”: A LOUCURA COMO HUMOR EM 

QUINCAS BORBA, DE MACHADO DE ASSIS 

Rogério de Nazareth Soares 

 

O HUMOR POLÍTICO DE MACHADO DE ASSIS: 

ANARQUISMO E SOCIALISMO SOB A PENA DA 

GALHOFA 

Vitor Cei 

       

Simpósio 2A. Sala Ingedore Koch, Prédio 

Bernadette Lyra (PBL) 

IDENTIDADE E RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

CONTEMPORÂNEAS: O HUMOR EM TRÊS CANÇÕES 

DO ÁLBUM LITTLE DARK AGE, DE MGMT 

  Aline Suave Nunes  

Mónica Vermes  

 

IRONIA E RISO EM PARÓDIAS QUE CANTAM (E 

CONTAM O REAL): UMA LEITURA DIALÓGICA SOBRE 

AS VIDEOPRODUÇÕES DA FAMÍLIA PASSOS   

Andressa Zoi Nathanailidis  

Evandro Santana  

 

HUMOR E INTERTEXTUALIDADE NA ÓPERA O 

REINO DE DUAS CABEÇAS, DE JACEGUAY LINS 

Andressa Zoi Nathanailidis  

Paula Maria Lima Galama  

 

O PRETO QUE SATISFAZ: HUMOR E CRÍTICA EM 

GONZAGUINHA 

Daniella Bertocchi Moreira  

Jorge Luiz do Nascimento  

 

O HUMOR NA CANÇÃO POPULAR PAULISTA NAS 

DÉCADAS DE 50 & 60  

Gabriel Caio Correa Borges  

    

Simpósio 2B. Sala Clarice Lispector, PBL 

A TROPICÁLIA ENTRE O RUMOR E O HUMOR 

Héber Ferreira de Souza 

 

IRONIA COMO RESISTÊNCIA: PRA QUE DISCUTIR 

COM MADAME? 

Jorge Nascimento 

 

HUMOR E SUICÍDIO FEMININO: À BEIRA DO 

OITAVO ANDAR COM CLARICE FALCÃO 

Lúcio Vaz de Oliveira 

 



 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

13 

TRISTEZA ALEGRE: UMA LEITURA DO "SAMBA DA 

BENÇÃO", DE VINÍCIUS DE MORAES E BADEN 

POWELL 

Luiz Cláudio Sousa  

Rafael Fava Belúzio 

 

Simpósio 3A. Sala Guimarães Rosa, PBL 

HOMENS VIRTUOSOS CONSEGUEM SER 

ENGRAÇADOS? O HUMOR DE MARCO TÚLIO 

CÍCERO EM SUAS INVECTIVAS 

Alessandro Carvalho da Silva Oliveira  

Leni Ribeiro Leite  

 

DE RISU, DE QUINTILIANO: O RISO NA ORATÓRIA 

Fernanda Santos  

 

UMA SALVADOR ANGOLANA: REFLEXOS DA 

MORDACIDADE DE JUVENAL NAS MÁSCARAS 

SATÍRICAS DE GREGÓRIO DE MATOS E GUERRA  

Giovani Roberto Gomes da Silva 

 

O VITUPÉRIO INVECTIVO NOS EPIGRAMAS DE 

MARCIAL 

Leni Ribeiro Leite  

 

Simpósio 3B. Auditório do IC-2 – CCHN  

O USO DOS COMEDIÓGRAFOS ANTIGOS NAS SILVAS 

DE ESTÁCIO E POLIZIANO 

Luiza Helena Rodrigues de Abreu Carvalho  

 

PERFORMANCE, RECEPÇÃO, RISO, RETÓRICA E 

TRADUÇÃO: UM ESTUDO DE RÃS DE ARISTÓFANES 

PARA OS PALCOS BRASILEIROS 

Marco Aurélio Rodrigues  

 

O RISO NA SÁTIRA ROMANA 

Marihá Barbosa e Castro 

 

16h-16h30  Cafezinho 

 

16h30-18h  Simpósios Temáticos 

   Simpósio 4A. Sala 7, IC-3 

O USO DE CRÔNICAS HUMORÍSTICAS NAS AULAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA: UMA ESTRATÉGIA DE 

INCENTIVO À LEITURA 

Alice Lorenção  

Izadora Pedruzzi  

Karine Silveira  

 

O HUMOR EM FARSA DE INÊS PEREIRA, DE GIL 

VICENTE 

Ana Cristina Alvarenga de Souza  

Pâmella Possatti Negreli 

 



 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

14 

DO HUMOR À DOR: O RISO EM CRUZ E SOUZA 

Elaine Cristina Borges de Souza 

 

   Simpósio 4B. Sala 8, IC-3 

ANEDOTAS E HUMOR NA MICROLOGIA E NA 

TUTAMEIA DAS “TERCEIRAS ESTÓRIAS”  

Paulo Muniz da Silva 

 

HUMOR SATÍRICO, LITERATURA E CINEMA: 

INFLEXÃO TEÓRICO-CRÍTICA A PARTIR DE 

THEODOR ADORNO E ALEXANDER KLUGE 

Robson LOUREIRO 

 

“HUMOR NO HOLOCAUSTO”: O RISO COMO 

MECANISMO DE AUTOPRESERVAÇÃO DURANTE O 

REGIME CONCENTRACIONÁRIO  

Sileyr dos Santos Ribeiro 

 

   Simpósio 5A. Sala Clarice Lispector, PBL 

HUMOR E POESIA: REFLEXÕES A PARTIR DO 

MANUAL DO PROFESSOR 

Daiane Francis Ferreira 

Mariana Passos Ramalhete 

 

POESIA, HUMOR E FORMAÇÃO CRÍTICA EM UMA 

DISICIPLINA DE PÓS-GRADUAÇÃO: UM ESTUDO DE 

FERNANDA TATAGIBA, MARA CORADELLO E SUELY 

BISPO 

Maria Amélia Dalvi 

 

O HUMOR EM POEMAS INFANTIS: RISO E REFLEXÃO 

Maria Amélia Dalvi 

Monick Pereira de Araújo dos Santos 

 

MURILO MENDES À PROCURA DE UM SABIÁ COM 

CERTIDÃO DE IDADE: CANÇÃO DO EXÍLIO E 

MODERNISMO 

Régis Frances Telis 

 

POR QUE E COMO CERTOS POEMAS FAZEM RIR? 

UMA LEITURA DE POEMA-PIADA – BREVE 

ANTOLOGIA DA POESIA ENGRAÇADA (2017) 

Wilberth Salgueiro 

 

Simpósio 5B. Sala Ingedore Koch, PBL 

O POEMA “OBRAR”, DE MANOEL DE BARROS, LIDO 

À LUZ DO HUMOR EM FREUD E DA CRÍTICA À 

SOCIEDADE DO CONSUMO E DA ACELERAÇÃO 

Fabiana Monnerat de Melo 

Maria Amélia Dalvi 

 

EFEITOS DO PSOGOS NO POEMA “PATRÃO” DE 

NOÈMIA DE SOUSA 

Hêmille Raquel Santos Perdigão 
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Bernardo Nascimento de Amorim 

 

POESIA CONTEMPORANEÍSSIMA E O CÔMICO: 

“UMA FACE” E “STRIP-TEASE” DE BRUNA KALIL 

OTHERO 

Ravena Brazil Vinter 

Rosana Carvalho Dias Valtão 

 

O HUMOR NA COLÔMBIA "TUERTA": A POESIA 

IRREVERENTE DE LUIS CARLOS LÓPEZ 

Carolina Fernanda Gartner Restrepo 

Ricardo Javier Barreto Montero 

 

A TIRANIA NOSSA DE CADA DIA DESDE SEMPRE 

Pedro Antônio Freire 

 

   Simpósio 6A. Sala 1, IC-3 

HUMOR E IRONIA EM CAROLINA MARIA DE JESUS: 

RIR PARA NÃO CHORAR 

Alcione Candido da Silva 

Alexsandro Rosa Soares 

 

HERANÇAS DO TERROR: HUMOR E RESISTÊNCIA NA 

NARRATIVA PEGA PRA KAPPUT! 

Carlos Augusto Carneiro Costa 

 

O HUMOR CORROSIVO DE VICTOR GIUDICE NO 

ROMANCE BOLERO 

Carolina Veloso  

 

O DUELO DE SUASSUNA: A DESCONSTRUÇÃO DO 

EMBATE PELO VIÉS DO HUMOR EM O ROMANCE DA 

PEDRA DO REINO 

Edna da Silva Polese 

 

   Simpósio 6B. Sala 2, IC-3  

MAFALDA E SEU HUMOR CRÍTICO: VAMOS REFLETIR, 

CRIANÇAS? 

Fabiani Rodrigues Taylor Costa  

 

A REPRESSÃO BATE À PORTA: HUMOR E LUTA EM 

OS VISITANTES, DE BERNARDO KUCINSKI 

Flora Viguini do Amaral 

 

O CHISTE RILKE SHAKE, DE ANGÉLICA FREITAS, 

COMO RESISTÊNCIA E COMO CRÍTICA 

Lucas dos Passos 

 

LITERATURA E HUMOR: ENTRE CRÍTICAS E RISOS 

SOBRE AS MEMÓRIAS DE UM SARGENTO 

PROMOVIDO A CAPITÃO DE MILÍCIAS NO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO 

Lucimar Simon 
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Simpósio 6C. Sala 3, IC-3 

A GRAÇA QUE GRASSA EM(NAS) DIGITAIS DE 

WILBERTH SALGUEIRO 

Luiz Romero de Oliveira 

 

“FELIZ ANO NOVO”, UM CONTO DE HUMOR E 

DOR 

Nanine Renata Passos dos Santos Pereira 

 

ENTRE LÁGRIMAS E GARGALHADAS: UMA LEITURA 

DE O TRÁGICO E OUTRAS COMÉDIAS, DE VERONICA 

STIGGER 

Susana Souto Silva  

 

HUMOR E INVENÇÃO EM ME SEGURA QU’EU VOU 

DAR UM TROÇO 

Tazio Zambi de Albuquerque  

          

Simpósio 7A. Auditório do IC-2 – CCHN  

IRONIA EM THE AGE OF INNOCENCE: UM DELEITE 

PARA O LEITOR 

Adriana Falqueto Lemos  

Rossanna dos Santos Santana Rubim  

 

O CÔMICO NA COMÉDIA “IL SERVITORE DI DUE 

PADRONI”, DE CARLO GOLDONI 

Caroline Barbosa Faria Ferreira 

 

A PERCEPÇÃO DO HUMOR PELO LEITOR BRASILEIRO 

NA OBRA LAZARILLO DE TORMES 

Cláudia Paulino de Lanis Patrício 

 

UMA VISÃO PANORÂMICA DO HUMOR E DO RISO 

NA LITERATURA ESPANHOLA; DA IDADE MÉDIA A 

MIGUEL DE CERVANTES 

Ester Abreu Vieira de Oliveira  

Maria Mirtis Caser  

 

“POR QUE RIMOS DO QUE ELES DIZEM?”: REFLEXÕES 

SOBRE A PRESENÇA DA COMÉDIA FRANCESA NOS 

PALCOS BRASILEIROS 

Grace Alves da Paixão 

 

   Simpósio 7B. Sala Guimarães Rosa, PBL 

O HUMOR FEMINISTA DE MURIEL SPARK EM “MISS 

PINKERTON’S APOCALYPSE” 

Laura Ribeiro da Silveira  

 

HUMOR E CARNAVALIZAÇÃO EM BÓBOK, DE 

FIÓDOR DOSTOIÉVSKI: APONTAMENTOS SOBRE O 

RISO GROTESCO NO CONTEXTO RUSSO DO SÉCULO 

XIX 

Letícia Queiroz de Carvalho 
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OS HUMORES EM SAMUEL BECKETT: UMA ANÁLISE 

DO CÔMICO EM PREMIER AMOUR 

Renata Vaz Shimbo 

 

O HUMOR NA LITERATURA DE TESTEMUNHO: 

HAIKAIS FRANCESES DA PRIMEIRA GUERRA 

MUNDIAL 

Roberto D’Assumpção Silva 

Wilberth Salgueiro 

 

A GANÂNCIA (E A LUXÚRIA) DO RICOMEN 

AFONSINO QUE PISA “AS AZEITONAS QUE FORAN 

DE DON XACAFE”: UMA LEITURA DESCONFIADA DA  

CANTIGA “TANTO SEI DE VÓS, RICOMEN: POIS 

FORDES NA ALCARIA” 

Thiago Costa Verissimo  

 

A POÉTICA DE MÁRIO CESARINY DE VASCONCELOS E 

O HUMOR NEGRO 

Valci Vieira dos Santos  

 

18h-18h30  Intervalo 

 

18h30-20h  Mesa-redonda 2 – Auditório do IC-2 - CCHN 

HUMOR E HUMORES NA LITERATURA: RINDO COM 

HOMERO, CERVANTES, SHAKESPEARE ET ALII 

Manoel Herzog 

    

RISOS COMO ÍNDICES DE BOM HUMOR (OU NÃO) 

Roberto Perobelli 

 

20h-21h30   Conferência de Encerramento – Auditório do 

IC-2 - CCHN 

LUGARES DE RISO: A PSICANÁLISE E OS LIMITES DO 

HUMOR NA ATUALIDADE 

  Daniel Kupermann 
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Simpósio 1 

 

BALBÚRDIA:  

HUMOR POLÍTICO E MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA 

 

Coordenação:  

Vitor Cei (Ufes) 

Attila Piovesan (Ufes) 

 

 

Um dos significados da palavra “balbúrdia” é “barulho de muitas 

vozes juntas”, o que remete ao sentido originário de “simpósio”, 

a segunda parte de um banquete ou festim em que os convivas 

bebem e conversam. O nosso simpósio tem como objetivo 

debater os aspectos éticos e estéticos do humor e da sátira 

políticos, em perspectiva diacrônica, do início da modernidade no 

século XVII ao século XXI, especialmente na literatura, mas 

também nas charges, no teatro, nas histórias em quadrinhos, na 

crônica jornalística e nas novas mídias, sob a orientação de 

estudos voltados para o humor literário e o grotesco. 

Argumentamos que os avanços da modernidade acentuaram 

contradições sociais e, nesse horizonte, merecem atenção e 

interpretação três tendências no humor político: 1ª) a tendência a 

insistir no aspecto negativo da modernização; 2ª) a expressão da 

contradição performativa entre os ideais éticos defendidos 

publicamente (baseados em valores cristãos, positivistas ou 

liberais, de acordo com a época) e as práticas (dissimuladas) de 

corrupção, libertinagem e violência; 3ª) as relações geopolíticas e 

suas disputas hegemônicas e contra-hegemônicas. Opondo-se ao 

espírito belicoso que tem marcado a maioria das discussões 

recentes a respeito da política no país, a coordenação deste 

simpósio entende que a atitude humorística, por envolver uma 

capacidade de criar e adotar novas e inesperadas perspectivas, 

pode ser pensada como princípio democrático de 

aperfeiçoamento. Trata-se, em suma, de discussão interdisciplinar 

vinculada a temas atuais de constante debate na esfera pública. 
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E PODE A ORDEM RESTAURADORA  

DESFUNDAR O DESVAIRISMO?  

NOTAS SOBRE O PREFÁCIO INTERESSANTÍSSIMO  

DE MÁRIO DE ANDRADE 

 

 

 

Anna Viana Salviato 

Doutoranda em Literatura  

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 

Bolsista da Capes 

 

 

 

Resumo: “Leitor: está fundado o Desvairismo”, decreta Mário de Andrade em seu “Prefácio 

interessantíssimo”, que abre o livro Pauliceia desvairada, de 1922. Como em um manifesto, Mário 

concebe a escola literária do direito à experimentação. Mas que graça há na transgressão da ordem? 

Propp (1992) afirma que, nas revoluções sociais, aquilo que remete ao passado e não se adequa 

aos novos paradigmas pode se tornar cômico ou ridículo. Skinner (2002) entende que o riso é uma 

reação humana a sentimentos de inadequação. O teor de zombaria constante no Prefácio segue o 

padrão da commedia dell’arte do século XV. O método arlequinesco está no escarnecimento da 

ordem, expondo contradições e superficialidades, como sugere a operação profanatória teorizada 

por Agamben (2007). O exercício de profanação é dar um novo uso a um objeto sem anular sua 

existência. Aqui se situa a antropofagia modernista: trata-se de conservar a tradição sem tomá-la 

como verdade absoluta. 

 

Palavras-chave: Modernismo brasileiro – Mário de Andrade. Modernismo brasileiro – Humor. 

Antropofagia – Mário de Andrade. Mário de Andrade - “Prefácio Interessantíssimo”. 

 

 

O passadismo 

 

Em 1922, a célebre Semana de Arte Moderna alicerça o modernismo no Brasil e se 

instaura como um dos pilares da literatura brasileira do século XX. Parte do legado 

modernista diz respeito à busca de um fazer literário emancipado das reproduções 

de tendências artísticas eurocêntricas, isto é, a proposta modernista de entender a 

literatura nacional muito se aproxima da ideia de autenticidade. Também de 1922 

é o livro de poemas Paulicéia Desvairada, de Mário de Andrade, um dos principais 

idealizadores da estética modernista.  
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Penso a reivindicação de Mário a partir do texto de abertura da obra, o “Prefácio 

Interessantíssimo”, que funciona como uma síntese da proposta andradiana para 

se fazer literatura. “Sou passadista, confesso. Ninguém pode se libertar duma só 

vez das teorias-avós que bebeu” (ANDRADE, 1987, p. 60). Mário, através da 

ironia com a qual constrói suas ideias, admite a contragosto um passado literário; 

é necessário, mas obsoleto e pouco funcional. Ciente da impossibilidade de uma 

criação artística ex nihilo, surge a pergunta: de que modo a tradição seria mais 

bem apropriada pelos autores modernistas? A resposta parece estar justamente na 

abertura para o riso, ou seja, em fazer humor do legado herdado.   

 

Antonio Candido, no ensaio intitulado “Literatura e subdesenvolvimento”, de 

1989, discorre sobre essa reivindicação de 22: para ele, “um estágio fundamental 

na superação da dependência é a capacidade de produzir obras de primeira 

ordem, influenciada, não por modelos estrangeiros imediatos, mas por exemplos 

nacionais anteriores” (CANDIDO, 1989, p. 152). A almejada originalidade, 

portanto, desvencilhada da dependência, precisa tomar como fontes autores dos 

próprios países colonizados. Para Candido, isso ainda não teria ocorrido durante 

o modernismo propriamente dito, que deriva “em grande parte das vanguardas 

europeias” (CANDIDO, 1989, p. 152). O caráter inovador dessa corrente, por 

outro lado, se dá como semente do processo: o modernismo participa da 

autonomização da literatura brasileira até sua concreta emancipação na geração 

seguinte, especificamente nas décadas de 30 e 40. De todo modo, questiona-se a 

factibilidade de uma literatura isenta de influências, sejam estas europeias ou 

latino-americanas. 

 

Em relação ao objeto de estudo desta pesquisa, no “Prefácio Interessantíssimo” de 

Mário, a proposta de assimilação da tradição é visível na própria argumentação 

textual: em um momento do texto, Mário de Andrade tece uma longa e elaborada 

reflexão acerca do belo estético, em que se percebe uma leitura atenta dos filósofos 
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que precederam o chamado Idealismo Alemão
1
, mostrando-se contrário às 

conclusões tiradas por aqueles pensadores, mas se utilizando de conceitos por eles 

criados: “Donde  infiro que o belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais 

subjetivo quanto mais se afastar do belo natural. Outros infiram o que quiserem. 

Pouco me importa” (ANDRADE, 1987, p. 65).   

 

Esse método argumentativo funciona como exemplo da antropofagia reivindicada 

pelos modernistas; como já apontado por Hilda Magalhães, “em Mário de 

Andrade a negação da estética clássica não é essencial. O que lhe é básico e 

essencial é a liberdade, o ‘permanente direito à experimentação’” (1997, p. 69). 

Retomando o conceito presente no Manifesto Antropófago, de Oswald de 

Andrade, é preciso deglutir o pré-existente para dar forma ao inovador. Nessa 

perspectiva, o próprio prefácio, enquanto gênero, é incorporado através da 

antropofagia: na primeira página do “Prefácio Interessantíssimo”, Mário de 

Andrade considera “este prefácio, apesar de interessante, inútil” (ANDRADE, 1987, 

p. 59), debochando das apresentações prescindíveis em relação à compreensão de 

uma obra, mas que, mesmo assim, a complementam.  

 

Mas todo este prefácio, com todo o disparate das teorias que contém, 

não vale coisíssima nenhuma. Quando escrevi Paulicéia Desvairada não 

pensei em nada disto. Garanto porém que chorei, que cantei, que ri, que 

berrei... Eu vivo! (ANDRADE, 1987, p. 76).  

 

Podemos pensar na antropofagia utilizando os critérios de Candido, isto é, as 

tendências europeias. Mário de Andrade situa, ironicamente, sua Paulicéia 

Desvairada como “Livro evidentemente impressionista. Segundo modernos, erro 

grave o Impressionismo” (ANDRADE, 1987, p. 60). O parágrafo se encerra com a 

frase antes já dita: “Sou passadista, confesso”. A argumentação jocosa de Mário 

ao longo do parágrafo sugere, no fundo, um questionamento da tentativa cega, 

já cristalizada nas diferentes artes, de manutenção de um classicismo já 

                                                             
1
 Essa referência é evidente não só pelo conteúdo, mas pela própria menção – ainda que pejorativa 

– de Mário de Andrade a Fichte, filósofo alemão de origem kantiana que viveu entre os séculos 

XVIII e XIX.  
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ultrapassado. Mário brinca também ao assumir um caráter impressionista, 

retomando uma concepção do século XIX, contraditória, portanto, à sua real 

reivindicação de ruptura, numa exposição de uma das várias rotulações sofridas 

por conta da transgressão por ele proposta. 

 

Em outro momento, o autor se defende da alcunha recebida de Oswald de 

Andrade, que, após ler a Paulicéia Desvairada antes mesmo de sua publicação, 

afirmou, sobre a descoberta: “meu poeta futurista”, referindo-se à Mário. Em 

resposta, no Prefácio, Mário destaca: “não sou futurista (de Marinetti). Disse e 

repito-o. Tenho pontos de contato com o Futurismo. Oswald de Andrade, 

chamando-me de futurista, errou” (ANDRADE, 1987, p. 61). Aqui se encontra a 

tentativa de se desassociar não só ao futurismo como às demais vanguardas 

europeias – como vimos em Antonio Candido, é inegável a influência dessas 

tendências em todo o modernismo brasileiro, a exemplo de técnicas como o 

poema-piada cubista e o ready-made dadaísta por Oswald de Andrade (SANTOS 

E SOUZA, 2009). É preciso esclarecer que não se trata, aqui, de uma incoerência 

ou de um fracasso da proposta de Mário. Na verdade, entendendo a influência 

futurista enquanto “ponto de contato”, vemos, novamente, o ideal antropofágico 

do autor. No que tange aos poemas, de fato, é evidente, por exemplo, a noção 

das palavras em liberdade (características do futurismo), mas elas são sempre 

utilizadas dentro de um eixo temático original e, se quisermos, brasileiro – tal 

como pressupõe o processo de antropofagia. 

 

Suas obras são bem posteriores – década de 1920 – ao início do 

futurismo, mas apresentam belos exemplos de algumas das inovações 

propostas por essa vanguarda européia e aclimadas pelos poetas 

brasileiros, à sua visão de arte e do Brasil. (HELENA, 1993, apud 

SANTOS; SOUZA, 2009, p. 795). 

 

Sobre isso, há um esclarecimento no seguinte trecho do Prefácio:  

 

Escrever arte moderna não significa jamais para mim representar a vida 

atual no que tem de exterior: automóveis, cinema, asfalto. Si estas 

palavras freqüentam-me o livro não é porque pense com elas escrever 
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moderno, mas porque sendo meu livro moderno, elas têm nele sua 

razão de ser (ANDRADE, 1987, p. 74). 

 

Uma vez situado o passadismo de que fala Mário, resta entender a contrapartida, 

ou seja, seu aspecto inovador. Explícitas as fontes e referências de que o artista 

bebeu, é necessário aprofundar a investigação para o Desvairismo, escola literária 

criada de maneira irônica no Prefácio andradiano. 

 

 

O Desvairismo 

 

“Leitor: está fundado o Desvairismo”, decreta Mário de Andrade na primeira linha 

de seu Prefácio Interessantíssimo. O manifesto é claro: “Minhas reivindicações? 

Liberdade”.  Dessa forma, Mário concebe uma escola literária que tem como único 

seguidor ele mesmo. Por isso, diz que “Maomé apresentava-se como profeta; 

julguei mais conveniente apresentar-me como louco” (ANDRADE, 1987, p. 60). 

O louco, marginalizado na sociedade, é a figura do divergente. Mário toma para 

si essa classificação porque só assim é possível que haja liberdade, distanciando-se 

de quaisquer convenções sociais. Se os costumes são diacronicamente 

fundamentados por uma comunidade, no caso específico do meio literário, louco 

é aquele que se distingue das correntes anteriores.  

 

Novamente, a argumentação de Mário corrobora com o plano estilístico do 

modernismo.  A loucura não se dá necessariamente por conta do isolamento 

social; o desvairado pode estar em constante convivência com indivíduos ditos 

“sãos” e, ainda assim, tomar atitudes (que nada mais são do que o fim de uma 

elaboração mental, intencional ou não) totalmente distintas das expectativas do 

ambiente. De modo análogo se dá o processo literário modernista: o contato com 

o fazer literário, que é sempre resultado das diversas correntes que vigoraram por 

um período de tempo, não deve desaguar nos mesmos procedimentos sempre, da 

mesma forma que não é preciso repelir estas correntes para se chegar a uma 

literatura autêntica ou original.  
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Aliada à imagem do louco está a do arlequim: ainda que não mencionada no 

Prefácio, a referência se situa na capa da primeira edição de Paulicéia Desvairada, 

formada por losangos coloridos, traje tipicamente arlequinesco: 

 

Figura 1 - capa da primeira edição de Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade 

 

 

 

 

O teor de zombaria e a sátira constante das reflexões andradianas seguem o 

padrão da commedia dell’arte
2
 do século XV: opondo-se à comédia erudita, este 

era um teatro essencialmente popular cujo aspecto cômico consistia em 

ridicularizar as altas esferas da sociedade. O arlequim, submetendo-se ao ridículo 

apenas por divertimento interior, pregava peças nas figuras da elite. Lembremos 

da afirmação de Mário de Andrade: “Não fujo do ridículo. Tenho companheiros 

ilustres” (ANDRADE, 1987, p. 63). O método arlequinesco adotado por Mário 

está, portanto, no escarnecimento da ordem vigente; inserido nela, acaba por 

expor suas contradições e sua superficialidade.  

 

                                                             
2
 A commedia dell’arte surge na Itália com uma proposta de divertimento público e barato, 

baseada no improviso dos atores. Um dos protagonistas é o Arlequim, um servo malandro que 

finge estupidez por interesses individuais.  
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A certa altura do texto, o autor confessa, pela ironia: “Sentimos, tanto eu como 

meu amigo, o anseio do farol. Si fôssemos tão carneiros a ponto de termos escola 

coletiva, esta seria por certo o ‘Farolismo’. Nosso desejo: alumiar” (ANDRADE, 

1987, p. 75). No parágrafo seguinte, em contradição proposital, afirma:  

 

Canto da minha maneira. Que me importa si me não entendem? [...] 

Como o homem primitivo cantarei a princípio só. Mas canto é agente 

simpático: faz renascer na alma dum outro predisposto ou apenas 

sinceramente curioso e livre, o mesmo estado lírico provocado em nós 

por alegrias, sofrimentos, ideais. Sempre hei-de achar também algum, 

alguma que se embalarão à cadência libertária dos meus versos. 

(ANDRADE, 1987, p. 75) 

 

A retomada da loucura é associada ao canto dionisíaco, à posição caótica e 

transgressora requerida por Mário de Andrade. O anseio do farol, presente na 

tradição social apolínea, é uma sátira à crítica recebida de um escritor não 

mencionado por Mário, que o definia como “ou gênio, ou besta”. Mário desdenha 

da designação de “gênio”, associada aos moldes tradicionais e eurocêntricos de 

concepção da arte. 

 

Seja enquanto louco, arlequim ou besta, Mário de Andrade reivindica “que Arte 

não seja porém limpar versos de exageros coloridos. Exagero: símbolo sempre 

novo da vida como do sonho. Por ele vida e sonho se irmanam” (ANDRADE, 

1987, p. 75). Para que se concretize a proposta de Mário de Andrade, o necessário, 

na verdade, é a liberdade, que se dá da seguinte forma: 

 

O impulso clama dentro de nós como turba enfurecida. Seria 

engraçadíssimo que a esta se dissesse: ‘Alto lá! Cada qual berre por sua 

vez; e quem tiver o argumento mais forte, guarde-o para o fim!’ A turba 

é confusão aparente. Quem souber afastar-se idealmente dela, verá o 

imponente desenvolver-se dessa alma coletiva, falando a retórica exata 

das reivindicações. (ANDRADE, 1987, p. 67) 

 

Com isso, o autor cultiva uma espécie de confiança nos impulsos, que funcionam, 

para ele, de maneira autonomamente ordenada. “Existe uma ordem, inda mais 

alta, na fúria desencadeada dos elementos” (ANDRADE, 1987, p. 66), diz, sob o 
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mesmo raciocínio; é também por este motivo que propõe a chamada polifonia 

poética. 

 

Ao transpor um conceito da música para sua reivindicação literária, demonstrando 

o profundo conhecimento das múltiplas áreas do saber – o que lhe rendeu, 

inclusive, a alcunha de polímata brasileiro –, Mário de Andrade explica o atraso 

que vê na poesia: já no século VIII, segundo ele, a música substitui o regime 

melódico pelo harmônico
3
. A poesia, por sua vez, seguiu o modelo do “verso 

melódico” até o século XIX; é preciso, portanto, engendrar a harmonia poética, 

fazendo uso de palavras sem aparente ligação sintática ou semântica. “Estas 

palavras, pelo fato mesmo de se não seguirem intelectual, gramaticalmente, se 

sobrepõem umas às outras, para a nossa sensação, formando, não mais melodias, 

mas harmonias” (ANDRADE, 1987, p. 68).  As palavras, então, reduzidas ao 

mínimo telegráfico, são metaforizadas enquanto ilhas, condenadas à eterna espera 

de uma frase que lhes complete. Mário vai além: em vez de nos limitarmos ao uso 

das palavras soltas, que figuram como as notas, podemos isolar frases inteiras, 

tendo, assim, melodias em superposição, ou seja, a polifonia poética. 

 

Podemos pensar a necessidade de agitação da ordem vigente a partir dessa 

proposta. Há uma propriedade singular entranhada no caos que pode se destacar 

por se diferenciar enquanto parte em relação ao todo ou por assumir um papel 

sintetizador da confusão, sendo não mais parte, mas apropriando-se do todo. 

Walter Benjamin (2011), em 1922, ao diferenciar o comentário e a crítica, pontua 

que enquanto o comentador se atém ao “teor factual”, o crítico procura o “teor 

de verdade”. Pensando nisso, o factual seria, para esta análise, a parte que salta 

aos olhos pela singularidade em meio ao todo, ou seja, o que acaba por agir de 

modo reflexionante para o observador do caos. A verdade, entretanto, figura 

como a essência que subjaz às múltiplas partes do caos, mas que vem à tona 

justamente quando nos detemos sobre estas. Chegamos, por fim, à entropia social 

                                                             
3
 Parafraseando a própria explanação de Mário, a melodia consiste na produção sucessiva e 

horizontal de sons, enquanto a harmonia pressupõe a “combinação de sons simultâneos”. 
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mediada pela verdade, possível apenas pelo estímulo caótico que damos a um 

sistema. Para que se concretize o ideal modernista de Mário de Andrade, é preciso 

estimular, ou seja, desanestesiar o status quo, na concepção benjaminiana. Susan 

Buck-Morss (1996) atenta para a tarefa de resgate do torpor através da retomada 

dos sentidos. Retomando a etimologia da palavra “estética”, ela afirma que  

 

Aistitikos é a palavra grega antiga para aquilo que é “perceptivo através 

do tato” (perceptive by feeling). Aistisis é a experiêcia sensorial da 

percepção. O campo original da estética não é a arte mas a realidade – 

a natureza corpórea, material. [...] É uma forma de cognição, alcançada 

via gosto, audição, visão, olfato – todo o aparato sensorial do corpo. 

(BUCK-MORSS, 1996, p. 13-14).  

  

Ressensibilizar o indivíduo, já anestesiado pela dominação, parece ser a tarefa de 

Mário de Andrade ao pensar a Paulicéia Desvairada, e opera principalmente a 

partir do humor:  

 

Aliás versos não se escrevem para leitura de olhos mudos. Versos cantam-

se, urram-se, choram-se. Quem não souber cantar não leia Paisagem n.º 

1. Quem não souber urrar não leia Ode ao Burguês. Quem não souber 

rezar, não leia Religião. Desprezar: A Escalada. Sofrer: Colloque 

Sentimental. Perdoar: a cantiga do berço, um dos solos de Minha 

Loucura, das Enfibraturas do Ipiranga. Não continuo. Repugna-me dar a 

chave de meu livro. Quem for como eu tem essa chave. (ANDRADE, 

1987, p. 76) 

 

A imagem do louco e a do palhaço aparecem, enfim, como alegorias para o ser 

que está efetivamente vivo. Da mesma maneira, o apelo sensorial do humor faz 

com que o riso se ofereça como uma estratégia de despertar da dominação. Nesse 

sentido, o texto de Mário de Andrade aponta para a necessidade de uma 

transgressão constante, por mais paradoxal (e, portanto, hilário) que isto seja. É o 

que interessa agora à pesquisa. 

 

 

A cômica herança  

 

E que graça há, de fato, em transgredir a ordem vigente, na medida em que “o 

passado é lição para se meditar, não para reproduzir” (ANDRADE, 1987, p. 75)? 
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Segundo Vladimir Propp, filólogo soviético, em Comicidade e riso, “há algumas 

profissões que privam pessoas medíocres da capacidade de rir. Em particular, 

profissões que investem o homem de alguma parcela de poder” (PROPP, 1992, p. 

33). Nas revoluções sociais, aquilo que remete ao passado e não se adequa aos 

novos paradigmas pode se tornar cômico ou ridículo. O “passadismo” descrito 

por Mário seria o símbolo maior desse legado risível. 

 

É possível entender o Prefácio também enquanto paródia do intelectualismo. 

Segundo Propp, “a paródia consiste num exagero cômico; mas, em que consiste 

propriamente a comicidade, o que suscita o riso, não é dito” (PROPP, 1992, p. 

84). De modo geral, “a paródia representa um meio de desvendamento da 

inconsistência interior do que é parodiado.” (PROPP, 1992, p. 85). 

 

Outro tipo de exagero cômico de que trata o filólogo é a hipérbole – que, para 

ele, seria, na verdade, “uma variedade da caricatura” (PROPP, 1992, p. 90). 

Pensando em hipérbole, poderíamos retomar o título do texto de Mário: “Prefácio 

Interessantíssimo”. Tanto pela paródia quanto pela hipérbole, Mário de Andrade 

opera a partir do exagero cômico.  

 

No primeiro tópico, expus, superficialmente, a ironia andradiana em relação ao 

gênero prefácio. Conforme consta no E-Dicionário de Termos Literários de Carlos 

Ceia, “o prefácio inclui-se na matéria paratextual de uma obra, isto é, no conjunto 

de discursos da responsabilidade do próprio autor, do editor ou de terceiros que 

acompanha materialmente o texto prefaciado enquanto livro” (s.d., n.p.). Nesse 

sentido, Mário de Andrade alerta sobre o seu próprio: é inútil, “não vale coisíssima 

nenhuma”. Mário, aqui, provoca o mercado editorial da época, que – até hoje – 

trata o material introdutório, mas dispensável, com exacerbada relevância, por 

configurar um meio de autopromoção do autor. Na mesma definição do termo, 

há uma informação importante: “No texto dramático clássico e medieval, apenas 

a comédia contempla a existência de prefácio na forma de um monólogo inicial 

de advertência/comentário ao público enunciado por uma personagem” (s.d., 
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n.p.). O prefácio de Mário se torna, de fato, interessantíssimo, enquanto segue 

uma proposta medievalesca – ou seja, afirma a comicidade de seu texto – e, apesar 

disso e por isso mesmo, recusa o uso tradicional de introdução à obra.  

 

No livro Hobbes e a teoria clássica do riso, Quentin Skinner retoma o pensamento 

hobbesiano e afirma que o riso é uma reação humana a sentimentos de 

inadequação. Para o pensador, nem todo riso é de escárnio, mas, no humor 

político, sobretudo, é esse o tipo de riso que está em pauta.  Pensando na comédia 

grega, por exemplo, Skinner afirma que  

 

a comédia trata do que é risível, e o risível é um aspecto do vergonhoso, 

do feio ou do baixo. Chegamos a rir de outras pessoas, porque elas 

exibem alguma falta ou marca constrangedora que, enquanto não 

dolorosa, as torna ridículas. Dessa forma, são especialmente risíveis os 

inferiores em algum sentido, sobretudo os moralmente inferiores, 

embora não os completamente depravados. (SKINNER, 2004, p. 17) 

 

Pela definição de Skinner, é possível inferir que existe uma oposição entre o eu 

que debocha e o outro que é debochado, e que esta é muitas vezes um 

distanciamento moral, ético ou mesmo ideológico. Não se trata de uma distância 

horizontal, mas verticalizada e carregada de um juízo de valor. Em Mário de 

Andrade, essa polarização se dá em relação principalmente ao popular e ao 

erudito. O procedimento humorístico opera, então, pela mescla destes contrastes, 

em uma operação fundamentalmente profanatória.  

 

Giorgio Agamben, em seu Elogio da Profanação, de 2005 (2007), atenta para o  

 

dúplice e contraditório significado que o verbo profanare parece ter em 

latim: por um lado, tornar profano, por outro — em acepção atestada 

só em poucos casos — sacrificar [...]. A ambigüidade, que aqui está em 

jogo, não se deve apenas a um equívoco, mas é, por assim dizer, 

constitutiva da operação profanatória. [...] Enquanto se referem a um 

mesmo objeto que deve passar do profano ao sagrado e do sagrado ao 

profano, tais operações devem prestar contas, cada vez, a algo parecido 

com um resíduo de profanidade em toda coisa consagrada e a uma sobra 

de sacralidade presente em todo objeto profanado (AGAMBEN, 2007, 

p. 61).  
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Nesse sentido, o texto de Mário de Andrade é profanatório por excelência na 

medida em que “desativa”, “torna inoperante” o próprio discurso, pressuposto 

como sério, mas que, na verdade, escarnece o aparente teor trágico. A ideia de 

profanação se relaciona, inclusive, à proposta de polifonia poética, anteriormente 

mencionada; primeiramente, funciona porque Mário de Andrade faz uso da teoria 

musical para criticar o procedimento poético, em uma transfiguração de conceitos 

que, por sua vez, culmina com a superposição de palavras e frases. É, portanto, 

uma defesa da multiplicidade das vozes; trata-se de dar lugar a todos os discursos, 

não mais submetê-los a uma estrutura hierárquica e sucessiva, privilegiando classes 

dominantes – sejam elas gramaticais ou sociais. Quanto à identificação com o 

louco ou com o comediante (especificamente, o arlequim), trata-se também de 

um gesto profanatório; debochar da tradição requer, de início, tomá-la por base, 

ou seja, é preciso afirmar os costumes para ridicularizá-los depois. Cabe lembrar 

de Erasmo de Roterdã, que já no início do século XVI deixa o legado do Elogio 

da Loucura, cujo método argumentativo embrionário se aperfeiçoa ao longo do 

tempo, pelos mais diversos autores, e permite a sátira social de Mário de Andrade 

– não se trata, portanto, de uma técnica inédita. A antropofagia se faz presente 

mais uma vez: deglutir a tradição e transgredi-la, numa manifestação autêntica de 

insubordinação. 

 

 

Conclusão 

 

 

Se Mário funda o Desvairismo na primeira linha do “Prefácio Interessantíssimo”, 

o desfecho se dá da seguinte forma: “E está acabada a escola poética. 

‘Desvairismo’./ Próximo livro fundarei outra./ E não quero discípulos. Em arte: 

escola = imbecilidade de muitos para vaidade dum só” (1987, p. 77). A 

reivindicação de Mário se dá por um manifesto às avessas: as correntes artísticas 

precisam de um único criador-discípulo, caso contrário a originalidade do 

indivíduo é suprimida. “Por muitos anos procurei-me a mim mesmo. Achei. Agora 
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não me digam que ando à procura de originalidade, porque já descobri onde ela 

estava, pertence-me, é minha” (ANDRADE, 1987, p. 75). 

 

É desse modo que esta pesquisa entende a necessidade paradoxal de transgressão 

constante como reivindicação andradiana. A quebra do paradigma significa, ao 

mesmo tempo, o ato de superação e conservação. Como já referido em Candido, 

mesmo entendendo que a influência das vanguardas europeias tenha prevalecido 

no modernismo de 22, há de se admitir o movimento como base “autêntica” – 

nos termos de Antonio Candido – para a próxima geração. 

 

Por fim, o debate sobre a realização efetiva da proposta transgressora do 

modernismo dialoga com a afirmação de Agamben, para quem “profanar não 

significa simplesmente abolir e cancelar as separações, mas aprender a fazer delas 

um uso novo, a brincar com elas” (AGAMBEN, 2007, p. 67). Esta é a reivindicação 

conquistada por Mário de Andrade: “as decadências não vêm depois dos apogeus. 

O apogeu já é a decadência, porque sendo estagnação não pode conter em si um 

progresso, uma evolução ascensional. [...] Toda perfeição em arte significa 

destruição” (ANDRADE, 1987, p. 71). Utilizar-se da típica influência europeia sobre 

os países colonizados e, a partir disso, desanestesiar o público diante da 

subordinação através do exagero cômico; expor a defectividade da simples 

importação de tendências. Assim se configura a singularidade do “Prefácio 

Interessantíssimo”, e é como devemos pensar o Modernismo, hoje, que também 

se dá enquanto tradição. Nas palavras de Gorch Fock, citado por Mário de 

Andrade ao encerrar o Prefácio, a tradição é o cárcere de onde provém a canção 

de liberdade; esta, por sua vez, deve se distanciar o quanto mais possa da Marcha 

Fúnebre que tem tentado desempenhar, aproximando-se da Ode à Alegria, no 

que se refere ao modo de proceder diante do incômodo ou da simples realidade. 

Nesse sentido, o modernismo conserva a tradição sem tomá-la como verdade 

absoluta. No máximo, meia-verdade obsoleta, que serve de alimento, preia e 

piada.  
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Resumo: A antologia O melhor do humor brasileiro, de Flávio Moreira da Costa, traz em sua 

última seção textos que ironizam aspectos da república brasileira. A seleção debocha ficcionalmente 

daqueles que estão no poder, como em “Eta, nós, da Terra de Santa Cruz Credo!”, de António de 

Alcântara Machado, e “Roteiro”, de Carlos Heitor Cony, crônicas que descrevem principalmente 

o desinteresse dos políticos pelo povo fingindo corresponder às necessidades da população. Dessa 

forma, o trabalho busca fazer, primeiro, uma breve aproximação teórica entre os estudos de 

antologia e de lista literária, na medida em que se observa uma lista de críticas humoradas sobre a 

república, lançando mão de Serrani (2008) e de Eco (2010). E, segundo, analisa as duas crônicas 

pelo viés da ironia política na literatura brasileira na perspectiva de Santos (2007) e Azevedo 

(2015), como um elemento que compõe os textos dos autores pela listagem notada. 

 

Palavras-chave: Antologia de humor brasileiro. Lista literária. Flávio Moreira da Costa – O melhor 

do humor brasileiro. Humor – Antologia brasileira. Política – Tema literário humorístico. 

 

 

É uma questão de abrir janelas. Qual janela? 

A janela do humor e a janela da tragédia dão 

para a mesma paisagem: a da miséria e a da 

riqueza da vida nossa de cada dia. 

 

Flávio Moreira da Costa 

 

 

Pela observação das escolhas de António de Alcântara Machado, com “Eta, nós, 

da Terra de Santa Cruz Credo!”, e de Carlos Heitor Cony, com “Roteiro”, feitas 

por Flávio Moreira da Costa (2016) e incluídas na quinta parte, “Humores 

republicanos (com intervalos de ditadura)”, da sua antologia O melhor do humor 

brasileiro, o presente trabalho articula duas propostas: a primeira é aproximar os 

estudos de antologia e de listas literárias – partindo da pesquisa de doutorado em 
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andamento Listas literárias: um estudo sobre as indicações da literatura brasileira, 

que traz um tema ainda pouco visto no Brasil: a relação entre listas e literatura – 

para entender como a seleção de humores críticos sobre a república são 

formatados em lista, em especial numa sequência antológica. A segunda proposta 

é analisar as duas crônicas, respectivamente de Alcântara Machado e Cony, dando 

foco no exercício que fazem acerca da ironia política: no primeiro caso há um 

general que, não tendo nada para fazer, promulga uma lei para medir a dosagem 

de açúcar no café das pessoas; e, no segundo, um narrador é contra a todos que 

se polarizam politicamente, inclusive quem é contra ele mesmo. A opção pelos 

dois textos promove, na referida parte do livro, um contexto social com muita 

sátira, refigurando o comportamento tanto do protagonista da primeira crônica 

quanto o narrador da segunda como elementos que aludem a um descaso para 

com os problemas da população, como veremos. Há uma inserção, nesse caso, da 

segunda proposta na primeira, uma vez que o conjunto ficcional organizado 

resgata o cômico para ironizar momentos políticos e/ou politizados da nossa 

república. 

 

Flávio Moreira da Costa parece ter tido um olhar afinado para selecionar e 

organizar antologias de humor: dos quase 20 trabalhos publicados desde a década 

de 1970, 6 possuem aquela característica. Mas outras temáticas também 

constituem a sua produção, como o crime, o sobrenatural, o fantástico, o erótico, 

a mitologia, a morte, a loucura e a cultura popular; além dos romances, contos e 

textos de não-ficção próprios que escreveu. Para o nosso recorte, é pertinente 

perceber que a penúltima e a última antologia de humor possuem conexões: Os 

100 melhores contos de humor da literatura universal, de 2001, é um possível 

predecessor ou uma ideia inicial para O melhor do humor brasileiro, de 2016, já 

que alguns textos e autores brasileiros se repetem, como “O homem de cabeça de 

papelão”, de João do Rio, e “O homem que sabia javanês”, de Lima Barreto. Isso 

nos leva a entender seus arranjos como continuidades, um encadeamento de 

escolhas que resultariam talvez num projeto de representação do humor literário 

mundial e brasileiro. O autor não distancia os dois livros quando mostra seus 
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objetivos em lidar com o humor primeiro num plano temporal, na recolha de mais 

de 28 séculos de produção, e depois num plano local, expondo a escrita cômica 

no país: 

 

[...] Ao mesmo tempo, como querer que o humor da Antiguidade, por 

exemplo, do grego Aristófanes ou dos latinos Plauto e Terêncio, tenha 

a mesma constituição e os mesmos matizes de riso do que o da Idade 

Média do saxão Chaucer e do florentino Boccacio, ou do pródigo 

Renascimento do espanhol Cervantes, do francês Rabelais e do inglês 

Shakespeare? Finalmente, o humor é universal porque rir faz parte do 

ser humano – sabemos que o homem é o único animal que ri. (A hiena 

não conta, é claro). [...] (COSTA, 2001, p. 13). 

 

Parte dos humores brasileiros foi recolhida neste livro. Ou pedaços 

inteiros: humores tão ricos e variados, ao longo da nossa história e 

geografia, dos primeiros habitantes da terra, índios e colonos 

portugueses, passando pela cultura oral ou popular, e por autores de 

todas as épocas há cinco séculos, até os contemporâneos. Resultado ou 

“revelação”: retrato de corpo inteiro, uma série de fotos 3 x 4 ou uma 

selfie coletiva e transtemporal? Retrato ou caricatura, pois será que 

somos mesmo Macunaíma, como já “clicavam” nossos índios? Ou 

tendemos, com tanto burocratismo e (ainda) bacharelismo à nossa volta, 

ao “medalhão” da “teoria” de Machado de Assis? Ou nada disso: somos 

todos o homem que sabia javanês? (COSTA, 2016, p. 18, destaques do 

autor). 

 

Se nas dedicatórias o organizador repete os nomes de Oscarito, Charles Chaplin e 

Cantinflas, comediantes que fizeram parte da sua infância, nas introduções ele refaz 

em ambos os livros a mesma estrutura de seleção que vai do peso canônico àquilo 

que foi possível publicar graças aos direitos autorais. Quando não obedece a um 

conceito de humor, mas sim de humores, e quando não quer que o leitor teorize 

sobre o que lê e ri, Costa (2001; 2016) também modifica as antologias para além 

do gênero conto, pois retira “pedaços inteiros” de romances, crônicas, poemas e 

demais textos. Mas do vínculo a Os 100 melhores contos de humor da literatura 

universal, o resultado de O melhor do humor brasileiro é sobre um panorama do 

humor feito aqui, que pode divertir e aguçar o senso crítico do leitor, 

especialmente na parte em que estão as duas crônicas analisadas. 

 

Tal organização remete a uma possível listagem, um meio de condensar uma 

imagem do humor brasileiro do século XX em diante já pela seleção aplicada. Isso 
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é semelhante aos processos fundamentais que constituem as antologias como 

Serrani (2008, p. 270-272) comenta quando fala sobre as reuniões de textos que 

trazem alguma coesão para um determinado recorte literário (sobre um autor, um 

gênero, um tema, etc.), formando e transformando cânones, promovendo ou 

reforçando representatividades e apresentando novas tendências ou retomando 

aspectos já consagrados a partir do conjunto que estabelecem. A fixação desses 

elementos ocorreu no século XVIII quando o aumento do público letrado e a 

difusão dos objetos impressos passaram a compor o circuito de informações dos 

leitores, construindo reuniões de textos a serem disponibilizados: 

 

A reflexão sobre duas realizações materiais do gênero, a coletânea e a 

antologia (no sentido etimológico do termo de seleção, “buquê das 

melhores flores”), é relevante para enfocar as antologias enquanto 

discurso. A distinção se torna mais evidente na época de consolidação 

do gênero, no século XVIII na Inglaterra, com a presença de dois fatores, 

inexistentes no Renascimento e escassos no século XVII: volume 

crescente de literatura impressa e aumento do público letrado. Como 

expõe Benedict, no começo do século XVIII predominavam as 

coletâneas, organizadas por livreiros e com a característica saliente de 

apostar nas novidades, enquanto, no final do século, são típicas as 

antologias literárias, compilações que seguem um levantamento 

histórico, realizado por editores e homens de letras prestigiosos 

(SERRANI, 2008, p. 270-271). 

 

Pela compilação prévia, a seleção feita nas antologias também pode comportar 

descontextualizações a despeito do material-fonte, assim como a formação de 

identidades estéticas. Mas já como processo constituído desde aquele século, a 

prática antológica é reconhecida como campo específico da divulgação literária 

(SERRANI, 2008, p. 274-275). Nesse sentido, a leitura de uma antologia remete 

também a uma ampliação de repertório em que textos de origem diversa mas com 

perspectivas próximas são publicados juntos, são trazidos para o leitor com alguma 

forma de ordem preestabelecida que sugere uma sequência e uma continuidade 

na leitura. Reconhecer essa dinâmica não é algo absolutamente pacífico, como se 

todo trabalho antológico tivesse que, como consequência, modificar a visão do 

leitor de um jeito assertivo na elevação de seu senso crítico, muito por causa do 

conhecimento a ser alargado. O que vemos no pensamento de Serrani (2008) é o 

produto condicionar as buscas dos leitores para uma projeção tradicional da 
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literatura que não só não é tranquila como também não é modificadora sem uma 

mediação devida. A discussão ficaria sobre os critérios de seleção vistos num livro 

como o de Costa (2016): na atualização de grandes nomes da literatura brasileira, 

o organizador indica ser necessário manter escolhidos textos já canonizados, por 

exemplo. 

 

Certamente, a triagem gerada, como efeito da reunião das obras, incorpora uma 

lista de opções seja para o que se tornou clássico ou para o que esteve no gosto 

do organizador. Além de o processo fazer parte da construção de uma antologia, 

essa organização também resvala no arranjo das listas literárias, uma vez que 

seleções e combinações são realizadas. As aproximações entre o gênero lista 

(sequência, topicalização, conjunto, etc.) com a literatura, tanto dentro de um 

texto literário quanto fora dele, numa organização de obras e autores para difusão 

da leitura é um pensamento expandido por Eco (2010, p. 131) quando pesquisou 

sobre dois cantos da Ilíada: o segundo, com a descrição dos navios que aportam 

em Troia, e o décimo oitavo, com os desenhos no escudo de Aquiles. Mas o 

conceito foi primeiramente proposto por Belknap (2004, p. xii-xiv), pela 

expressão literary list, ao se questionar sobre a presença de listagens na literatura, 

na organização de obras, ou internamente nos textos. Seus estudos sobre Ralph 

Waldo Emerson, Walt Whitman, Herman Melville e Henry David Thoreau 

forneceram muitos exemplos sobre como o gênero lista se relaciona com as 

produções literárias, dando a ver as listas literárias, nessa junção, como a inscrição 

de uma lista na literatura, no seu aspecto interno em um texto, no seu resgate pelo 

leitor, num método de organização de livros e autores e na recomendação de 

leituras. 

 

Porém, é com Eco (2010) que as listas literárias passam a ter uma dimensão extra, 

potencializando principalmente as ferramentas do leitor em poder identificar 

influências. Diante de certas listas literárias que o induzem a categorizar ou 

reagrupar elementos, ele é levado a se deparar com listas do cotidiano que não 

empregam a ficção. Eco (2010) chegou aos dois conceitos centrais de seu trabalho 
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quando percebeu que a necessidade de organização não afetava só a literatura, 

mas também a vida no dia a dia: 

 

A este respeito devemos, porém, fazer uma distinção importante, qual 

seja, entre lista “prática” e lista “poética” (entendendo com este último 

termo qualquer finalidade artística para a qual a lista se proponha, 

qualquer que seja a forma de arte que a exprima). A lista prática pode 

ser exemplificada pela lista de compras, pela lista de convidados de uma 

festa, pelo catálogo de uma biblioteca, pelo inventário dos objetos de 

um lugar qualquer (como um escritório, um arquivo um museu), pelo 

elenco dos bens de que um testamento dispõe, por uma fatura de 

mercadorias cujo pagamento se exige, pelo cardápio de um restaurante, 

pelo elenco dos lugares a serem visitados num guia turístico e até mesmo 

pelo vocabulário que registra todas as palavras do léxico de uma 

determinada língua (ECO, 2010, 113, aspas do autor). 

 

Nas especificidades dessas definições, especialmente nas listas práticas, Eco (2010) 

coloca os seus usos naquilo que move a rotina das pessoas em um meio social que 

seleciona coisas permanentes de coisas descartáveis. A lista resultante desse 

processo será efêmera e substituível por outra que pode preencher as lacunas da 

primeira. O pragmatismo dos itens listados exige uma alusão muito direta ao 

mundo real, que corresponde às práticas imediatas dos usuários e dos leitores: 

 

A seu modo, as listas práticas representam uma forma, pois conferem 

unidade a um conjunto de objetos que, por mais desconformes que 

sejam entre si, obedecem a uma pressão contextual, ou seja, são 

aparentados por estarem ou serem esperados todos no mesmo lugar ou 

por constituírem o fim de um determinado projeto. [...] Uma lista 

prática nunca é incongruente, desde que se identifique o critério de 

inclusão que a regula (ECO, 2010, p. 116, destaques do autor). 

 

No entanto, as listagens se tornam mais complexas quando há o choque entre as 

duas definições de lista, a prática e a poética: 

 

Os motivos por que se elaboram lista práticas parecem óbvios. Mas por 

que se fazem listas poéticas? Em parte, isso já foi dito: porque não somos 

capazes de enumerar alguma coisa que escapa às nossas capacidades de 

controle e denominação: este seria o caso do catálogo dos navios de 

Homero (ECO, 2010, p. 117). 

 

Se o controle sobre as listas práticas está nas necessidades da realidade, o mesmo 

controle sobre as listas poéticas é feito por um ato de invenção, criação, 
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imaginação, etc., que funciona como preenchimento ficcional num espaço em que 

as referências não estão claras no mundo cotidiano, mas que são recuperadas na 

leitura e muito mais na interpretação literária. Podemos ainda chegar a certas 

reflexões de que as duas listas são muito moventes, com conclusões difusas, 

mutáveis e com alcances quase sempre impossíveis para o leitor. Falamos isso 

porque na avaliação que faz sobre Belknap (2004), Eco (2010), mesmo na defesa 

de uma postura decisiva da lista prática e de uma postura menos rígida da lista 

poética, não resolve a questão social das duas formas: 

 

Belknap considera que as listas práticas podem ser estendidas ao infinito 

(e, de fato, uma lista telefônica pode ter a cada ano uma edição 

ampliada, assim como poderíamos, a caminho do mercado, enriquecer 

uma lista de compras), enquanto as listas que ele chama de literárias são 

fechadas pelas restrições formais da obra que a hospeda (métrica, rima, 

forma-soneto etc.). Creio que o argumento pode ser facilmente 

derrubado: na medida em que designamos uma série de coisas que, no 

momento em que a lista é redigida, são aquelas e não outras mais, uma 

lista prática é finita (e a lista telefônica do ano seguinte é simplesmente 

uma segunda lista, diferente da primeira), enquanto, por mais restrições 

que as técnicas poéticas imponham, Homero poderia ter continuando 

ao infinito o catálogo dos navios [...] (ECO, 2010, p. 116). 

 

A passagem indica que, ao contrário das conceituações a que chegam as duas 

listagens, tanto para Belknap quanto para Eco, elas são constituídas por 

combinações habituais em um cenário social que ora permite se dilatarem e ora se 

encolherem. É provável que os autores não tenham visto a possibilidade de os 

leitores desfazer na leitura os critérios das duas formas de listas, reconhecer suas 

mobilidades e transformar os textos em novas convenções, que podem não ser as 

mesmas daquelas premissas. 

 

Em paralelos às duas noções, as antologias cumprem uma função prática e poética 

para a divulgação da literatura: prática porque fornece a leitura de um compilado 

diverso, heterogêneo ou não, para uma ampliação do conhecimento, e poética 

porque divulga a literatura, especialmente no cumprimento da recepção de textos 

ficcionais pelo leitor. Na proximidade evidente, as escolhas do organizador ou 

compilador de antologias reúnem vários elementos no sentido de uma unidade, 
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uma imagem a ser resguardada pelo conjunto, uma projeção do trabalho literário 

sobre textos selecionados. Já para os autores das listas, elas podem ou não ter essa 

função: dependendo dos textos, as listagens também mantêm visões unitárias, mas 

conseguem ainda aglutinar elementos dispares. Historicamente, a produção de 

antologias sempre foi bastante tradicional ao nutrir a perspectiva de unidade, 

como vimos com Serrani (2008), enquanto que nas listas literárias estudadas por 

Belknap (2004) e por Eco (2010) a continuidade disso não era necessária, mesmo 

que os itens listados transparecessem um conjunto homogêneo. 

 

Como enxergar tal contexto a partir da proposta de Costa (2016)? O retrato do 

humor brasileiro, a que o organizador chega, forma uma lista de críticas 

debochadas a respeito da vida social e política do país: de um lado, temos os 

componentes do riso em situações cômicas e, de outro, existe um julgamento das 

ações dos envolvidos, representados pelos personagens, pelos narradores e pelas 

figuras públicas. Na quinta parte do livro, a listagem acerca da ironia política se 

acentua muito por conta do recorte que o organizador faz sobre as crônicas, o 

que leva a uma sequência de humores relativos a ações políticas para a população, 

geralmente inúteis na vivência cotidiana, como veremos. A unidade antológica 

está no foco político enquanto que a lista literária se firma pela sucessão das 

crônicas escolhidas com suas críticas veladas ou abertas. Mas o trabalho de Costa 

(2016) não é inédito em promover esse aspecto e nem em alcançar esses 

resultados, principalmente no uso desse gênero. 

 

Num limite histórico, a ironia política na literatura brasileira esteve ligada de modo 

fundamental à trajetória da crônica. E quase de modo interdependente, o gênero 

ganhou novos formatos e intenções a partir da segunda metade do século XIX 

com a circulação nos jornais: 

 

[...] Mas foi a partir de janeiro de 1854, quando José de Alencar publicou 

o primeiro folhetim da série “Ao correr a pena”, no Correio Mercantil, 

que o gênero começou a ficar com o jeitão atual. Alencar, um dos 

fundadores da pátria, comentava com graça e leveza os acontecimentos 

da semana – a primeira corrida no Jockey Club, a missa do galo na 
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Catedral – e fazia o casamento definitivo entre literatura e jornalismo. 

Em 1861, Joaquim Manuel de Macedo, autor do clássico A Moreninha, 

daria contribuição luxuosa ao inventar um caminho perseguido ainda 

hoje pelos cronistas: o flâneur, o andarilho que comenta o que vê pelas 

calçadas. No Jornal do Commercio, em 44 textos sob o título “Um 

passeio”, ele simplesmente flanava pelo Rio de Janeiro. Zé e Joaquim 

deixavam o gênero com pistas a serem percorridas pela multidão de 

cronistas dos séculos seguintes. Eles apostavam, como cláusula primeira 

de sobrevivência, no abuso da subjetividade e na descontração do texto 

para criar peças que funcionam como oásis de respiração e bom gosto 

no meio das crises e tragédias de um jornal (SANTOS, 2007, p. 16, 

destaques do aturo). 

  

Passaram a caber muitos assuntos na crônica a partir dessa época, o que era 

favorecido pelo fácil acesso da leitura do objeto impresso (o jornal) no dia a dia. 

É importante notar que a informação trazida precisava ter alguma relevância para 

a atualidade: diferentemente de uma notícia e talvez menos objetiva do que ela, 

a crônica alargava também a reflexão sobre o fato. A prática, por sua vez, 

condicionava a crítica a respeito de um aspecto social, já que com o flâneur haveria 

certo espelhamento entre o acontecido e o público. Outras transformações 

chegariam nesse processo histórico do gênero pela via de avaliação provavelmente 

para quebrar os limites do trivial. É o que acontece com a produção machadiana, 

a princípio, mantida depois por outros autores: 

 

Desencaixotando Machado: a crônica está no detalhe, no mínimo, no 

escondido, naquilo que aos olhos comuns pode não significar nada, mas, 

puxa uma palavra daqui, “uma reminiscência clássica” dali, e coloca-se 

de pé uma obra delicada de observação absolutamente pessoal. O 

borogodó está no que o cronista escolhe como tema. Nada de engomar 

o verbo. É um rabo de arraia na pompa literária. Um “falar à fresca”, 

como o bruxo do Cosme Velho pedia. Muitas vezes uma crônica brilha, 

gloriosa, mesmo que o autor esteja declarando, como é comum, a falta 

de qualquer assunto. Não vale o que está escrito, mas como está escrito. 

Manuel Bandeira dizia que Rubem Braga era sempre bom, mas “quando 

não tem assunto então é ótimo”. Ou seja, receita de crônica é uma obra 

particular, onde cabem quase todos os ingredientes – mas, por favor, 

sempre com muito molho. As de Clarice Lispector vêm regadas de azeites 

da alma. As de Lima Barreto trazem no tempero alguma erva colhida 

num quintal suburbano (SANTOS, 2007, p. 17, destaques do autor). 

 

As bases nesse contexto são observar, escrever, comunicar e refletir numa 

perspectiva bastante palatável, sem dar à leitura do texto grandes saltos literários 

e/ou rebuscamentos. Era imaginado então um público de leitores médios que 
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poderia ler, pensar brevemente e esquecer em seguida os fatos da crônica, mas 

como Santos (2007) afirma, algumas ainda foram legadas à posteridade, como é 

o caso dos escritores acima. 

 

O início do século XX e o Modernismo ampliaram sobremaneira o uso do humor 

nesse estilo de escrita para que a persuasão sobre o público se fixasse melhor, em 

contrapartida ao que as notícias ruins poderiam trazer. Se era triste ler sobre a 

morte recente de alguém, seria engraçado saber como foi ridícula uma festa da 

elite no dia anterior. Mas mais do que avaliar criticamente o ocorrido, o gênero 

conseguiu se aproximar da filosofia nesse período pela produção de Rubem Braga, 

como o maior nome desse meio. Não só para manter a tradição já reconhecida 

em Alencar e Machado, Braga colocou a crônica no mesmo patamar que os 

grandes romances, nunca abrindo mão da natureza do humor, da ironia, das 

críticas sociais e políticas, e do cotidiano, sempre buscando a profundidade com 

expressões de fácil entendimento: 

 

A base de estilo plantada por Alencar e Machado passou pelo frenético 

andarilho de João do Rio-e-seus-blue-caps-da-belle-époque. Em seguida 

ganhou o formato que ainda se lê hoje com a aparição dos escritores 

roqueiros de 22. Os modernistas radicalizaram em suas propostas, em 

romances e poesias, o que já havia nas crônicas desde o início: a vontade 

de deixar a língua “à fresca”, coloquial, sem medo até, por que não?, de 

fazer piada. Valorizavam as pequenas cenas e, mesmo em assuntos 

sérios, sempre passavam ao largo de qualquer pronunciamento tingido 

pela seriedade. Oswald e Mario de Andrade, mais Alcântara Machado, 

Manuel Bandeira, todos foram cronistas de jornal. Deixaram o gênero 

na medida e nada mais, enxuto de beletrismos, orgulhoso de suas 

bermudas, para que a partir dos anos 1930 entrasse em cena o texto 

fundamental de Rubem Braga. Ele seria o único grande escritor brasileiro 

a traçar toda sua obra nos limites da crônica – embora suas crônicas 

alargassem todos os limites do texto e muito vissem nelas até um jeito 

enviesado de fazer poesia (SANTOS, 2007, p. 19, destaques do autor). 

 

Não se pode dizer que as opções pelo formato simples resultariam num tom 

repetitivo de produção, ao passo que as temáticas eram e até hoje são muito 

variadas e instauradoras de novas reflexões – como faz Marcelo Rubens Paiva, por 

exemplo – inclusive para se construir uma voz poética, pelo pensamento de Santos 

(2007) sobre Braga. Embora a valorização crítica do autor só tenha se dado a 
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partir da década de 1950 com efetivo apreço na década de 1960, o público parece 

só ter lido mais os seus textos de sarcasmos políticos, especialmente, e de outros 

autores é claro, quando o país enfrentou momentos de restrição de liberdade e 

censura de opiniões nos meios de comunicação, situação vista naquelas décadas e 

que perdurou até a década de 1980 pela ditadura civil-militar brasileira. Da crítica 

aos problemas da década de 1920 feita por Alcântara Machado no Modernismo 

iniciante, Carlos Heitor Cony iria participar também dessas incursões irônicas até 

o Pós-modernismo, como fez Braga. Mas Santos (2007) ainda cita outros nomes: 

 

A impressionante coleção de grifes literárias escrevendo nos jornais e 

revistas dos anos 1950 e 1960 ajudou a consolidar a crônica como o 

gênero literário mais próximo do brasileiro. Muitos leitores se 

aventuraram a vôos mais profundos a partir do gosto que tomaram pelas 

páginas de Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos na revista 

Manchete. No jornal Última Hora, revezavam-se os estilos de Antônio 

Maria, romântico, e Stanislaw Ponte Preta, humor escrachado. No 

Correio da Manhã, no final dos anos 1950, estava Drummond; no Jornal 

do Brasil, no final dos 60, Clarice Lispector. Era uma turma de respeito 

ensinando o brasileiro a ler e, pela falsa simplicidade da coisa, a tentar 

escrever. Se Bandeira disse em poesia que o coelhinho da índia tinha sido 

sua primeira namorada, milhões de brasileiros poderiam repetir o 

mesmo em relação à crônica. Ela é a primeiríssima paixão pelas letras, 

através dos jornais, de um povo com pouco acesso aos livros (SANTOS, 

2007, p. 20, destaques do autor). 

 

A ironia política da crônica foi a ferramenta literária de maior postura frente às 

medidas ditatoriais do século passado. Os deboches tornavam risíveis os constantes 

ataques às posturas contrárias do regime, colocando no gesto dos seus 

comandantes a fisionomia da tolice, da corrupção e do descaso social. Essa 

tradição também é machadiana e retoma as figuras famosas da época imperial. O 

autor teve mais êxito em projetar suas críticas no âmbito da crônica do que em 

textos propriamente jornalísticos, o que promoveu uma mudança na sua escrita 

ao poder ficcionalizar pessoas muito conhecias em personagens com atos 

desonestos. Azevedo (2015) explica como Machado passou a usar esse recurso 

quando escreveu em jornais na década de 1860: 

 

A carta de Faustino e a resposta de Machado deixam transparecer que, 

ao assumir o posto de crítico, este passaria a enfrentar uma série de 

dissabores, que podem explicar o fato de o escritor brasileiro não ter se 
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dedicado à crítica literária com o mesmo afinco que ao conto, à crônica, 

ao romance e à poesia. Na contramão dessa justificativa, que já se tornou 

lugar-comum entre os estudiosos da obra machadiana, é possível dizer 

que na verdade o exercício da crítica nunca foi abandonado, apenas 

mudou de formato e de lugar, migrando das seções mais propriamente 

literárias para o território da crônica, onde teve início a trajetória de 

Machado como crítico literário (AZEVEDO, 2015, p. 45). 

 

A proposta era fazer inicialmente crítica literária por meio da crônica, mas em 

pouco tempo novas observações levaram o autor a examinar também a política 

que o cercava. O Rio de Janeiro era o seu foco maior por ser onde estavam a 

corte e o controle do país, porém, sua visão também atingia outros estados, como 

São Paulo. Os comentários evocavam leis que não foram aplicadas, projetos 

públicos não realizados, mandatos com pouca eficiência, legisladores sem 

nenhuma experiência para o cargo e até mesmo a família imperial já com certa 

decadência. O uso da ironia se dava sobre o plano daquilo que deveria ser feito, 

mas que não acontecia porque os políticos não queriam fazer, ou não se 

preocupavam com isso. Muitas partes dos problemas eram mascarados para dar 

uma falsa ideia de satisfação social e um ilusório cumprimento da ação. 

 

Boenavides (2011) explica que o Machado cronista tentava responder em muitas 

crônicas o que era a política, como a política brasileira agia e quais os efeitos 

sentidos pelo povo por meio de uma escrita que passava por esses setores 

ironicamente. É o caso de uma crônica publicada na série Bala de Estalo em que o 

narrador chama a atenção de um deputado: 

 

O Sr. Deputado Penido censurou a Câmara por lhe ter rejeitado 

duas emendas: – uma que mandava fazer descontos aos deputados que 

não comparecessem às sessões; outra que reduzia a importância de 

subsídio. Respeito as cãs do distinto deputado mineiro; mas permita-me 

que lhe diga: a censura recai sobre S. Ex.ª não só uma, como duas 

censuras. 

A primeira emenda é descabida. S Ex.ª naturalmente ouviu dizer que aos 

deputados franceses são descontados os dias em que não comparecerem; 

e precipitadamente, pelo vezo de tudo copiarmos do estrangeiro, quis 

logo introduzir no regimento da nossa Câmara esta cláusula exótica. [...] 

A livre, jovem e rica América não deve empregar tais processos, que 

estariam em desacordo com um certo sentimento estético e político. [...] 

Não é menos curiosa a segunda emenda do Sr. Penido: a redução do 

subsídio. [...] 



 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

46 

O Sr. Penido não nega a inconstitucionalidade desta, mas argumenta de 

um modo singularíssimo. O aumento de subsídio fez-se 

inconstitucionalmente; logo, a redução pode ser feita pela mesma forma 

inconstitucional. 

Perdoe-me S. Ex.ª; este seu raciocínio não é sério; [...] 

O ato da câmara aumentando o subsídio foi inconstitucional? 

Suponhamos que sim. 

Por isso mesmo que o foi, a Câmara obrigou-se a não repeti-lo, imitando 

assim de um modo moderno a palavra daquele general romano, que 

bradava aos soldados ao iniciar uma empresa difícil: – é preciso ir até ali, 

não é necessário voltar! (ASSIS, 2008, v.4, p. 484-6) 

 

E, em seguida, Boenavides (2011) comenta: 

 

Destaco nessa crônica também o fato de não haver apenas uma 

referência a posturas oportunistas, conciliatórias, arbitrárias ou volúveis, 

mas a incorporação formal desses traços como estratégia narrativa. O 

narrador coloca-se, ironicamente (que fique reforçado que esse 

posicionamento é irônico), no locus enunciativo de um defensor dos 

interesses políticos e desse lugar lança mão dessas estratégias retóricas. 

Desdiz e descumpre as regras que “acaba de estipular”, isto é, num 

momento um ato inconstitucional é executado (o que por si só já é uma 

forte expressão de arbítrio), no outro – quando se trata de reduzir 

benefícios dos mandantes políticos – já não é mais possível executá-lo. 

Dois pontos, então, interessam aqui; o primeiro, já assinalado, é essa 

incorporação estética – e não apenas temática – dos traços característicos 

da política brasileira; o segundo é a ironia que aparece vinculada a essa 

incorporação. Notemos que com isso enlaça-se a presente discussão a 

relação entre um procedimento ético de crítica à moral política brasileira 

e o tratamento estético dado à questão (BOENAVIDES, 2011, p. 8, 

destaques do autor). 

 

Vemos que por essa tradição a ironia não de descola da crítica política na 

composição das crônicas, pois esse processo acaba por ser um recurso muito 

fundamental na observação e na denúncia do desleixo dos líderes social que 

deveriam legislar para a população. A análise das duas crônicas em foco neste 

trabalho mostra claramente a presença irônica dessa prática, já que tanto Alcântara 

Machado como Heitor Cony herdaram a verve machadiana para provocar o riso 

e, ao mesmo tempo, reclamar dos equívocos políticos. 

 

Durante a década de 1920 e o início da de 1930, Alcântara Machado produziu um 

considerável trabalho ficcional principalmente sobre uma sociedade paulista em 

ascensão fruto de um sistema econômico com base no café, mas especialmente 

advindo da imigração italiana. A publicação de Brás, Bexiga e Barra Funda em 
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1927, sua obra mais famosa, fixou o autor nos caminhos tomados pela primeira 

fase do Modernismo, em que apresentava a vida cotidiana dos descendentes de 

italianos em bairros muitos populares na cidade de São Paulo, o que fez erguer 

também sua voz crítica sobre a situação social dessas pessoas: era evidente o 

retrato de uma desigualdade muito provocada pela falta de acesso a políticas 

públicas e bens materiais no geral, trazendo uma imagem da cidade longe da 

opulência da elite. Além desses pontos, Maciel (2018) descreve Alcântara Machado 

ainda como um observador da modernização urbana paulista; não como alguém 

que poderia elogiar as mudanças em processo, mas como um escritor que avaliava 

os efeitos disso na população que lhe era mais próxima: os imigrantes com poucas 

oportunidades. 

 

Os espaços dos contos são vastamente preenchidos por personagens dessa esfera 

social, enquanto que os políticos ficam alocados nas crônicas; um meio mais direto 

para o autor divulgar as suas críticas. Em “Eta, nós, da Terra de Santa Cruz Credo!”, 

selecionado na antologia de Costa (2016), Alcântara Machado debocha de dois 

projetos de leis apresentados por uma figura pública muito regular na história 

brasileira: um coronel vereador: 

 

A sessão da Câmara Municipal de ontem nos revelou um 

inigualável humorista, na pessoa do coronel Francisco Rodrigues Seckler. 

Inigualável, e o que ainda é mais notável, involuntário. 

 Em verdade poucas páginas de Mark Twain podem ser 

comparadas, em chiste, em graça espontânea e fácil, aos dois soberbos 

projetos ontem apresentados à consideração de seus pares pelo 

conspícuo edil. 

 O primeiro regulariza energicamente o uso do açúcar nos cafés e 

restaurantes. É completo: não olvida um só detalhe. Desde o modo de 

guardar o açúcar até a maneira como deve ser colocado nas xícaras. 

Tudo e tudo vem pormenorizadissimamente detalhado no projeto. 

 A forma é tão impagável quanto o fundo. Há disposições como 

esta: “Fica proibida a permanência de açucareiros, com açúcar em pó (o 

coronel Seckler é intransigente partidário do açúcar em comprimido), 

sobre as mesas, devendo o açúcar ser trazido pelo empregado em um 

vaso fechado e por ele mesmo servido aos fregueses, com uma concha 

ou colher perfeitamente seca, que jamais deverá ser mergulhada no 

líquido servido”. 

 É de fazer estourar de riso uma carpideira! 

 Outro extraordinário trecho de puro humorismo (respeitada a 

redação apurada e muito pessoal do projeto): “É proibida a 

permanência de xícaras à espera de fregueses sobre as mesas dos cafés, 
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devendo estas (as mesas?) serem (onde estás que não reages, ó Cândido 

de Figueiredo?) conservadas em armários ou ‘vitrines’, fechados, 

perfeitamente lavadas em água quente e enxutas para serem trazidas 

quando cada freguês o encomendar, sendo imediatamente retiradas, 

assim que o freguês se tenha servido” (ALCÂNTARA MACHADO, 2016, 

p. 314-315). 

 

Oliveira (2018, p. 54-64) aponta que Seckler não fez muito pelo município quando 

foi vereador por Itaquera entre 1926 e 1930, apenas deu conta de expandir suas 

próprias terras na região e tentou, sem muito sucesso, colocar em pauta algumas 

leis na câmara municipal. Duas dessas são as que Alcântara Machado debocha para 

exemplificar a inutilidade de se ver no poder alguém com ideias retrógradas e 

alienadas pelo serviço militar. Outra referência que provoca o riso sobre a escrita 

do vereador é a evocação de Cândido de Figueiredo, filólogo português que 

publicou um dicionário bastante conservador no final do século XIX, e que foi 

muito rejeitado no Brasil por querer instituir aos brasileiros um uso da língua 

baseada no arcaísmo lusitano (STRAUBE; SERIPIERRI, 2007, [s.p.]). Alcântara 

Machado cita Figueiredo para corrigir um pronome demonstrativo e uma locução 

verbal de Seckler, em que ficariam: “É proibida a permanência de xícaras à espera 

de fregueses sobre as mesas dos cafés, devendo aquelas ser conservadas em 

armários [...]”. 

 

Mas a crônica avança em outras questões, como a ironia sobre a importância dada 

pelo coronel para se elaborar uma lei que mede o açúcar no café da população, 

bem como a circulação das xícaras nos ambientes de consumo, o que demonstra 

uma manipulação da estrutura legislativa para controlar uma prática corriqueira: 

o ato de tomar café. O texto também recai sobre as especificidades desse ato 

político: “Tudo e tudo vem pormenorizadissimamente detalhado no projeto”, 

revelando uma enorme desproporção entre a legislação aplicada e o objeto a ser 

fiscalizado. A denúncia é sobre uma postura ridícula e banal do coronel, que 

possivelmente mascara uma outra preocupação relevante com uma questão social 

pouco alarmante. Temos assim um ato vigilante de um estado repressor e 

militarizado, na figura desse personagem, que desvia o foco de problemas maiores 

para satisfazer uma pequena parcela de seu círculo político. 
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Na expansão da esfera particular mostrada na crônica de Alcântara Machado, a 

atualidade Cony traz uma postura mais contemporânea e generalizante em relação 

ao conservadorismo político descabido e prepotente. Em “Roteiro”, também da 

seleção de Costa (2016), Cony recolhe falas de um narrador-personagem que se 

mostra exagerado ao ser contrário a tudo e a todos: 

 

Sou contra o desenvolvimento autossustentável e contra a 

insustentável leveza do ser. Sou contra o esgotamento dos prazos legais 

e contra as objurgatórias indeclináveis. Sou contra o fomento da 

agricultura e contra o colóquio de física nuclear. Contra o abastamento 

de nossas tradições, contra o dever inelutável de consciência e contra os 

soluços da espiral inflacionária. 

 Sou contra a transparência das decisões ministeriais e contra os 

legítimos reclamos do operariado. Sou contra os artefatos de fabricação 

caseira e contra as armas de uso exclusivo das Forças Armadas. Sou 

contra a mais completa apuração das responsabilidades e contra a 

dilatação do perfil da dívida externa. Contra a camada de ozônio, contra 

a injusta concentração de renda e contra as colocações politicamente 

corretas. 

 Sou contra o quadro de nossas importações e contra o arbítrio das 

decisões apressadas. Sou contra o apaziguamento dos espíritos e contra 

as inalienáveis prerrogativas da pessoa humana. Contra os lídimos 

representantes das classes produtoras, contra os autênticos interesses de 

nossa soberania e contra os sagrados postulados da civilização cristã. 

 Sou contra a exata compreensão dos meus direitos de cidadão e 

contra o impostergável dever de solidariedade. Sou contra as injunções 

de ordem econômico-social e contra a voz da consciência, contra o tato 

político, contra o gosto da glória, contra o cheiro de santidade e contra 

os pagamentos à vista. 

 Contra o arbítrio das decisões apressadas. 

 Sou contra o ovo de Colombo, a bacia de Pilatos, o tendão de 

Aquiles, a espada de Dâmocles, os gansos do capitólio, as asas de Ícaro, 

o estalo de Vieira, a caixa de Pandora (nos tempos de Machado de Assis 

não se dizia “caixa”, mas “boceta de Pandora”) e contra a tropa de 

Eustáquio. 

 Sou contra o bico de Bunsen, o tonel de Diógenes, o teorema de 

Pitágoras, o disco de Newton, o gol de Gighia, o banho de Arquimedes, 

a casta de Susana, as rosas de Malherbe e o corvo de Poe. 

 Sou contra a retirada da Laguna e os canhões de Navarone, contra 

as ilhas de Sandwich, contra o estreito de Bósforo, o farol de Alexandria 

e o Colosso de Rodes. Contra o Templo de Diana e contra o desfiladeiro 

de Termópilas, contra o herói de Maratona e, acima de tudo, contra o 

quartel de Abrantes. 

 Sou contra a nuvem de Juno e a maldição de Montezuma, contra 

a vitória de Pirro, contra a casa da mãe Joana, contra a Maria vai com 

as outras, as vilas de Diogo, a invasão da Normandia, contra o túnel do 

tempo e contra a dança das horas. 

 Sou contra a lei de Murphy e contra a matrona de Éfeso, contra 

as guerras do Peloponeso, contra a paz de Campofórmio, contra a 
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batalha de Itararé, contra a dieta de Worms e contra o Édito de Nantes, 

contra o Tratado de Tordesilhas, sobretudo contra a vingança do Zorro, 

o voto de Minerva e a besta do Apocalipse. 

 Sou contra a ampla pesquisa ao eleitorado e contra a 

arregimentação de consciências. Sou contra o imediato socorro às 

regiões desamparadas e contra o mais fino ornamento de nossa 

sociedade. Sou contra o transplante de ideias alienígenas e contra os 

óbices que entravam o nosso desenvolvimento. Contra o lúcido ensaísta 

e contra o rigoroso crítico teatral. Contra o inspirado poeta e contra o 

agudo filósofo. Contra o hábil cronista e contra o paciente pesquisador. 

Sobretudo, contra o vibrante jornalista. 

 Sou contra os valores agregados, o veredito das urnas, a paz da 

família brasileira, os dois pontos para mais ou para menos nas pesquisas 

eleitorais, sou contra todos aqueles que dispensam apresentações, contra 

os vasos comunicantes e, principalmente, contra as mulheres que fazem 

poetas sofrerem, os governantes roubarem, os comerciantes falirem, os 

filósofos meditarem e os pecadores pecarem (CONY, 2016, p. 428-430). 

 

A crônica indicia um jogo de contrários embutido em um jogo de contradições 

sobre o estereótipo de um alguém questionador e contrário a tudo; uma ironia da 

fala constante de pessoas que demonstram essa postura. A ausência de 

preocupação com um problema específico para ser contrário traz muito mais uma 

crítica social vazia do que um questionamento embasado numa situação concreta: 

não há realidade palpável para ser criticada. Todos os elementos são politizados 

numa polarização contraditória: “Sou contra a transparência das decisões 

ministeriais e contra os legítimos reclamos do operariado”, como se ambas as 

posições se anulassem e também como se fosse impossível defender uma e 

desconsiderar a outra. Por ser um aspecto social bastante visto nas últimas eleições 

brasileiras (2018), a crônica denuncia a figura de um eleitor muito inquieto e, ao 

mesmo tempo, equivocado acerca daquilo que quer criticar, sustentando uma 

raiva injustificada. 

 

Quando há a personificação, por exemplo, de comportamentos culturais (a lei de 

Murphy e o voto de Minerva), assim como em elementos históricos (batalha de 

Itararé, o Tratado de Tordesilhas, a invasão da Normandia e as guerras do 

Peloponeso), mitológicos (o tendão de Aquiles, a espada de Dâmocles, as asas de 

Ícaro, a caixa de Pandora, a nuvem de Juno e a maldição de Montezuma), e 

geográficos (a retirada da Laguna, as ilhas de Sandwich e o estreito de Bósforo), 

dentre outros, há um aumento dos pontos a serem atingidos por essa figura 
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questionadora, dando a impressão de que seu argumento é grande o suficiente 

para questionar fatos já estabelecidos ou assuntos já conhecidos pela sociedade. 

Até as questões morais são trazidas para o seu rol de contradições: “valores 

agregados, a paz da família brasileira e as mulheres que fazem os homens 

sofrerem”, declarando que sua visão masculina disfarça uma hipocrisia afetiva. É 

importante entendermos que na crônica, enfim, o valor em ser contra tudo e todos 

é maior do que ser contra algo em particular: há nesses argumentos uma tentativa 

para externalizar um poder, ou sustentar mesmo que erroneamente uma imagem 

de poder ilusório capaz de criticar tudo. 

 

A república brasileira nas duas crônicas é representada como vigilante e 

contraditória nas ações políticas e politizadas com as quais lida, além de mostrar 

um controle conservador que articula meios para não expor e nem resolver 

questões social, mas sim esconder os problemas por meio de desinformação e 

discursos vazios. As descrições retratam um ocorrido no início e outro no fim do 

século XX, interligados pela manutenção do descaso com a realidade do povo. A 

ironia dos textos deixa claro o grau a que isso chega: no primeiro caso temos um 

ato limitador que cerceia uma prática social ínfima, nada relevante para os reais 

problemas do país. E no segundo caso temos uma postura cética, antinômica, sem 

lógica e absurda por causa da própria contradição que tenta combater às avessas. 

Nesse conjunto, a antologia mostra então uma ironia política mordaz contra 

padrões sociais autoritários e falsamente contestadores. 

 

Na visualização das proximidades entre as listas literárias e as antologias, o 

trabalho analisou uma parte de O melhor do humor brasileiro, de Flávio Moreira 

da Costa (2016), a fim de entender como duas das crônicas da quinta seção da 

obra inscreviam as conexões feitas e traziam os elementos tradicionais da ironia 

política no gênero. O tom de sátira mostra que a seleção de Costa (2016) enuncia 

seus julgamentos para com a fragilidade do sistema republicano no país, em que 

não há instituições consolidadas o suficiente na atenção sobre a coisa pública, tanto 

no campo legislativo quanto nos olhares do senso comum. A lista gerada pela 
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antologia ri dos estratos sociais que mais buscam esbanjar poder, numa sequência 

de textos (dos quais as duas crônicas fazem parte) que divulgam a imagem de um 

Estado com éticas duvidosas, políticas corruptas e emblemas sociais vulgarizados, 

sendo seus aspectos trágicos, portanto, mas também cômicos. 
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Resumo: O preconceito contra a mulher tem provocado risos satíricos pelos homens na 

contemporaneidade. No Espírito Santo, esse fenômeno - além de acentuado, é reforçado 

constantemente na mídia. Isso não foi diferente em publicações dos anos 20, sobretudo, através 

da revista Vida Capichaba, importante veículo de notícias. Por meio dela, vários escritores 

zombavam das mulheres em seus textos, como na coluna humorística “Pavilhão das Bonecas” do 

pseudônimo Olho de Vidro. A partir da análise dessa coluna e tendo como base os estudos sobre 

humor de Vladimir Propp (1922), Quentin Skinner (2002) e Verena Alberti (2011), e, também, a 

respeito da mulher brasileira em 1920, de Mary Del Priore (2017), pretendemos apresentar as 

críticas femininas de “Olho de Vidro”. Os resultados indicam que o colunista não satirizava todas 

as pessoas e comportamentos indecorosos à época, mas, os que se distanciavam de padrões 

específicos, como algumas mulheres “imorais” alvo de suas observações cômicas.  

 

Palavras-chave: Sátira brasileira – século XX. Vida Capichaba – Crônicas humorísticas. Vida 

Capichaba – Pavilhão das Bonecas. Mulher – Tema literário.  

 

 

Introdução
1
 

 

No final do período colonial a chegada da imprensa ao Brasil foi um marco 

importante para a veiculação de textos que antes eram propagados 

                                                             
1
 Esta comunicação é um compilado do relatório final do subprojeto de Iniciação Científica (Edital 

2017-2018), da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito 

Santo (Ufes), com o título “A chacota dos homens: a mulher e o riso na revista Vida Capichaba”, 

sob a orientação do prof. Dr. Paulo Roberto Sodré, e do capítulo com o mesmo título, publicado 

no livro Brav@s Companheir@s e Fantasmas 8: estudos críticos sobre o(a) autor(a) capixaba (2019) 

em formato digital pela editora Multicultural, Campos de Goytacazes, do Rio de Janeiro. 
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clandestinamente. Essa vinda da imprensa ganhou força, primeiramente, com o 

crescimento gradativo da alfabetização de um maior número de pessoas que 

enxergavam essas revistas como um meio rápido e prático de leitura (ALVES; 

OLIOZI; RADAELLI, 2013).  

 

Embora consideradas acessíveis, as revistas não circulavam em grande parte dos 

Estados; sua chegada ao Espírito Santo, por exemplo, se deu apenas no século XIX, 

ainda assim, tornando-se muito mais disponível somente ao final do mesmo 

século, quando os recursos ilustrativos começaram a surgir, fazendo com que as 

revistas adquirissem mais cores e imagens. Esse marco foi um ponto primordial 

para que a imprensa passasse a influenciar diretamente nos costumes da sociedade 

capixaba por intermédio da divulgação e da propaganda referente à moda, ao 

esporte, entre outros (ALVES; OLIOZI; RADAELLI, 2013).  

 

Em meio a essa novidade, é lançada a revista Vida Capichaba, que tinha seu 

contexto de produção num cenário academista, a despeito das inovações 

modernistas europeias recentemente instauradas no Brasil, sobretudo em São 

Paulo e Rio de Janeiro. Foi fundada por Manoel Lopes Pimenta e Elpídio Pimentel, 

em abril de 1923, perdurando até fevereiro de 1957.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Capa da edição de 1925, número 52                  Capa da edição de 1925, número 56 
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Publicada quinzenalmente, o periódico agrupava uma variedade de seções de 

caráter informativo e opinativo, como matérias jornalísticas, culturais, esportivas, 

políticas, de comportamento, de saúde e moda, além de reclames que a 

sustentavam financeiramente (SODRÉ, 2016, p. 12). Percebe-se no conjunto dos 

números a preocupação estética com as capas (representando quase sempre fotos 

de mulheres importantes da sociedade capixaba da época ou imagens paisagísticas 

do Estado) e o design interno em geral; continha geralmente 36 páginas em papel 

couchê.  

 

Por estar vinculada a um contexto ainda provinciano de capital em 

desenvolvimento, a Vida Capichaba tinha como público principal membros da alta 

sociedade, que repercutiram conceitos e atitudes propostos ou endossados pela 

revista (PACHECO, 1998). Marcado por aquela variedade de assuntos e seções 

que circundavam o cotidiano do Estado tornou-se o periódico de maior interesse 

dos capixabas, sobretudo por influenciar diretamente nos costumes daquela 

sociedade, tendo em vista que a chegada da imprensa ao Brasil no século XIX 

viabilizou, como vimos, a circulação de notícias e opiniões formadoras, além dos 

recursos ilustrativos no estilo Belle Époque que gradativamente foram chamando 

atenção do público e consolidando gostos e pontos de vista (ALVES; OLIOZI; 

RADAELLI, 2013).  

 

Influenciado por inovações publicitárias, culturais e cinematográficas (SEVCENKO, 

1998, p. 37) esse período foi marcado por transformações no cenário brasileiro, 

que modificaram as grandes cidades. Com a ascensão da Belle Époque, a 

modernidade atinge não somente a vida pública, como também a privada. Através 

de recursos gráficos, fonográficos e publicitários que foram surgindo, muitos 

escritores, atuando como jornalistas e redatores, traduziam elogiosa e criticamente 

os impactos que a desenvolvimentista Belle Époque trazia ao Brasil, em especial, 

os impasses entre a vida pública e privada que começaram a ter contrastes e 

deslocamentos de significados (SALIBA, 1998, p. 297). Por meio da imprensa, 
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principal fonte para veiculação de notícias naquela época, muitos escritores 

reproduziam o que era visto como cômico na República, recorrendo quase sempre 

à caricatura para satirizar os comportamentos inadequados daquele período. 

 

Com a revista Vida Capichaba não foi diferente: sendo a maior representante da 

divulgação e do incentivo à modernização no Espírito Santo, o periódico 

influenciava direta e indiretamente, em particular por meio de crônicas e textos 

afins, nos costumes e na formatação da vida social das pessoas, sobretudo na das 

mulheres, influenciando-as a seguirem o modelo patriarcal da “perfeita dona do 

lar”, ainda que existissem áreas destinadas para elas expressarem suas ideias 

avançadas na revista, como a coluna “Feminea” assinada pelo pseudônimo Flor 

de Sombra, Flor de Lis e Lia. Apesar disso, aquele modelo era o preponderante, 

pois “sua beleza, delicadeza e amor fraternal eram a tônica, constituindo-se em 

objeto de desejo para os homens” (ROSTOLDO, 2000). 

 

Muitas eram as colunas que tinham o cotidiano feminino como foco, uma vez que 

eram [espaços reservados] exclusivamente para o interesse delas (ALMEIDA; 

GOMES; SILVA, C., 2013, p. 228). Os escritores e colunistas utilizavam-se da 

representatividade que a revista tinha, naquele cenário ainda pouco modernista, 

para aquilatar e “administrar” a vida pública e privada do leitorado e, em especial, 

a da mulher, o que era comum para uma sociedade baseada num patriarcalismo 

bem instaurado e mantido pela sociedade civil e cristã, predominantemente 

católica.   

 

Por não terem voz forte e, sendo submissas aos seus pais, maridos e à Igreja cristã 

(em geral, católica), essas mulheres, quando desobedeciam ou descumpriam 

alguma expectativa ou ordem dos seus “superiores”, começavam a se tornar o 

alvo de zombaria para alguns homens, pois esses se utilizavam dos canais de 

comunicação para ridicularizá-las, quase sempre em crônicas de tom humorístico.  
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Por estar vinculada ao jornal, um dos gêneros utilizados para expor opiniões a 

respeito do comportamento social, a crônica adquire uma linguagem leve, breve, 

que transita entre o discurso comunicativo e o literário, sem pretensões à 

reportagem nem à imortalidade desejada pelos escritores (SILVA, A., 2017, p. 43). 

Desse modo, a função da crônica não era somente a de informar ou comentar os 

fatos do dia-a-dia; assumiu, inclusive, a de criticar e satirizar os acontecimentos 

cotidianos, reais ou imaginários, ao captar aquilo que estava em desacordo com 

os valores da sociedade de 1920.  

 

É por intermédio desse gênero conciso, efêmero e monodialógico – isto é, quando 

o cronista assume um diálogo virtual com o interlocutor, em que o monólogo é a 

autorreflexão, e o diálogo, a sua projeção (MOISÉS, 2012, p. 636) –, que a crônica 

passa a ser um grande meio para influenciar a vida da sociedade, utilizando-se, em 

grande medida, de recursos propriamente literários, tais como o humor (p. 626), 

entendido como qualquer mensagem expressa por atos, palavras, escritos, imagens 

ou músicas cuja intenção, diferentemente, portanto, da sátira, em geral séria e 

crítica, é a de provocar o riso ou um sorriso (BREMMER; ROODENBURG, 2000, 

p. 13). Esse riso resultaria, por exemplo, de uma ruptura de expectativa ou de uma 

ambiguidade inesperada do discurso do cronista humorista, pois, ao escrever suas 

“reportagens” subjetivas, ele parte do princípio de que não pretende garantir a 

confiabilidade do que escreve. Como pensa Luiz Carlos Travaglia, no texto 

humorístico “há um rompimento do compromisso da comunicação com a 

seriedade, de ser algo válido em que se pode confiar” (2015, p. 51); rompe-se 

assim com “o princípio segundo o qual se alguém me diz algo, aquilo deve ser 

levado em conta com seriedade” (p. 51).  

 

É a respeito e a partir desse gênero textual voltado para o humor e publicado no 

periódico Vida Capichaba que estudaremos como o preconceito contra a mulher 

é elaborado para provocar o riso dos homens na sociedade capixaba nos anos de 
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1920. Como corpus para a análise escolhemos três
2
 textos de “Pavilhão das 

Bonecas”, coluna de crônicas humorísticas do pseudônimo Olho de Vidro. Para 

isso, serão adotados como base teórica os estudos sobre o humor de Vladímir 

Propp (1992), Georges Minois (2003) e Verena Alberti (2011), bem como os 

estudos sobre a revista, de Renato Pacheco ([1992]) e Jadir Peçanha Rostoldo 

(2000), e sobre a mulher brasileira nesse período, de Mary Del Priore (2002). 

 

 

A revista Vida Capichaba e sua influência na coluna “Pavilhão das bonecas” 

 

Uma grande influência para a permanência dos costumes tradicionais por meio da 

crônica na Vida Capichaba foi a coluna humorística “Pavilhão das Bonecas”. 

Assinada pelo pseudônimo Olho de Vidro (cuja identidade não conseguimos 

apurar), sua primeira aparição se deu em 1924, no número 22 daquela revista. 

Embora tenha repercutido na sociedade altamente conservadora, teve breve 

duração, estendendo-se até 1925, ainda assim em poucos números, reverberando 

textos humorísticos (em geral crônicas).  

 

Em relação ao título curioso (e sugestivo) da coluna, percebe-se que o primeiro 

termo da locução implica a mesma natureza do gênero crônica, a efemeridade: 

“Pavilhão” é uma construção leve, estruturada rapidamente com materiais simples 

para abrigar algo ou alguém temporariamente (HOUAISS, 2009, p. 1452). Por sua 

vez, a mulher é referida pelo termo “Boneca”, o que sugere que elas precisam ser 

“cuidadas”, enfeitadas e “controladas”, reforçando, então, o termo “Pavilhão” 

como um espaço provisório destinado especialmente ao sexo feminino.  

 

                                                             
2
 Embora tenhamos feito um levantamento de treze crônicas da coluna, escolhemos para análise 

apenas três: “A madame esperta”, “A esposa faladeira” e “A mulher feia”, porque percebemos 

nelas os temas que mais incomodavam os homens conservadores daquela época e por isso eram 

motivos de chacota.  
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Fac-símile da coluna “Pavilhão das Bonecas” de 1925, número 51 

 

   

Fac-símile da coluna “Pavilhão das Bonecas” de 1925, número 51 

 

Desse modo, trata-se de uma coluna com uma perspectiva, além de humorística, 

satírica e, consequentemente, misógina, ao comentar fatos reprováveis do 

cotidiano feminino através de gênero literário como a crônica, que por sua vez 

tem a intenção de comentar brevemente – e às vezes com certo humor – e 

informar fatos, como vimos, do comportamento social (CANDIDO, 2003, p. 89) 

de forma leve e comunicativa. No caso das crônicas estudadas de Olho de Vidro 

e publicadas na Vida Capichaba, esse gênero literário não assume uma função 

informativa propriamente dita, mas de divertimento, ao criticar e satirizar os 

acontecimentos, reais ou imaginários, que os homens (e algumas mulheres) 
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acreditavam estarem em desacordo com os valores da década de 1920, como 

podemos observar em nota publicada pelos editores no ano de 1925: 

 

Participamos aos nossos prezados leitores que, a partir do presente 

numero, encontrarâo, quinzenalmente, em nossas paginas, um sagaz e 

scintillante “Olho de Vidro”, que tudo vê e annuncia, na indiscreçâo 

incorrigivel, alcançando certos segredos sociaes… imaginarios.  

 

O Gil Blás, que Le Sage decantou, nâo morreu sem descendencia e, à 

penetraçâo de sua argucia bisbilhoteira, nâo escapam nem mesmo os 

mais cautelosos e dissimulados, que se amparam à sombra da prudencia 

indiscreta. A prova do que affirmamos tel-a-âo os nossos leitores, 

percorrendo, de quinzena em quinzena, as “novidades” da nossa pagina 

“O pavilhão das bonecas”, onde o nosso brilhante collaborador irá 

expondo os “casos interessantes”, aliás numerosos e quotidianos, de 

sua… imaginaçâo (VIDA, 1925, n. 51).   

 

Com o crescente incremento das páginas humorísticas nas revistas brasileiras e o 

crescimento da imprensa, a tradição da representação humorística, que já vinha 

do jornalismo satírico da Regência e dos folhetins cômicos do Segundo Reinado, 

ganha força e se aprofunda com a proliferação das revistas ilustradas e do reclame 

publicitário no início da República. Também o teatro de revista e as primeiras 

produções cinematográficas parecem estreitamente vinculados ao humor; a 

maioria dos humoristas condensa em si mesmos a figura do caricaturista de 

imprensa, publicitário, revistógrafo e, não raro, de ator (SALIBA, 1998, p. 298).  

 

Nesse contexto, vários escritores e redatores da Vida Capichaba se propunham a 

publicar textos sérios de opinião e informação, literatura em prosa e verso de 

recorte tradicional, isto é, realista e acadêmico, mas também publicavam, mesmo 

que sob pseudônimo, suas produções ditas “não sérias”, voltadas para o humor e 

a sátira. Vários foram os textos impressos (de escritoras e escritores) com esse 

recorte e dados a conhecer com pseudonímia, como os de Olho de Vidro, que 

fazia uso do humor para zombar das pessoas e, no seu caso, as mulheres “imorais” 

eram o alvo de suas chacotas quando se distanciavam daquele padrão 

masculinista
3
.  

                                                             
3
 Vale notar o conceito de masculinismo que adotamos neste trabalho; apesar de ser um termo 

provavelmente inexistente nessa época, assim como a concepção de machismo e feminismo, as 
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Nesse sentido, é explicável o uso da pseudonímia para a época não só por Olho 

de Vidro, como por parte dos escritores da revista, já que, diante de um cenário 

provinciano como Vitória, utilizar pseudônimos garantia a proteção contra a 

“vergonha” ou o “receio” (SODRÉ, 2016, p. 55) de os autores serem acusados de 

leviandade ou deselegância, porque eram conhecidos por seus textos sérios e 

respeitáveis, apreciados especialmente pelas mulheres.  

 

Desse modo, nota-se que isso acontece em “Pavilhão das Bonecas”, já indicado na 

própria nota publicada pelos editores, pois ao utilizar o pseudônimo Olho de 

Vidro ele afirma “que tudo vê e annuncia, na indiscreçâo incorrigível, alcançando 

certos segredos sociaes… imaginarios”, ou seja, o que era visto como “indiscrições 

sociais” naquela sociedade, sejam elas imaginárias ou reais, ou ainda, as que “se 

amparam à sombra da prudencia discreta”, não se distanciariam nem mesmo dos 

“olhos de vidro”, cuja função é enxergar de modo mais aguçado e penetrante 

(“penetraçâo de sua argucia bisbilhoteira”).  

 

Chama igualmente a atenção a menção de Olho de Vidro a escritores franceses 

famosos pela crítica social, como Lesage (Alain-René Lesage), que desloca sua obra 

no tempo e no espaço para fazer uma crítica à organização social da sua própria 

época através do narrador/protagonista que dá conta de suas experiências e 

simultaneamente descortina pelo seu olhar observador comportamentos sociais 

típicos da sociedade do século XVI, mas que no século XVIII continuam inalterados 

(SILVA, E., 2008, p. 3). 

 

                                                             
práticas que essa noção abarca atualmente estavam presentes e conscientes no comportamento do 

período. Trata-se de uma ação antifeminista baseada na afirmação da superioridade masculina, 

promovendo a dominação do sistema heteropatriarcal. Seu discurso baseia-se no retorno aos 

papéis tradicionais de gênero, resultado de uma sociedade machista em que os homens exercem 

diferentes formas de opressão sobre as mulheres, apropriando-se de sua força produtiva e 

reprodutiva por meio de mecanismos de persuasão e coerção direta (WIGDOR; MAGALLANES, 

2018). 
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Vale notar que a referência de Olho de Vidro à Histoire de Gil Blás de Santillane 

(produzido entre 1715-1735), não é apenas indicativo de erudição do colunista. 

Ao se considerar um descendente de Lesage (“O Gil Blás, que Le Sage decantou, 

nâo morreu sem descendencia [...]”), percebemos que Olho de Vidro se alinha ao 

tipo de crítica social que é veiculada na narrativa realista sobre Gil Blás, que se 

volta para a observação cômica dos costumes das camadas sociais mais baixas. 

Lesage busca apontar os vícios para corrigir o “mal” e exaltar verdades e virtudes 

partilhadas por toda a humanidade (SILVA, E., p. 4). Assim, é possível observar a 

intrínseca relação que a coluna “Pavilhão das Bonecas” traz já com textos satíricos 

do escritor francês, uma vez que as críticas e gracejos de Olho de Vidro também 

são destinadas a pessoas “baixas” ou “inferiores” moralmente (mas não 

socialmente, pois ele se volta para a classe média capixaba) que, justamente por 

fugirem dos padrões conservadores, eram alvos da chacota através de recursos 

humorísticos constantes, como a caricatura e a ironia.  

 

É assim que Olho de Vidro se vale desse pseudônimo e dessa ascendência para 

reproduzir o que era visto como cômico nos comportamentos, em especial das 

mulheres, o que revela sua misoginia, ou seja, ódio ou aversão ao sexo feminino, 

bem demarcada. 

As publicações do colunista, cuja tendência a comentários negativos sobre as 

mulheres da época se acentua gradativamente, podem ser tomadas como 

“chacota”, o que explica o uso do termo para título de nosso trabalho. Trata-se 

de uma expressão de origem trovadoresca que remete a toda atitude que tem por 

marca a zombaria, o escárnio e o desdém (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 444).  

 

 

A sátira contra as mulheres no “Pavilhão das Bonecas”  

 

A partir da análise da coluna “Pavilhão das Bonecas” e seu contexto de produção, 

bem como a situação social das mulheres nos anos de 1920, perguntamo-nos sobre 

que tipo de humor Olho de Vidro desencadeia em seus textos. Seria apenas lúdico 
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ou suas crônicas veiculariam expressões de crítica e reforma dos costumes, 

expondo por meio de chacotas e gracejos censuradores aquelas pessoas cujos 

comportamentos não lhe agradavam? Para Georges Minois (2003) o riso  

 

[...] esconde seu mistério. Alternadamente agressivo, sarcástico, 

escarnecedor, amigável, sardônico, angélico, tomando as formas da 

ironia, do humor, do burlesco, do grotesco, ele é multiforme, 

ambivalente, ambíguo. Pode expressar tanto a alegria pura quanto o 

triunfo maldoso, o orgulho ou a simpatia, é isso que faz sua riqueza e 

fascinação ou, às vezes, seu caráter inquietante (MINOIS, 2003, p. 15-

16). 

 

Na sociedade capixaba do século XIX e início do XX, em especial em Vitória, esse 

riso aparentemente amigável a atrair os leitores, mas principalmente sarcástico 

para corrigi-los, não foi diferente. Transitando num cenário onde a mulher deveria 

estar dentro dos padrões de filha obediente ao pai e esposa dedicada ao marido, 

à educação das crianças e desobrigada de qualquer trabalho produtivo (D'INCAO, 

2017, p. 223), muitos escritores e redatores se utilizaram desse tipo de humor para 

ridicularizá-las quando contrárias ao patriarcalismo. Nesse quadro, e a exemplo de 

mulheres de diversas épocas, rebeldes ao modelo de filha abnegada e de esposa 

fiel, algumas “donas de casa” começaram, no entanto, a violar secretamente essas 

regras impostas, “corrompendo” a moral da família burguesa, e uma das formas 

mais constantes para fazerem isso foi por meio da infidelidade, tema frequente nas 

observações “bisbilhoteiras” de Olho de Vidro:  

 

[A madame esperta]
4
 

 

- Aquella senhora é interessante! Não perde opportunidade de elogiar o 

proprio marido. Chega a ser inconveniente com a sua admiração 

conjugal. 

 

Há dias, estavamos numa roda, quando ella passou. Contei aos presentes 

o defeito de madame. Um velho desembargador, que fazia parte do 

grupo, sorriu malicioso e disse: 

                                                             
4
 Na coluna “Pavilhão das Bonecas” as crônicas não apresentam títulos (salvo algumas exceções); 

trata-se, na verdade, de uma série de textos curtos separados por sinal gráfico a indicar sua 

autonomia. Para efeito de clareza e agilidade na referência a esses textos, optamos por intitular 

aqueles que selecionamos para nossa análise. O título foi pensado, tendo-se em vista a personagem 

central da observação de Olho de Vidro. Além disso, preferimos transcrever as crônicas em edição 

diplomática (CAGLIARI, 2007, p. 31-32), respeitando-se assim sua grafia original.  
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- “Quando uma mulher fala constantemente aos outros do grande amôr, 

que tem ao marido, é quasi certo que ella o está enganando…” 

 

Um jovem commerciante, que tomava parte na palestra, enrubeceu e 

disse apressado: 

 

- Vou tomar aquelle bonde… (VIDRO, 1925, n. 51). 

 

A infidelidade que se percebe nessa crônica é relatada como uma espécie de 

“reportagem” irônica do dia-a-dia, mas francamente ficcionalizada pelas 

estratégias narrativas adotadas (a cena da roda de amigos, o comentário 

aparentemente inocente do narrador que serve de mote ao episódio, o discurso 

direto, a transformação de um “defeito” bom em vício, segundo a ponderação de 

um personagem velho e sábio, que representa a argúcia que desvenda os segredos 

da hipocrisia moral), o que torna a crônica cômica, já que a estratégia da 

reportagem ficcionalizada é um dos elementos que motivam o riso para Olho de 

Vidro.  

 

Nota-se, ainda, que o ato de trair o marido – além de ser uma atitude oposta ao 

esperado, coloca a mulher como alvo de crítica e de riso, na medida em que o 

adultério é camuflado pelo comportamento da esposa em “elogiar 

constantemente o próprio marido” a fim de esconder seu lado capcioso e infiel, 

segundo a frase proverbial, posta não à toa na boca de um suposto sábio, o “velho 

desembargador”: “’Quando uma mulher fala constantemente aos outros do 

grande amôr, que tem ao marido, é quasi certo que ella o está enganando…’”. 

Desse modo, a madame é tratada como figura esperta, que encobre sua 

infidelidade enfatizando seu amor pelo cônjuge. O riso assim deriva tanto do 

desnudamento das qualidades negativas da esposa aparentemente devotada ao 

esposo (PROPP, 1992, p. 139), como também do “jovem commerciante”, amante 

flagrado em seu rubor e saída “de mansinho”, como narra o cronista.  

 

É possível observar que Olho de Vidro se utiliza de alguns recursos para provocar 

o riso, tais como a ironia que busca expressar algo positivo, quando, na realidade, 

quer expressar algo contrário (PROPP, 1992, p. 125). Na crônica sobre a madame 
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esperta, a ironia acontece por meio da transformação de um “defeito” bom em 

vício pelo comentário “casual” do personagem sábio, aquele que desvenda os 

segredos do triângulo amoroso: marido-mulher-jovem amante, em que o amante 

é supostamente o “jovem commerciante” da roda de amigos, que enrubesce com 

a ironia do desembargador, flagrado portanto em sua aparente discrição.  

 

Verifica-se, ainda, que o cronista começa o texto comentando um comportamento 

de madame (marcado pelos verbos no presente: “Não perde opportunidade de 

elogiar o proprio marido”) e, em seguida, narra um episódio em 1ª pessoa do 

plural, que nos permite constatar que ele se inclui na conversa (“estavamos numa 

roda, quando ella passou. Contei aos presentes”). Na narração insere duas falas 

que desmascaram a madame: a do desembargador – que faz questão em “contar 

aos presentes” a traição da madame, e a do amante, o jovem comerciante da roda 

de amigos.  

 

Um aspecto importante para o humor do texto, além das caricaturas da esposa 

infiel, do velho malicioso e do amante rubicundo, identifica-se com a marcação 

constante das reticências (“é quasi certo que ella o está enganando… / - Vou tomar 

aquelle bonde…”) para sugerir o interdito malicioso ao leitor. Como pensa Elias 

Thomé Saliba (2002), o humor nasce do contraste, da estranheza e da criação de 

novos significados no texto (p.17); na crônica da madame esperta, vemos isso 

através da transformação de algo bom em “defeito” para encobrir a traição. Dessa 

maneira, muitas eram as situações inesperadas que provocavam o riso. O adultério 

aparentava ser o incômodo mais patente para os homens e, por essa razão, Olho 

de Vidro dedica parte de sua atenção a essa prática.  

 

Em outra de suas crônicas a crítica a esse tipo de acontecimento é direcionada 

também à amiga da esposa, considerada uma alcoviteira e, por isso, má 

companhia para uma mulher “decente”:  
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[A esposa faladeira] 

 

- Ha dias estavamos no bar Londres, tomando um sorvete. Entrou 

madame, acompanhada do marido e de uma das suas amigas predilectas. 

O marido fez-nos um cumprimento rasgado, copioso. Todos 

correspondemos, e, em seguida, a meia voz, commentamos o 

acontecimento. Um dos companheiros explicou: - Quando um marido 

cumprimenta com muita amabilidade outro homem, pode-se logo ficar 

sabendo que a mulher delle fala mal em casa do cumprimentado… 

 

Fez uma pequena pausa e, abaixando mais a voz concluiu: - Aposto que 

elle acaba de tomar aquelle sorvete, paga a despesa e sahe sem 

cumprimentar aquelle jovem medico, que está de flirt com madame...ha 

mezes… (VIDRO, 1925, n. 51). 

 

Nota-se que, novamente, a astúcia da mulher que trai é o tema central, mas desta 

vez seguida do estereótipo da mulher “maledicente”, que fala “mal em casa do 

cumprimentado” (inclusive do cronista [“Todos correspondemos”]). É interessante 

ainda, o “cumprimento” corporativista – e masculinista – do marido a tentar 

desdizer publicamente a maledicência da mulher, pois se esperava que ele não 

cumprimentasse com “amabilidade” aquele de quem a esposa “fala mal”. Além 

disso, a marcação do triângulo amoroso novamente aparece na crônica de Olho 

de Vidro, acompanhada da relação de cumplicidade (“[...] uma das suas amigas 

predilectas”) como recurso para se criar o humor, pois infere-se que a esposa conta 

tudo para ela, inclusive sobre a traição.  

 

Em seus estudos sobre a teoria clássica do riso, Quentin Skinner (2002), sustentado 

por pensadores clássicos, expõe que, quando rimos, estamos sempre procurando 

“escarnecer e debochar” de vícios que não temos (ou não admitimos) e que nisso 

encontramos nosso prazer, uma vez que ele está sempre conectado a sentimentos 

de sarcasmo, desprezo e ódio pelo erro dos outros (p. 27-28). É por esse viés que 

Olho de Vidro parece registrar os acontecimentos, procurando satirizar tanto os 

personagens, quanto os acontecimentos cotidianos que circundavam a cidade de 

Vitória.  

 

Assim como na crônica anterior, destaca-se novamente o uso da frase proverbial 

(“Quando um marido cumprimenta com muita amabilidade outro homem, pode-
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se logo ficar sabendo que a mulher delle fala mal em casa do cumprimentado…”) 

e das reticências ao final do texto, para assinalar a malícia discursiva dos 

companheiros do Bar Londres (bastante conhecido pela frequência da elite 

capixaba) sobre a suposta deslealdade da madame com o marido, esta conjugada 

presumivelmente com o jovem amante (“[...] aquelle jovem medico, que está de 

flirt com madame...ha mezes…”). Essa ideia do flirt torna a temática da traição 

ainda mais interessante, pois revela o embrião do adultério. Aqui o amante é 

igualmente um jovem médico, o que acentua a sátira à astúcia da potencial 

adúltera madame (nessa crônica, ocorre apenas o flirt, que parece ser aceito pela 

esposa do marido que, por sua vez, “intui” a paquera do médico, o que o leva a 

ignorá-lo [“e sahe sem cumprimentar aquelle jovem medico, que está de flirt com 

madame...ha mezes…”]).  

 

Em vista disso, e embora Olho de Vidro não observe nos textos comentados 

mulheres que andam sozinhas pelas ruas de Vitória, observa-se na crônica uma 

preocupação com a situação mais grave para aquela sociedade: a relação 

extraconjugal feminina, o que não infringia somente o casamento e a garantia de 

herdeiros legítimos ao patriarca, como também dessacralizava a subordinação da 

mulher ao marido, anteparo da ordem social e moral.  

 

Para que isso não acontecesse, além de textos como os do “Pavilhão das Bonecas”, 

a imagem da mãe-esposa-dona de casa era sustentada na Vida Capichaba, seja por 

meio de colunas sociais que valorizaram senhoritas e senhoras de família, ou de 

reclames e colunas que demarcavam essa posição social conservadora para a 

mulher como a dona do mundo interno, privado, doméstico, enquanto que os 

homens se destinariam ao mundo externo, público (MALUF; MOTT, 1998, p. 

374); e uma dessas colunas era a conhecida “Escolas Maternaes”, que ensinava as 

mulheres a como aperfeiçoarem os serviços domésticos, garantindo que o trabalho 

feminino não ultrapassasse o que era próprio do lar.  
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Desse modo, muitas eram as preocupações críticas de Olho de Vidro voltadas para 

o universo feminino capixaba: as relações conjugais, a formação cristã católica 

essencial para as moças – que apontava para elas a dicotomia entre Eva e Maria, 

esperando-se que as meninas e jovens construíssem suas vidas pela imagem de 

pureza da Virgem (LOURO, 2017, p. 447) – e a conduta geral delas, muitas vezes 

baseada no ideal de beleza reforçado na Vida Capichaba através, inclusive, de 

concursos de beleza chamados “Qual a mais bela? - Nosso concurso de belleza” 

(VIDA, 1925, n. 55). Quando uma mulher não atendia a esse ideal, o humor vinha 

fustigá-la implacavelmente. Exemplo disso é a crônica sobre a mulher feia, em que 

Olho de Vidro dedica seus comentários exclusivamente à “virtude de ser feia”. 

 

 

[A mulher feia] 

 

Na roda selecta, no Café Globo, foi o clou das palestras a virtude das 

mulheres feias. Uns diziam que a mulher feia tem a virtude de ser feia, 

outros diziam que a mulher feia tem a virtude de não valer nada, outros 

ainda opinavam que a virtude da mulher feia é ser ‘cacête’. 

 

Certo poeta sarcastico, que até então não dizia cousa alguma, abriu o 

ultimo numero da Vida Capichaba e leu, em voz alta, o artigo de Luiz 

Guimarães, filho - A mulher feia. 

 

Lá pelas tantas, quasi no fim, até os copos estavam corados… 

 

Mas ninguem disse que não concordava… (VIDRO, 1925, n. 56). 

 

O que é possível considerar nesse texto, num primeiro momento, é a discussão 

constrangedora – capaz de enrubescer até os copos sobre a mesa (“até os copos 

estavam corados…”) – sobre as “virtudes da mulher feia”, claramente demarcada 

pela inserção de algumas vozes no texto (“Uns diziam”, “outros diziam”, “outros 

ainda”).  

 

Para além de a mulher ser referida como ridícula, chama igualmente a atenção o 

tema da conversa (“foi o clou
5
 das palestras a virtude das mulheres feias”), o que 

leva o leitor ao efeito cômico, primeiro pelo fato de o tema tratar de um assunto 

                                                             
5
 Ponto mais sensacional ou interessante (de um espetáculo, por exemplo) (RÓNAI, 1989, p. 43).  
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particular e em geral espinhoso para as mulheres – a falta de beleza –, fundamental 

na figura feminina, como pensam os homens patriarcalistas, e segundo, pelo fato 

de uma mulher “ser desprovida de beleza” torná-la, por conseguinte, “cacete”, 

isto é, chata e desinteressante, além de “não valer nada”.  

 

Segundo Vladímir Propp (1992), qualquer traço de caráter negativo pode ser 

representado comicamente graças aos meios com os quais se cria o efeito cômico 

(p. 134) e um desses meios para zombar da feiura feminina ocorreu nas próprias 

páginas de Vida Capichaba (“Certo poeta sarcastico, que até então não dizia cousa 

alguma, abriu o ultimo numero da Vida Capichaba e leu, em voz alta, o artigo de 

Luiz Guimarães, filho - A mulher feia
6
”), o que torna a discussão ainda mais cômica 

pelo fato de ninguém dos “selectos” (inclusive um “poeta sarcástico”) discordar, 

apesar de se sentirem constrangidos com tamanha indelicadeza do assunto e do 

articulista.  

 

A brevidade da crônica, aqui quase uma reportagem a referir dados pontuais como 

o escritor, a revista (Vida Capichaba) e o local (Café Globo) igualmente bem 

frequentado pela elite capixaba, e sua linguagem simples contribuem para o 

humorístico do texto, na medida em que, presume-se, para a esculhambação das 

mulheres feias não cabem rebuscamentos linguísticos. Contudo, a chacota da feiura 

feminina na época não se dava somente pelos homens, mas também pelas 

mulheres que, ao se acharem mais belas do que são e superiores em virtude 

(ALBERTI, 2011, p. 47), riam do que era negativo nas outras.  

 

                                                             
6
 O artigo “Mulheres feias”, de Luiz Guimarães Junior, apresenta uma comparação entre as atitudes 

de uma mulher “bonita” e as de uma “feia”, comentando sua influência na vida conjugal e social, 

conforme aponta o estudo de Cecília Nunes da Silva (2014). Nota-se, nesse texto, a estratégia de 

persuasão do cronista, evidenciado pela sua posição social: poeta, cronista e diplomata, o que 

indica que as críticas e sátiras às mulheres, naquela época, eram comuns não só a desembargadores, 

diplomatas e redatores, mas também a grandes literatos como Luiz Guimarães Filho. Este pertenceu 

à Academia Brasileira de Letras (ABL) entre os anos de 1917 a 1940, tendo colaborado em 

importantes jornais da época, tais como Gazeta de Notícias e Correio da Manhã. Além disso, o 

artigo “O elogio das feias”, de Nilo Bruzzi (1924), também comenta a respeito das atitudes e 

virtudes da mulher considerada feia.  
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Como é possível observar, Olho de Vidro se utilizou do caráter derrisório do 

humor para expressar uma superioridade desdenhosa – glorificando e se gabando 

diante de pessoas que sofrem de alguma fraqueza ou defeito (supostamente) 

desprezível (SKINNER, 2002, p. 21-22). No caso de “Pavilhão das Bonecas”, foram 

as mulheres da sociedade capixaba de 1920 o alvo de suas críticas e piadas, seja 

por meio dos comportamentos indecorosos à época (imprudência, lascívia, 

esperteza, astúcia, mesquinhez), ou dos atos inadmissíveis (adultério e 

maledicência), além dos estereótipos (mulher astuta, hipócrita, maliciosa e feia).  

 

Em 1925, a coluna deixa de aparecer nos números da revista. Apesar disso, a 

posição jocosa de Olho de Vidro fica evidente em uma espécie de aviso publicado 

em 1927, na Vida Capichaba, intitulado “O que nem todos sabem...”. Na nota ele 

continua a observar e comentar, com certo teor crítico, situações cotidianas, 

especialmente os flirts entre moças e moços da cidade.  

 

Assim, ao percebermos como o riso se dava nas crônicas do “Pavilhão das 

Bonecas”, é compreensível o posicionamento masculinista na Belle Époque, em 

especial, na provinciana cidade de Vitória, onde as marcas do patriarcalismo se 

desenvolveram fortemente e ainda repercutem na contemporaneidade, 

circunstância que coloca o estado do Espírito Santo como o terceiro com maior 

índice de morte de mulheres.  

 

Nesse sentido, o humor e o riso, em alguns casos, têm a função de separar, de 

excluir pela zombaria aqueles que são diferentes. Essa função parece interessar à 

sociedade em questão, ao fazer sobressair a diferença, imitando-a para atrair para 

ela as piadas (MINOIS, 2003, p. 562). É esse tipo de riso que percebemos atender 

aos padrões daquela época, uma vez que mesmo com as tentativas das mulheres 

em modernizar o pensamento patriarcalista, elas eram alvo de riso justamente por 

comportamentos que eram inadmissíveis.  
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Em contraposição ao patriarcalismo exacerbado daquele tempo, o feminismo foi 

surgindo aos poucos como um dos meios que algumas mulheres lúcidas tinham de 

reivindicar flexibilidade ou revisão dos padrões a elas impostos. Isso ocorreu, 

especialmente, por intermédio da escrita nas páginas de Vida Capichaba, 

influenciada por ideais feministas que foram aparecendo na produção de escritoras 

como Haydée Nicolussi e Guilly Furtado Bandeira (RANGEL, 2011, p. 107).  

 

É importante salientar que o feminismo nesta época não foi exatamente uma 

oposição ao machismo; ao invés disso, buscava-se a conquista paulatina de espaços 

para as mulheres que não fossem aqueles destinados exclusivamente ao casamento 

(RANGEL, 2011, p. 79) ou que tivessem qualquer vínculo com ele, como era o 

caso das escolas vistas como extensão da maternidade (LOURO, 2017, p. 450).  

 

Nesse viés, as crônicas dos anos 1920 da coluna “Pavilhão das Bonecas”, que 

trazem um caráter altamente conservador, nos levam a compreender o que era 

entendido como risível naquela época. A definição do cômico como ataque não-

trágico ou anódino traz consigo o problema da incógnita “o que faz rir?” 

(ALBERTI, 2011, p. 53). Nesses textos, percebemos algumas das motivações que 

levavam aquela sociedade ao riso, traduzidas pelas críticas de Olho de Vidro, que 

procurava satirizar por meio do riso da zombaria os “absurdos” da época, 

sobretudo das mulheres.  

 

Como aponta Skinner, apoiado em Aristóteles e outros antigos, a comédia trata 

do que é risível, e o risível é um aspecto do vergonhoso, do feio ou do baixo; 

assim, ri-se de alguém porque exibe alguma falta ou marca constrangedora que, 

enquanto não dolorosa, a torna ridícula (SKINNER, 2002, p. 17). E é nessa 

perspectiva que fica claro que Olho de Vidro não procurava satirizar todas as 

pessoas e todos os comportamentos indecorosos daquela sociedade, como os 

políticos e religiosos, por exemplo; seu alvo de atenção são todos aqueles que 

parecem se distanciar de padrões particulares, como a atuação familiar urbana, e, 
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de modo mais específico, as mulheres “imorais”, alvo dos seus registros cômicos 

nas páginas de Vida Capichaba.  
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Resumo: Os anos que precederam o golpe militar no Brasil e os vinte anos posteriores do regime 

incitaram discursos acerca da governabilidade e legitimidade e da busca pela “ordem”. Neste tenso, 

porém risível cenário, Pif Paf — antiga seção da revista O Cruzeiro que passa a ser editada como 

revista independente por Millôr Fernandes — sai ao público em maio de 1964 e, mesmo sem 

pretender ser oposição direta ao regime, acaba por fazê-lo, evidenciando as contradições de um 

país que clamava por democracia e fomentava repressões. Este estudo, que integra a pesquisa de 

mestrado cujo objeto de investigação é a revista Pif Paf, pretende discutir tais aspectos a partir da 

análise da ilustração “Robô do presidente perfeito”, publicado no segundo número do periódico, 

junto às análises de efeitos de sentido que resultam no humor, no riso e na crítica.   

 

Palavras-chave: Humor e Ilustração. Millôr Fernandes – Pif Paf. Revista Pif Paf – 1964. Ilustração – 

“Robô do presidente perfeito”.  

 

 

 

O ano de 1964, antes de ser marcado por seu teor autoritário, aqui se impõe 

enquanto risível. Esta análise — que integra a pesquisa de mestrado cujo objeto 

de estudo é a revista Pif Paf, orientada pela professora Maria Lucia de Barros 

Camargo — pretende não somente ressaltar o risível da publicação, sua 

característica explícita e essencial, mas quer sobretudo indagar sobre os 

procedimentos que ela mobiliza para ser, além de prazerosa, profundamente 

crítica e política.  
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Pif Paf é identificada, pelo jornalista Bernardo Kucinski (2003), como a primeira 

revista alternativa do período da ditadura brasileira e, portanto, dialoga com seu 

contexto. A relação das revistas com o tempo presente é um dos aspectos 

estudados pelos pesquisadores do Núcleo de Estudos Literários & Culturais — 

Nelic, coordenado pela professora Maria Lucia, na Universidade Federal de Santa 

Catarina. A investigação de tais relações faz parte do projeto Poéticas 

contemporâneas, cuja proposta é a de estudar o periodismo cultural, 

primeiramente dos anos 70 e 80, por meio de perspectiva transdisciplinar, 

ressaltando o viés da crítica literária e cultural. O periodismo cultural situa, entre 

revistas literárias, revistas de poesia e suplementos de jornais, também publicações 

da chamada “imprensa alternativa”. A imprensa alternativa, pensando a partir das 

considerações de Kucinski (2003), possui sentidos fundamentais como ao de não 

se vincular a políticas dominantes, a de ser única saída em difíceis situações e de 

ter o desejo de ser protagonista de transformações sociais. Assim, uma perspectiva 

transdisciplinar dos estudos literários, no viés da imprensa alternativa, seguramente 

passa por relações políticas. 

 

Os anos que precederam o golpe militar no Brasil e os vinte anos posteriores de 

regime ditatorial incitaram discursos acerca da busca pela ordem e também 

questões sobre governabilidade e legitimidade, algo que um breve histórico pode 

nos relembrar. Desde as eleições para a sucessão do governo de Juscelino 

Kubitschek, que governou entre 1956 a 1961 e que trouxe mudanças significativas 

tanto no quadro social quanto econômico do país, a polarização e o 

conservadorismo do cenário político brasileiro foram acentuados. Em 1960, Jânio 

Quadros é eleito presidente, tendo como vice João Goulart. Com somente sete 

meses à frente da presidência — e rodeado por instabilidades que tangenciavam 

desde a economia, vítima de um crescimento da inflação, até as relações 

diplomáticas, estremecidas a partir de uma aproximação com a União Soviética, 

por exemplo —, Jânio recolhe sua vassourinha e renuncia, deixando Jango no 

posto de presidente. De 1961 a 1964, no governo de Jango, os embaraços políticos 

se mantiveram. Houve, inclusive, instauração do regime parlamentar em 1961, 
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para que ele se mantivesse como presidente, e foi apenas em 1963, mediante 

plebiscito popular, que o regime presidencialista foi restaurado. As defesas às 

reformas de base de Jango faziam com que seu governo fosse compreendido como 

alinhado politicamente à esquerda, o que não agradava à elite conservadora. Elio 

Gaspari (2002), sobre o momento, nos diz que a tensão política somava-se ao 

declínio econômico. Um reflexo de tais descontentamentos é observável na 

famigerada “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, que deu força ao 

movimento de deposição de Jango. Na conjuntura política de 1963 e início de 

1964, e com interferências norte-americanas, o golpe de 1964 era arquitetado. Na 

madrugada do dia 1º de abril de 1964, com início em Minas Gerais, avançando 

para o Rio de Janeiro, o governo de João Goulart foi deposto por um golpe civil-

militar. Nunca é demais lembrar que o dia, como nos coloca Kucinski (2003), já 

era visto como mote de riso: primeiro de abril.  

 

Neste cenário tenso, porém risível, aparece Pif Paf — antiga seção da revista O 

Cruzeiro que passa a ser editada como revista independente por Millôr Fernandes. 

Durante 18 anos, de 1945 a 1963, Millôr colaborou em O Cruzeiro, revista de 

maior circulação editorial entre os anos 50 e 60, assinando a seção “O Pif Paf” 

com o pseudônimo “Emanuel Vão Gogo”. Após desentendimentos com o corpo 

editorial de O Cruzeiro, citando diretamente o diretor Leão Gondim de Oliveira 

(que depois iria ser chamado de “grande capetão”, em Pif Paf, e até acusado de se 

alinhar aos militares), Millôr Fernandes deixa O Cruzeiro. O motivo da desavença 

é a publicação da matéria “A Verdadeira História do Paraíso”, em 5 de outubro 

de 1963, suscitando aborrecimentos em parte da sociedade civil conservadora, 

também público da revista. Em decorrência de tal episódio, a revista tentou 

retratação por meio de editorial. Em depoimento, Millôr Fernandes conta:  

 

Na primeira página da revista, ocupada de cima a baixo, um editorial da 

mais alta direção do semanário fazia uma crítica, acho que literária, do 

meu trabalho: “...matéria insultuosa às convicções religiosas do povo 

brasileiro”, “...prometemos aos nossos leitores, agravados de forma tão 

brutal… que isso não mais se repetirá”, “...confiamos na honestidade 

intelectual de nosso colaborador. Confiamos e erramos.”. “Esta revista 

sempre deu a seus leitores, com autenticidade, seu testemunho de 
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cristianismo. É perante Deus que nos penitenciamos” (FERNANDES, 

2005, p. 9). 

 

A matéria de “12 páginas em 4 cores”, que segundo Millôr (FERNANDES, 2005) 

foi encomendada pela própria revista seis meses antes de sua publicação, faz uma 

releitura, bem humorada e satírica, da criação do mundo, da relação de Adão e 

Eva e das capacidades de Deus na gênese. Ela, entre outras coisas, afirma e 

questiona, falando de Deus: “Essa pressa leviana/ demonstra-o incompetente:/ por 

que fazer o Mundo em sete dias/ se tinha a eternidade pela frente?” (FERNANDES, 

2014) Além do questionamento irônico anterior, a imagem a seguir, retirada de 

uma edição fac-similar da matéria, exemplifica como a história bíblica foi 

recontada, por meio de ilustrações e textos parodiados: 

 

 

Figura 1 - Trecho de “A Verdadeira História do Paraíso” 

 

Fonte: Esta é a Verdadeira História do Paraíso. Edição fac-símile. Companhia das Letras, 2014. 

 

 

Assim, em fins de 1963, Millôr é encorajado por amigos a transformar Pif Paf em 

revista: “Foi aí que a moçada — bem moçada mesmo —, [...] me pressionaram 

(sic) para transformar as duas páginas de O Cruzeiro em publicação semanal” 
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(FERNANDES, 2005, p.9, grifo do autor) Com a participação de inúmeros nomes 

dos campos artístico, jornalístico e humorístico brasileiros, como Eugênio Hirsch, 

responsável pelo projeto gráfico de Pif Paf e pela criação de capas para a Editora 

Civilização Brasileira, nos anos 50 e 60; Claudius Seccon, caricaturista preso no 

início da ditadura no Brasil
1
; Yllen Kerr, artista plástico e fotógrafo; Jaguar, 

cartunista; o escritor, jornalista e humorista Sérgio Porto, também conhecido pelo 

pseudônimo Stanislaw Ponte Preta; Ziraldo; Reginaldo Fortuna, jornalista e 

ilustrador; Marcos de Vasconcellos, arquiteto e escritor; e os dramaturgos A. C. 

Carvalho e João Bethencourt
2
 — e aqui ressalta-se a pertinência da palavra 

“balbúrdia” enquanto “barulho de muitas vozes juntas”, assinalada como mote de 

discussões deste simpósio — sai a público em 21 maio de 1964, pouco mais de um 

mês após o golpe militar ser empreendido. Mesmo sem pretender ser oposição 

direta ao regime, acaba por fazê-lo a seu modo — pelo riso e pela ironia: “E logo, 

sem saber, estávamos fazendo o primeiro tablóide da imprensa carioca (mais tarde 

a Documentação do Exército definiria assim e me chamaria de ‘esquerdista’, que 

até hoje não sei o que é. Eles também não, pois me convocaram várias vezes pra 

explicar” (FERNANDES, 2005, p. 11, grifo do autor) A revista acaba, sobretudo, 

evidenciando as dissonâncias e contradições de um país que, a um só tempo, urgia 

por democracia e fomentava repressões.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 O fato aparece nas páginas Pif Paf, em breve irônico-crítico editorial intitulado “Claudius em cana 

- Obrigado à DOPS ou Nós também somos presos”, no número 2. 

2
 Alguns destes nomes, antes de colaborarem juntos em Pif Paf, já se conheciam por trabalharem 

em outras publicações, e até mesmo por se relacionarem no campo pessoal. Muitos deles, em 1969, 

nos chamados “anos de chumbo” da ditadura militar, viriam a colaborar em O Pasquim, periódico 

alternativo de maior destaque no combate à ditadura pelo viés do humor. 
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Figura 2 - Capa do primeiro número de Pif Paf. 

 

Fonte: PIF PAF, n. 1, 1964. 

 

 

A ilustração “Robô do presidente perfeito”, publicado no segundo número do 

periódico, vem exatamente ao encontro dessas discussões acerca da 

governabilidade. A ironia do robô passa pela ideia de algo mecânico para 

governar humanos: é perfeito porque não é humano, porque é uma máquina, 

configurando uma rigidez e automatismo próprias do cômico na perspectiva de 

Henri Bergson (1987). Nos diz ele que “atitudes, gestos e movimentos do corpo 

humano são risíveis na exata medida em que esse corpo nos leva a pensar num 

simples mecanismo” (BERGSON, 1987, p. 23) Ora, neste caso em análise, notemos 

que o robô mantém a “estrutura” humana, isto é, assemelha-se ao corpo humano 

posto que possui membros e órgãos humanos, além de emoções. O mecânico e o 

humano se entrelaçam nesse automatismo que se quer isento de falhas ao mesmo 

tempo em que coloca em cena justamente não a suposta perfeição das máquinas, 

mas sim a incontestável defectividade humana. Ainda com Bergson (1987), 

pensemos a ilustração: 
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o cômico do desenho é quase sempre uma comicidade de empréstimo, 

cujos ônus principais cabem à literatura. Queremos dizer que o 

desenhista pode também ser autor satírico, até mesmo de teatro 

burlesco, e nesse caso se ri muito menos dos próprios desenhos que da 

sátira ou da cena de comédia representada no palco. Mas se atentarmos 

ao desenho com a firme vontade de só pensar nele, verificaremos, 

segundo penso, que o desenho é em geral cômico na proporção da 

nitidez, e também da discrição, mediante as quais nos fala ver no ser 

humano um fantoche articulado (BERGSON, 1987, p. 24)  

 

 

Figura 3 - “Robô do Presidente Perfeito”  

 

Fonte: PIF PAF, n. 2, 1964. 

 

A apresentação que antecede a ilustração nos diz:   

 

Estudando os hábitos e as necessidades do país, o comportamento 

político de muitos partidos, a maneira de votar do povo, o desejo vital 

de várias camadas da sociedade, os anseios de paz e sossêgo da maioria 

do
3
 homens que estão no poder, a ambição de glória dos intetectuais, o 

vivo fluir e refluir dos grupos econômicos, a insopitável permanência de 

certas reformas, o inadiável adiamento de outras, as possibilidades de 

pressão de nações estrangeiras mais fortes e ricas, a capacidade de 

barganha de determinada imprensa, a determinação de imprensar 

conhecidas personalidades, o pêso econômico do cargo, o desgaste 

                                                             
3
 Nesta publicação, devido à numerosa quantidade de desvios da atual norma gramatical da Língua 

Portuguesa, preferiu-se manter a grafia original dos textos retirados da revista Pif Paf, não 

indicando-os com o uso de “sic”.   
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físico, intelectual, moral e psicológico de quem detém a Presidência da 

República, Pif Paf chegou à conclusão, com perdão dos que atualmente 

se encontram na Suprema Magistratura da Nação, que não há, nunca 

houve, nem pode haver, um PRESIDENTE PERFEITO. Assim sendo, e 

vindo pois ao encontro do desejo da quase totalidade dos brasileiros, Pif 

Paf apresenta aqui êste Robô, capaz de governar-nos a todos tranqüila e 

infinitamente, sem desgastes nem atritos. Sim, patriotas de todos os 

quadrantes; o Brasil precisa urgentemente ser governado por um cérebro 

eletrônico, por um contrôle remoto, por uma concepção técnica. Abaixo 

os homens! Viva o Robô do Pif Paf! (PIF PAF, n. 2, 1964, p. 18) 

 

Como dito acima, e observando o desenho, o robô seria “capaz de governar-nos 

a todos tranquila e infinitamente, sem desgastes nem atritos” Tomando ainda 

como apoio o que diz Bergson (1987) sobre o riso ter uma significação social, o 

humor contido na ilustração e nas “aptidões do robô” não apenas aludem à tal 

crise de representação e estabilidade política por meio de tal “enrijecimento contra 

a vida social”, mas também por citar que o robô teria sido criado após estudos 

dos “hábitos” e das “necessidades do país”. Questiona-se, desse modo, o que 

seriam as necessidades do país, para além do que demanda a política em qualquer 

cenário, nacional ou internacional. Há um contexto específico no Brasil, dinâmicas 

que lhe são particulares. É nesse viés que o robô se apresenta como solução, na 

medida em que expressa ideais e valores exigidos pela sociedade, mas que também 

expõe características que podemos chamar de estratégicas e úteis em meio às 

tramas políticas brasileiras, como corrupção, violência e censura, cinicamente 

dissimuladas nas máximas da ordem e do progresso, da moral e dos bons 

costumes. Rimos porque, neste caso, o robô apresenta essa “significação social”; o 

que é do âmbito político atravessa a todos, rimos “em grupo” (BERGSON, 1987). 

 

Essa pesquisa de mestrado, ainda em andamento, traz reflexões acerca de jogos e 

brinquedos como uma das caracterizações da revista enquanto procedimento 

artístico, humorístico e crítico por meio de imagens e palavras. A profanação, por 

Giorgio Agamben (2007), é uma dessas chaves de leitura, na medida em que o 

conceito se volta à ação de devolver ao uso e à propriedade dos homens o que se 

situava na esfera do sagrado, ação contrária a ato de “consagrar”. Na “restituição” 

desses elementos sagrados à esfera mundana, o autor situa o jogo como um dos 

meios de se passar do sagrado ao profano, fazendo também uma relação entre as 
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ações de “usar” e “profanar”: “A profanação implica [...] uma neutralização 

daquilo que profana. Depois de ter sido profanado, o que estava indisponível e 

separado perde a sua aura e acaba restituído ao uso” (AGAMBEN, 2007, p. 68) 

Tal uso, alerta Agamben (2007), não é utilitarista, mas sim consiste  em fazer com 

que o objeto “se livre” de um determinado comportamento e de uma 

determinada finalidade
4
.  

 

Esse breve desvio para pensar a profanação e o jogo se deu tendo em vista o 

caráter lúdico que possui a ideia de novos usos possíveis de um mesmo elemento. 

Podemos, a partir de agora, pensar o jogo justamente com base na linguagem. Em 

sua análise acerca das formas simples, como a legenda, a saga, o mito, a adivinha, 

o ditado, o caso, o memorável, o conto e o chiste, André Jolles (1976) pondera: 

“Se começarmos pela linguagem, encontraremos aí um modo de gracejar que está 

muito difundido e a que se dá o nome de jogo de palavras (Wortspiel)” (JOLLES, 

1976, p. 206) Os chistes, segundo ele, desfazem a ligação coerente (os “nós”, elos 

da linguagem) que as formas simples, citadas anteriormente, empreendem: “[...] 

abole-se a intenção da comunicação linguística, a inteligibilidade da linguagem 

desenlaça-se, a ligação entre o locutor e o seu ouvinte é momentaneamente 

desfeita. Esse desenlace é precisamente o que o jogo de palavras pretende 

alcançar” (JOLLES, 1976, p. 206). 

 

Essa “nova apreensão” do conteúdo material da linguagem pode ser pensada ao 

lado do conceito de profanação, elaborado por Agamben (2007), e na perspectiva 

do jogo de palavras e da comicidade, de Bergson (1987), que nos aponta a 

comicidade das palavras tanto no que a língua exprime, isto é, o que lhe é externo 

e traduzível, quanto no que ela cria, ou seja, o que lhe é próprio e portanto 

intraduzível. Realçando os desvios da linguagem, tornando-se ela própria cômica, 

os processos em que se dá a comicidade das palavras são apontados por Bergson 

                                                             
4
 É pertinente comentar que o ato de profanar em Pif Paf já vem desde seu início, quando “recoloca 

em uso” ou abre a outros usos (joga com) o mito do Paraíso (publicação de “A Verdadeira História 

do Paraíso”, na revista O Cruzeiro), o sagrado em sua conceituação religiosa.  
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(1987) como sendo os mesmos pelos quais se obtém a comicidade de ações e 

situações, porém aplicados “à escolha de palavras e à construção de frases” 

(BERGSON, 1987, p. 61). 

 

Segundo ele, é possível encontrar a rigidez e o mecânico também na linguagem, 

trazendo como exemplo o que ele chama de “fórmulas feitas” e “frases 

estereotipadas”. A regra depreendida por seu raciocínio diz que logra-se “uma 

expressão cômica ao inserir uma ideia absurda num modelo consagrado de frase” 

(BERGSON, 1987, p. 61). Aplicando uma das fórmulas da comicidade de ações e 

situações à comicidade da linguagem (“Rimo-nos sempre que nossa atenção é 

desviada ao aspecto físico de uma pessoa, quando esteja em causa o moral”), o 

autor chama atenção para a materialidade da linguagem e como o processo de 

passagem do figurado ao literal deriva o cômico:  

 

Obtém-se um efeito cômico quando se toma uma expressão no sentido 

próprio, enquanto era empregada no sentido figurado. Ou ainda: Desde 

que nossa atenção se concentre na materialização de uma metáfora, a 

ideia expressa torna-se cômica (BERGSON, 1987, p. 62). 

 

De certa maneira, Freud (1996) igualmente investiga os chistes na perspectiva da 

plasticidade das palavras: “As palavras são um material plástico, que se presta a 

todo tipo de coisas. Há palavras que, usadas em certas conexões, perdem todo seu 

sentido original, mas o recuperam em outras conexões” (FREUD, 1996, p. 41) 

Como técnicas de chiste, sintetiza: condensação (com formação de palavra 

composta e com modificação; múltiplo uso do mesmo material (como um todo e 

suas parte; em ordem diferente; com leve modificação; com sentido pleno e 

sentido esvaziado); e duplo sentido (significado como um nome e como uma 

coisa; significados metafóricos e literais; jogo de palavras; “double entendre”; 

duplo sentido com uma alusão) (FREUD, 1996). Em certo momento, ele aproxima 

a técnica dos chistes ao dos sonhos, analisando a concordância e os fundamentos 

entre eles.  
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É pensando em tal plasticidade, usos e reusos, e nos possíveis processos de 

obtenção do risível que se inscreve o jogo semântico das expressões da língua no 

robô-presidente de Pif Paf, nesse caso do português brasileiro. As expressões fixas, 

chamadas também de cristalizadas, são produtos do processo dinâmico da língua 

com o falante. O sentido literal de uma palavra ou frase passa pelos usos e reusos 

da prática discursiva, implicados no caráter elástico das línguas. Esse reuso provoca, 

portanto, deslocamentos semânticos. O “Robô do Presidente Presidente Perfeito” 

toma a relativa fixidez de tais expressões que já passaram pelo processo de ir do 

significado literal ao significado figurado, voltando o processo à literalidade para 

avançar no procedimento do humor. Assimilando as expressões como 

características do robô, quebra a expectativa do uso apenas figurado, apresenta-

os ao lado do literal e ainda acrescenta o sentido crítico-político. No contexto do 

robô, os sentidos não são excludentes, daí a “explosão” semântica resultante de 

um processo aparentemente simples.  

Os recursos de que a linguagem dispõe para desatar são tão numerosos 

quantos os que existem para atar. Cada maneira de apreender um 

conteúdo material na linguagem e toda forma linguística dele decorrente 

possuem seu antípoda cômico no chiste. Basta tirar partido do concreto, 

quando se utilize uma abstração, ou retornar ao sentido literal, quando 

se trate de sentido figurado, para que se obtenha esse desenlace 

espirituoso (JOLLES, 1976, p. 208). 

 

Assinalemos, agora, algumas características de tal robô governante. Logo na 

cabeça, o “ôlho vivo” e o “nariz-radar pra sentir cheiros de longe” já nos apontam, 

evidentemente, um dos olhos e o nariz do robô. Mas como a revista justamente 

joga com o literal e o figurado, é necessário mobilizar o conhecimento idiomático 

do português brasileiro para notar que o olho vivo e o nariz radar são mais do 

que simples partes do corpo (humano); são, para além, o discernimento, a atenção 

e a malícia essenciais para se estar no meio político, esse cercado de intrigas. Nessa 

mesma medida, não nos surpreende ele apresentar, no restante de sua estrutura 

“corporal”, ainda que mecânica, “dois estômagos” (dois buracos no “tronco” do 

robô), sendo um para engolir sapo, conotando a capacidade de ouvir algo ou 

presenciar desagradável situação e aguentar sem exaltação ou desavenças (e 
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permanece a questão sobre a utilidade do outro estômago, que se encontra oco). 

Os “nervos de aço”, localizados ao lado dos estômagos, auxiliam o robô na atitude 

de manter-se insensível e de controlar as emoções que o cargo gera. As tensões 

políticas são levadas em conta quando o “criador” do robô inclui na máquina a 

“espinha de aço (nacional) para evitar curvaturas (ante interesses estrangeiros)”, 

item que está relacionado às “possibilidades de pressão de nações estrangeiras mais 

fortes e ricas” e ao “pêso econômico do cargo”, esclarecimentos irônicos contidos 

no texto de apresentação da imagem. 

 

Indo além, há um “braço extra”, com mão especial pra tapinha nas costas, isto é, 

indicando a necessidade de se fazer relações pacíficas e cordiais, mesmo que apenas 

aparentemente. Ainda, “um pé atrás”, de desconfiança, é tão importante quanto 

um pé “literal”, para caminhar, junto aos “calos especiais para não serem pisados” 

— “pisar no calo” de alguém, para o falante nativo do português, é provocar ou 

atingir alguém em seu ponto mais fraco, desestabilizando-o. Uma das pernas do 

robô apresenta, onde seriam a junção de ossos, as “articulações políticas”, 

brincadeira que inclui na mesma palavra o sentido biológico das conexões entre 

estruturas do corpo e o sentido das relações e movimentos estabelecidos por 

agentes políticos em torno de um propósito comum. O “homem-máquina” de Pif 

Paf possui ainda “costas largas”, característica de quem sempre leva a culpa, e 

“muito peito”, conotando a coragem para enfrentar situações. 

 

É importante lembrar, como proposto anteriormente, que esses elementos 

corporais (estômagos, nervos, braços, mãos, pés, articulações, espinha, costas, 

peito) são colocados de forma irônica no contexto, não somente visando o jogo 

com as expressões, mas também e sobretudo contendo o caráter crítico das 

relações humanas de poder e política, que parecem mecanizadas, ao passo que o 

mecânico vai suprir suas lacunas justamente no que é humano (é necessário 

pontuar, ainda, que é o homem quem produz a máquina, e nesse caso o faz à sua 

imagem e semelhança, isto é, imperfeito e contraditório). A ironia se dá nessa 

incongruência entre o humano e a máquina, e o “riso resulta da inesperada união 
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de incompatíveis [...]” (DUARTE, 2006, p. 57) Para Lélia Duarte, estudiosa no 

campo do humor e da ironia na literatura, o conceito de riso está mesclado a 

outros como, além da própria ironia e do humor, a piada, a comédia, a sátira, a 

brincadeira, a farsa e o jogo de palavras, resistindo a definições satisfatórias e 

ficando no campo da interdisciplinaridade.  

 

Outras características do robo, igualmente imprescindíveis, jogam não com as 

expressões literais e figuradas, mas com as ditas necessidades (pertinentes embora 

irônicas) para se atuar no meio político, tendo em vista o já comentado “desgaste 

físico, intelectual, moral e psicológico de quem detém a Presidência da República”. 

Por exemplo, com a “portinha para controlar a úlcera”, somos remetidos à ideia 

de que o cargo implica em estresse, já que tal esgotamento pode estimular o 

aumento de ácidos no estômago, causando as feridas chamadas úlceras. 

Encontramos no robô também a “divisão de transformação de palavrão em 

palavras gentis”, que vai ao encontro da característica essencial da cordialidade (e 

até mesmo da politicagem); há, ademais, uma perna com “chapa de aço para 

evitar canelada”, afinal neste contexto ninguém está realmente à salvo de trapaças 

e falcatruas. Apresenta ainda uma “válvula (para não dar com a língua nos 

dentes)”, já que o jogo político implica em segredos e acordos ocultos. O “ir e vir” 

da política, tanto figurado quanto literal, é apontado no robô pela “bota sete 

léguas para economizar passagens aéreas entre Brasília e Rio”.  

 

Na medida em que a sorte também é considerada como fator para o sucesso e 

manutenção no poder, o robô apresenta a “tomada sempre ligada para evitar pé 

frio”, a fim de tornar o azar em sorte. A expressão “pé frio” aponta para o sujeito 

azarado, ao passo que o contrário, o “pé quente”, é o sujeito sortudo. Embora a 

sorte tenha certo peso, o espaço para “cálculos”, quer seja, o sujeito racional, ainda 

deve existir. O “distinguidor de côr política”, também ligado à racionalidade, 

possibilita o reconhecimento do posicionamento ideológico dos demais elementos 

do sistema político. É imprescindível saber com quem formar as “articulações 

políticas”, citadas anteriormente. Do já comentado “ôlho vivo”, desponta outro 
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mecanismo, não de misticismo nem de racionalidade, mas aqui talvez filosófico: o 

“espelho côr-de-rosa”, com a sugestão de uso sendo a de olhar para o “super ego”, 

para o “super superego” e, mais além, para o “super supersuperego”, em 

brincadeira com a psicanálise e o conhecimento de si mesmo. Evidenciada por 

outra característica, a brincadeira com as questões da psicanálise persiste no robô 

com o aparato “abertura para regulagens psicanalíticas”. É interessante lembrar 

que, em outros momentos, a revista traz à tona a prática psicanalítica, 

pontualmente no momento de expansão de sua teoria e prática. Em tom chistoso, 

aparece na tabela “Desenvolva seus complexos”, no número oito, e na capa do 

número 5, desenho de Jaguar, onde figura um analista e seu paciente, deitado no 

divã. 

 

Voltando à face, o robô apresenta a “disposição para a pantomima”, ao lado da 

“veia cômica”. É necessário pontuar que a política não deixa de ser um grande 

teatro. A veia cômica vem assinalar que, muitas vezes, nesse palco encena-se uma 

grande comédia, justamente ao lado do drama. Bergson (1987) curiosamente cita 

o teatro bufo quando analisa as situações mecânicas que, por serem assim, tornam-

se cômicas. É no brinquedo que ele vê a possibilidade de entender o que faz o 

adulto rir, na medida em que se deve buscar na infância o elemento de 

divertimento e riso: “Ora, a comédia é um brinquedo [...] que imita a vida. [...] 

quando a criança lida com bonecos [...], tudo se faz por cordões, não serão esses 

mesmos cordões [...] o que iremos encontrar nos cordéis que articulam as situações 

da comédia?” (BERGSON, 1987, p. 42) Na perspectiva da atuação, indo um pouco 

além do aspecto mecânico, as “lágrimas de crocodilo” do robô chamam para a 

falsidade e, igualmente, para a ironia. 

 

Dentro do quadro político, seria interessante nesta ocasião trazer outro conceito: 

o de “dispositivo”, de Michel Foucault, recuperado por Agamben (2009). O 

termo, determinante na discussão acerca da “governabilidade” ou do “governo 

dos homens”, assim é definido, resumidamente:  
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a. É um conjunto heterogêneo, linguístico e não-linguístico, que inclui 

virtualmente qualquer coisa no mesmo título: discursos, instituições, 

edifícios, leis, medidas de polícia, proposições filosóficas etc. O 

dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses elementos. 

b. O dispositivo tem sempre uma função estratégica e se inscreve numa 

relação de poder. 

c. Como tal, resulta do cruzamento de relações de poder e de relações 

de saber (AGAMBEN, 2009, p. 29). 

 

Sua explanação sobre o termo remonta a Hyppolite e ao termo “positivité”, junto 

ao seu lugar no tema da religião positiva de Hegel, a qual “compreende o conjunto 

das crenças, das regras e dos ritos que numa determinada sociedade e num 

determinado momento histórico são impostos aos indivíduos pelo exterior” 

(AGAMBEN, 2009, p. 29-30). Tal “religião positiva” implica em um meio de 

coerção dos homens, em direcionamento de comportamentos, comandos e 

obediência.  

 

Sendo um termo que possui amplitude conceitual, isto é, “conjunto de práxis, de 

saberes, de medidas, de instituições cujo objetivo é gerir, governar, controlar e 

orientar, num sentido que se supõe útil, os gestos e os pensamentos dos homens” 

(AGAMBEN, 2009, p.39), podemos expandir nossa leitura do robô de Pif Paf para 

além da perspectiva “mecânica” e “material”, de algo preciso e rigoroso para 

governar, para pensá-lo como alegoria do dispositivo de Agamben, rede 

estabelecida com o cruzamento de elementos linguísticos e não-linguísticos, usada 

para fins específicos e com função estratégica nas relações de poder, como 

explanado acima.  

 

Agamben, discorrendo sobre o termo, propõe a divisão entre os seres viventes, os 

dispositivos, e ainda acrescenta um terceiro elemento: os sujeitos resultantes da 

relação viventes-dispositivos: “[...] os dispositivos devem sempre implicar um 

processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito” (AGAMBEN, 2009, 

p. 38). Ora, falar em produção de sujeitos dentro do universo da política, 

portanto, é falar de dispositivos e de aspectos ideológicos. O robô de Pif Paf brinca 

igualmente com o termo “ideologia”, simplificando-o dentro do processo irônico 

de composição do humor. O “espaço reservado para novas ideologias”, espaço 
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vazio localizado na cabeça do robô de Pif Paf, sugere uma abertura para a 

divergência no campo ideológico, buscando satisfazer a todos, posto que vem “ao 

encontro do desejo da quase totalidade dos brasileiros”. O interessante desse 

espaço é pensá-lo justamente em um momento que se dava uma “caça às bruxas” 

ideológica, com a intenção de eliminar o “outro” que é estranho e discordante. A 

“bússola anticomuna” é prova de que a revista não deixou passar nenhum 

“material” para o riso, principalmente os de cunho político.  

 

 

Figura 4 - Anúncio da “Bússola anticomuna”  

 

Fonte: PIF PAF, n. 6, 1964. 

 

 

Tal espaço para as novas ideologias vai ao encontro da “entrada de ar frêsco” e 

da “alavanca de mudar de opinião”, também na cabeça. Entretanto, parece ir em 

sentido contrário ao “departamento de crença cega nas próprias ideias”, 

localizado logo abaixo do espaço reservado para novas ideologias, e cujo nome 

carrega o termo “crença cega”, que é lido pensado no viés da negação de fatos 

colocados ante os olhos, em movimento de fé sem questionamentos. Também é 
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interessante notar que o fato de haver uma alavanca para mudar de opinião 

insinua um movimento de escolha, de poder de decisão que a qualquer momento 

pode ser acionado, seja para qual lado for. Mesmo sendo o robô, a ilustração não 

deixa de carregar contradições: aceita a mudança mas pode também negá-la, 

simultaneamente. O robô se contradizendo é a própria contradição do sistema 

político; porém, se o que está em jogo é o poder, a contradição pode ser uma 

coerência, seria a função estratégica dos dispositivos revelando-se dessa maneira.  

 

Por fim, comentando outras características do robô, temos a “manga (para 

arregaçar)”, que se faz necessária, afinal, o trabalho é sempre a tônica por detrás 

dos discursos políticos. Mas nota-se também que há o que podemos chamar de 

instrução, entre parênteses, igualmente em movimento irônico da temática 

supervalorizada do trabalho: a manga deve ser arregaçada, isto é, deve-se 

trabalhar, e não somente discursar sobre o trabalho. E se há trabalho, há suor, daí 

o motivo de haver também o “Depósito de suor”. Porém, como já dito, ainda que 

seja uma máquina, o robô carrega contradições, por isso a existência da 

“Preguiça”, localizada na cabeça e ilustrada com o desenho de uma rede de 

descanso.  

 

“Sim, patriotas de todos os quadrantes; o Brasil precisa urgentemente ser 

governado por um cérebro eletrônico, por um contrôle remoto, por uma 

concepção técnica. Abaixo os homens!” diz a apresentação do robô, ao cabo, tal 

qual um discurso político que se quer grave, polido e convincente, como se nota 

em discursos oficiais ou de campanha. A proposta da revista de apresentar como 

solução para a governabilidade o robô é lida como irônica na medida em que se 

coloca de maneira séria. Jolles (1976), com relação às formas e à linguagem, e para 

além dela, nos fala de um “desenlace”, na perspectiva dos “nós da linguagem” 

comentado anteriormente. Além da incompatibilidade entre o que é máquina e o 

que é humano, a revista ressalta também a contradição e a incompatibilidade das 

linguagens (salta-se da lógica “grave” dos discursos políticos para as lógicas irônica 

e humorística do conteúdo exposto): 
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O que é possível para a linguagem em si também se aplica à lógica. Todo 

processo intelectual, todas as condições, princípios, leis e normas no 

pensamento exato podem sofrer um desenlace espontâneo. Bastará, 

para tanto, interromper uma sucessão, substituir um membro pelo outro, 

saltar de uma lógica para outra, e obter-se-á um resultado que adquire a 

forma espirituosa em virtude do seu caráter de contra-senso, de 

contradição, de imprevisto (JOLLES, 1976, p. 207). 

 

Como efeito de linguagem, temos o humor e o riso. Como efeito de crítica, temos 

o realce do disparate e a demonstração da impossibilidade da perfeita governança, 

até mesmo em se tratando de máquinas. Mas se nos atermos à leitura do robô no 

viés dos “dispositivos” de Foucault a partir de uma leitura de Agamben, temos um 

sentido a mais para reflexão, principalmente nos dias atuais, em que temos a 

“proliferação e acúmulo de dispositivos” e o “[...] corpo social mais dócil e frágil 

jamais constituído na história da humanidade” (AGAMBEN, 2009, p. 49). Tal 

fragilidade se dá também devido à diferença dos dispositivos “na atual fase do 

capitalismo”. Agamben (2009) repara que eles não agem só pelo processo de 

subjetivação, mas pelo de dessubjetivação: não dão lugar a um novo sujeito, “a 

não ser de forma [...] espectral” (AGAMBEN, 2009, p. 47).  

 

Ora, podemos ler esse sujeito espectral como sujeito que é vivente mas que passa 

a fazer parte de uma massa, modelada e orientada para fins específicos, que 

normalmente não em prol dela mesma. Tal leitura pode ser aproximada às 

discussões da politização da arte e a estética da política, trazida por Walter 

Benjamin em seu importante ensaio “A obra de arte na era da reprodutibilidade 

técnica”, de 1936. Hoje, a ideia de “robotização” da governabilidade se dá 

fortemente pelos dispositivos eletrônicos que generalizaram-se rapidamente em 

todos os cantos do globo terrestre, não havendo nenhum momento em que não 

sejamos “contaminados” por eles. A definição de dispositivos, que coloca em 

evidência sua função, é pertinente pois nos possibilita ler as dinâmicas de poder 

nos governos democráticos de nossos tempos, tempos de ascensão global da 

extrema-direita em que o termo fascismo foi recuperado (não gratuitamente). O 

dispositivo seria “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de 
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capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os 

gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (AGAMBEN, 

2009, p. 40). Como desfecho dessa reflexão, Agamben retoma a designação 

“máquina”, que no início deste ensaio era motivo de riso: “[...] o dispositivo é, 

antes de tudo, uma máquina que produz subjetivações e somente enquanto tal é 

também uma máquina de governo” (AGAMBEN, 2009, p. 46).  

 

Enquanto Benjamin propõe uma retomada da técnica e da arte, isto é, apropriação 

da máquina, como o cinema, para se fazer política e combater o fascismo, a 

estratégia de Agamben passa igualmente por uma apropriação, por um “reuso” 

(restituição a um uso comum), a profanação. Pif Paf, à sua maneira, profanou em 

1964 não só as temáticas, por vezes sensíveis e polêmicas, mas sobretudo a 

linguagem, algo que fica em evidência no robô que se quer perfeito. A recuperação 

e a análise das imagens e dos textos da revista, hoje, é uma forma de resgatar essa 

profanação e colocar em cena, mais uma vez, o que o passado já nos alertava. 
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Resumo: “O mito”, de Lauro César Muniz, é o sétimo texto da Feira brasileira de opinião, volume 

composto por dez peças de importantes dramaturgos do cenário nacional que foram impedidas 

de chegar ao palco pela censura. A dramaturgia, embora bastante breve, se impregna de inúmeras 

notas humorísticas, desde o absurdo da morte e ressurreição do protagonista até as reações da 

esposa, que revelam as contradições do político então morto. Sendo assim, para o exame desses 

elementos, o trabalho se ocupará de comentar brevemente o conjunto de peças de que faz parte 

o texto em questão, contextualizando-o com auxílio de de Yan Michalski (1979), e analisar os 

elementos humorísticos acionados para a construção da crítica realizada pela peça – com base em 

estudos de Vladímir Propp (1992) e Henri Bergson (1980) –, discutindo, ainda, o cenário político 

da época, com apoio sobretudo em Daniel Aarão Reis (2014).  

 

Palavras-chave: Teatro humorístico brasileiro – Lauro Cesar Muniz. Lauro Cesar Muniz – “O mito”. 

Ruth Escobar – Feira brasileira de opinião. Ditadura militar – Tema literário. 

 

 

 

É bom saber que essa história pode ser contada. 

Porque a censura sempre existiu, mas não da 

mesma maneira. Houve um tempo em que, no 

teatro, a censura era principalmente um ritual de 

poder. Embora sempre presente nesses tempos, 

digamos, mais democráticos, era mais ritualizada 

e menos persecutória. Apesar de ter sido sempre 

uma aberração. Não era censura furiosa. Ela 

começou a ficar furiosa depois do golpe de 1964, 

quando o teatro deixou de ser “apenas” diversão 

pública, como era visto pelos censores até então, 

e passou a ser um campo político. 

 

Gianfrancesco Guarnieri 

 

 

O exercício da censura no Brasil se constitui com episódios históricos de difícil e 

profunda duração, que se instituíram muito antes, em razão da condição colonial, 

tendo como função combater o dever civilizatório de liberdade na formação dos 
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indivíduos e, também, tentar incluir uma moral para a manutenção da ordem e 

de valores considerados éticos, ligando-se a ideias políticas de regimes autoritários 

e a princípios de uma estrutura tradicional. Essa ordem censória, motivada por 

degradar arranjos que buscavam desenvolver problematizações sobre os aspetos 

humanos, interditou muitos espetáculos durante o período da ditadura militar, de 

1964 a 1985. Para o crítico Yan Michalski, no livro O palco amordaçado, as 

opressões que se abateram sobre o teatro abalariam toda uma geração de 

dramaturgos e espectadores, visto que “num país como o nosso, de precária 

tradição teatral, cuja realidade socioeconômica, educacional e cultural restringe o 

consumo de arte dramática a uma [...] casta de privilégios, as repercussões da 

manifestação teatral sobre a formação de tendências de opinião são notoriamente 

reduzidas” (MICHALSKI, 1979, p. 10). 

 

Nessa esfera, a censura se concentrou em justificar a repressão de espetáculos que 

tratavam de temas que não se comprometiam a zelar pela “moral e os bons 

costumes”, não protegiam os princípios instituídos pelas autoridades políticas e 

religiosas e poderiam ser causa de certa revolta social. Assim, como argumenta 

Miliandre Garcia de Souza, em seu artigo “‘Ou vocês mudam ou acabam
1
’: 

aspectos políticos da censura teatral (1964-1985)”, peças que tratavam de temas 

controversos nos aspectos mais individuais, como “aborto, métodos 

contraceptivos, homossexualidade, relações extraconjugais, prostituição, conflitos 

familiares e consumo de drogas”, ou mesmo peças que discutissem questões 

políticas como “a revolução brasileira, a luta armada, as guerrilhas urbana e rural, 

a luta de classes, o movimento estudantil, a doutrinação comunista, a 

conscientização popular, a repressão política, os mecanismos de controle, as Forças 

Armadas, entre outros”, além de, claro, as dramaturgias que faziam referências 

indiretas “aos planos do governo nas áreas da saúde, da habitação, da economia 

                                                             
1
 Segundo Yan Michalski, no seu livro O palco amordaçado, esta fala seria sintomática dos tempos 

e merecia registro: trata-se de “um recado do General Juvêncio Façanha, dado em 1967 aos 

homens de cinema e de teatro: ‘ou vocês mudam, ou acabam’. A mesma autoridade não hesitaria 

em declarar que ‘a classe teatral só tem intelectualoides, pés sujos, desvairados e vagabundas que 

entendem de tudo, menos de teatro’” (MICHALSKI, 1979, p. 24). 
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etc., à corrupção policial, à política externa, às relações diplomáticas, à sociedade 

capitalista, às autoridades políticas” (SOUZA, 2010, p. 235), sofreram severas 

interdições. Essas características são marcantes na relação entre o sujeito dramático 

e a sociedade na dramaturgia dos anos 1970, e alguns desses aspectos se encontram 

presentes na peça “O mito”, de Lauro César Muniz, que será analisada neste 

trabalho, dado que a construção dramática gira em torno do personagem Augusto 

Nobre, político vinculado ao regime militar que, ao ser nomeado como senador, 

entra num nível de excitação sexual que o leva à morte – e, depois, à “ressurreição” 

como “político biônico”.  

 

É de suma importância compreender que a censura se utiliza de mecanismos que 

usurpam, silenciam, mutilam e levam ao esquecimento durante certo tempo, 

impedindo a comunicação entre os artistas e a sociedade, ocasionando prejuízos 

e estragos que obstruem a compreensão acerca de um período e da produção 

cultural do país. Sendo assim, recuperar a memória da dramaturgia que se realizou 

nesse período é um ato de luta contra o esquecimento, a ignorância, o atraso e o 

autoritarismo desse controle de ideias.  

 

Após o golpe militar de 1964, tem-se o estabelecimento do controle da produção 

artística do país pelo Departamento de Ordem Pública e Social (DOPS), e a censura 

passa a ser processada por departamentos nos estados. Com o apoio do decreto 

do AI-5, em dezembro de 1968, o governo federal exercia o controle de maneira 

ainda mais severa sobre a opinião pública em defesa dos seus objetivos morais, 

limitando a temática, a linguagem, o gestual, os personagens e as indicações cênicas 

do que era produzido pelos dramaturgos, que, já acostumados e obrigados a 

apresentar seus textos aos censores, se assim quisessem encenar, praticavam a 

autocensura, a metáfora, os arranjos e a improvisação como condição para 

sobrevivência e oposição ao regime. Como aponta Maria Cristina Castilho Costa 

(2008) na “Introdução” do livro Censura, repressão e resistência no teatro 

brasileiro, em que desenvolve uma importante reflexão sobre a censura prévia 

desenvolvida pela Divisão de Diversões Públicas do Estado de São Paulo em um 
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conjunto de documentos durante o período de 1930 e 1970, chamado Arquivo 

Miroel Silveira, além de reunir entrevistas com importantíssimos dramaturgos da 

época, se constata que, nos anos 1970, começava “o pior período entre o governo 

militar e a classe teatral, que, madura e organizada, produz as melhores páginas 

de sua história, e manifesta-se abertamente contra a repressão”, agindo, assim, em 

prol “pela liberdade e pela democracia, sob a forma de produção de textos, 

apresentações e atitudes políticas assumidas pelos artistas” que devem ser 

“plenamente analisada” (COSTA, 2008, p. 21). 

 

Por outro lado, o final dos anos 1970 é marcado por mudanças relevantes em seu 

cenário político e social, com o retorno paulatino da democracia a partir das 

manifestações públicas da oposição, greves na indústria metalúrgica, a organização 

dos movimentos sociais e também o fato de que, em janeiro de 1979, o principal 

instrumento de coibição da ditadura, o AI-5, deixou de existir. A partir desse 

momento acontece a liberação de peças proibidas, que começavam a ser 

encenadas, dando novas feições à conjuntura teatral. É importante observar que 

começam a cessar nesse período os atos de tortura e desaparecimentos e, também, 

se inicia o processo de anistia daqueles considerados criminosos políticos. Na 

década seguinte, muito do que fora produzido em termos teatrais viria ao palco 

como forma de testemunhar a história, com o compromisso de se manter a 

memória de um período que se fez tão apagado documentalmente. Assim, “na 

medida em que o duro período da ditadura militar foi ficando à distância e passou 

a ser destrinchado e julgado pelos meios intelectuais e artísticos engajados, os 

temas e motivos trazidos ao palco ganharam novas tinturas, novos enfoques” 

(GARCIA, 2013, p. 303), formando uma tradição no teatro brasileiro de análise 

social e política. E, nesta guinada de mudanças, por mais promissora e 

reconfortante que a ideia de uma democracia estivesse renascendo, seria necessário 

romper com todos os obstáculos e pontos obscuros deixados pelos anos de 

chumbo. Daniel Aarão Reis desenvolve uma pertinente ponderação sobre o 

período ditatorial no primeiro capítulo do seu livro Ditadura e democracia no 



 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

100 

Brasil, chamado “Ditadura no Brasil: uma incômoda e contraditória memória”, 

ratificando que, 

 

na atmosfera do verão da anistia, na virada para o ano de 1980, havia 

uma certa euforia no ar, um tanto ingênua talvez, ignorante dos perigos 

que a cercavam, mas indicativa de um conjunto de forças que passara a 

preconizar, embora com distintas motivações e diferentes objetivos, o 

fim da ditadura. Assim, depois de longa, triste e cruel noite, triunfara a 

“resistência”, para a qual todos e cada um haviam dado a própria 

contribuição (REIS, 2014, p. 11). 

 

No entanto, embora o tempo fosse de aparente distensão política, em fins de 1970 

um conjunto de peças foi proibido de ser encenado pela censura. Trata-se da Feira 

Brasileira de Opinião, de 1978, organizada por Ruth Escobar, que deu como mote 

à sua apresentação a seguinte questão: “Quem somos, a que viemos, quem é nosso 

povo?”, propondo o que ela chama de “teatro urgente” – um teatro de mudança, 

revolucionário, que tivesse o objetivo de apresentar peças “que ajudem a 

conscientizar o homem para construir uma sociedade que se unifique sobre uma 

base real de interesses comuns”, pois naquele momento os problemas sociais 

cresciam e o Brasil seria, para a autora, “a prova que são as massas, que é o povo 

e não a tecnologia que estão virando tudo de cabeça para baixo” (ESCOBAR, 

1979, p. 7). O volume reúne um grupo dos mais representativos dramaturgos de 

esquerda do período – Carlos Henrique Escobar, Carlos Queiroz Teles, Dias 

Gomes, Gianfrancesco Guarnieri, João das Neves, Jorge Andrade, Lauro César 

Muniz, Márcio Souza, Leilah Assunção e Maria Adelaide Amaral –, muitos dos 

quais, aliás, já haviam participado da também censurada Primeira Feira Paulista de 

Opinião
2
, de 1968, fato que declara mais uma vez a perspectiva de resistência ao 

que vinha acontecendo no setor teatral. Vale comentar também que, na obra 

publicada, após a apresentação de Ruth Escobar, temos o interessantíssimo 

                                                             
2
 Para Yan Michalski, um dos últimos atos públicos mais significativos no final dos anos 1960 contra 

a censura teatral e resistência artística fora a declaração e atitude de Calcilda Becker, acompanhada 

de Ruth Escobar e Maria Della Costa, ao subirem ao palco, na frente dos censores, antes da 

apresentação da montagem, que havia sofrido 71 cortes na manhã de estreia, para declarar: “A 

representação na íntegra de Primeira Feira de Opinião é um ato de rebeldia e desobediência civil. 

Trata-se de um protesto definitivo dos homens livres de teatro contra a censura de Brasília, que fez 

71 cortes nas seis peças. Não aceitamos mais a censura centralizada, que tolhe nossas ações e impede 

nosso trabalho” (MICHALSKI, 1979, p. 38). 
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“Prefácio em forma de peça”, de Décio Almeida Prado, com o título “A censura e 

a auto-censura ou O que não se pode dizer, não se deve dizer” – uma 

“Tragicomédia literária em 1 ato”. Décio, nesse prefácio, com a colaboração de 

escritores históricos brasileiros e estrangeiros (Castro Alves, Gonçalves Dias, José 

de Alencar e a participação especial de Victor Hugo e Mariano José de Larra), tece 

um diálogo entre o Gênio da Literatura e o crítico teatral sobre a complicada 

situação vivida pelos artistas da época, expondo os motivos e procurando os 

interpretar – não compreende, porém, o porquê de escrever um prefácio para um 

livro cujas peças não poderiam ser encenadas. Dadas as questões e os debates, uma 

voz desconhecida finaliza de maneira sombria o ato: “O que não se pode dizer, 

não se deve dizer” (PRADO, 1979, p. 24). 

 

“O mito”, de Lauro César Muniz, é a sétima peça do conjunto apresentado na 

Feira Brasileira de Opinião, uma dramaturgia curta, em uma única cena, que 

desenvolve os últimos momentos de vida, o lado mais íntimo e sórdido do político 

Augusto Nobre. A agilidade produzida pela tensão, já imposta nas primeiras linhas, 

é uma característica muito importante para a matéria dramática, pois se concentra, 

exatamente, na crise do episódio que se desenrola: na cena, não temos a 

totalidade do que se desenvolveu até ali, e sim a iminente catástrofe, apresentada 

por um viés cômico. É através da ideia do riso e de como se enxerga uma situação 

cômica que analisarei a peça de Muniz, observando o que há de risível, vivo e até 

mesmo estranho nas situações colocadas em cena. O humor, diga-se, é multiforme, 

inteligente, depreciativo, escarnecedor, maldoso, vaidoso, orgulhoso, consolador, 

crítico e até mesmo grotesco. Pode ser também uma experiência estética, que nos 

auxilia a observar aquilo que é próprio do ser humano. Os efeitos cômicos podem 

trazer a tradução de costumes e ideias de certa sociedade e, para observar a sua 

significação, como examina o filósofo Henri Bergson, é preciso entender que “o 

riso, impõe-se colocá-lo no seu ambiente natural, que é a sociedade; impõe-se 

sobretudo determinar-lhe a função útil, que é a função social”, ou seja, esse “deve 

corresponder a certas exigências da vida em comum. O riso deve ter uma 

significação social” (BERGSON, 1980, p. 14). Desse modo, podemos observar que 
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“o homem se apresenta simplesmente como espetáculo ao homem”, e todas as 

“atitudes” do homem que se apresentam como certo “desvio” podem se tornar 

objetos da comicidade, “e a correção dela é o riso” (BERGSON, 1980, p. 19). 

 

Assim, a começar pelo título da peça, por ser um elemento didascálico, tem-se a 

impressão primeira das ideias sobre aquilo que será tratado, observando-se um 

pouco do espírito do personagem principal, Augusto Nobre, que de nada tem de 

mítico; inicia-se, pois, com o epíteto “O mito”, a representação daquilo que define 

o caráter cômico do protagonista, trazendo, assim, um aspecto simplificador das 

ideias centrais do texto, como um fio condutor daquilo que se desenvolverá no 

enredo.  

 

É a partir das atitudes em vida desse personagem que se pode observar os aspectos 

que se ligam ao humor e como esses se constituem objetos importantíssimos para 

a comédia. Para Vladímir Propp, é interessante observar o surgimento do riso e 

como ele se organiza na compreensão de obras literárias, sendo o riso de zombaria 

o que possui mais aspectos que se ligam a esfera cômica. É considerando essas 

relações e o que é risível no homem que se analisam as suas manifestações na peça, 

sabendo que “tanto a vida física, quanto a vida moral e intelectual do homem 

podem tornar-se objeto de riso” (PROPP, 1992, p. 29). Há também outros 

personagens que auxiliam no crescente da zombaria e no aparecimento daquilo 

que há de ridículo na vida de Augusto Nobre, são eles: Helena (Nobre), sua 

esposa, “altiva, pouco mais de 40 anos”; seu amigo e médico “Fausto (Dr.) – 

Instável, perplexo, 35 anos”; e sua secretária e também amante, Celina, “jovem, 

bonita” (MUNIZ, 1978, p. 157).  

 

Lauro César Muniz situa a ação na atualidade, época da publicação do livro, em 

1978. Tudo acontece no quarto muito sofisticado de Augusto Nobre, onde este se 

encontra morto, nu e coberto por um lençol: “dormitório com vários móveis de 

estilo, onde se destaca uma grande cama de metal dourado. Objetos de adorno, 

estante de livros, uma escrivaninha com máquina de escrever. Um aparelho de 
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televisão portátil cuja tampa posterior foi removida” (MUNIZ, 1978, p. 157). 

Junto de Augusto Nobre, está sua secretária e amante Celina, com “sua maquiagem 

muito borrada e seus cabelos despenteados. Seus trajes em desalinho denunciam 

que ela vestiu-se às pressas”; além disso, “nervosa e impaciente”, “olha várias vezes 

em direção à cama”, enquanto aguarda a chegada de Fausto, o médico. A cena 

descrita já dá o tom da situação um tanto quanto constrangedora de adultério, 

que inicialmente é apenas sugerida, mas se reforça pelo cenário e pelos objetos 

que o compõem, pois “o quarto está em desordem, embora as roupas do morto 

estejam cuidadosamente dobradas sobre uma poltrona. Garrafa de bebida aberta, 

copos sobre as duas mesas de cabeceira, cinzeiros cheios”, indicando que estavam 

em situação de intimidade quando tudo aconteceu (MUNIZ, 1978, p. 158).  

 

Nesta cena ri-se não só das manifestações inerentes ao espírito de Augusto Nobre 

e de sua secretária, mas da situação que se apresenta pelos aspectos físicos de seus 

corpos. Para Propp, a natureza física do homem é risível quando se equilibram 

princípios espirituais e físicos, e não quando um se sobressai ao outro. Mas pode-

se pensar, inicialmente, antes mesmo das falas dos personagens, que o “porte 

avantajado” de um homem torna-se ridículo em meio à situação degradante em 

que se encontra, e por também, posteriormente, entendermos um pouco de suas 

facetas interiores, carregando de mais comicidade esta primeira cena. Junto ao 

aspecto corpulento, a seminudez também provoca um efeito risível, pois, como 

argumenta Propp, diante de “um homem desnudo ou mesmo um homem em cujo 

traje haja algo de errado apareça no meio de pessoas corretamente vestidas”, 

“logo surge a possibilidade do riso” (PROPP, 1992, p. 47); sendo assim, sobre toda 

a cena se imprime esse efeito, já que o corpo nu e morto permanece até o final.  

 

O diálogo inicial entre Celina e Dr. Fausto já exprime uma condição cômica 

bastante conhecida, graças ao artifício de fabular uma história, de se contar uma 

evidente mentira: Celina busca arquitetar uma situação que se encaixe no que se 

apresenta no cenário, mas, quando construída verbalmente, a história desvela os 

outros tecidos que a encobrem. Aparentemente confusa, a personagem tenta 
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descrever como se deu a morte de Augusto Nobre, dizendo que o político estava 

ditando a carta de agradecimento por sua nomeação ao presidente do partido. 

Ao narrar e ser interpelada pontualmente pelo médico, ela procura enganá-lo, 

fazendo com que sua história se passe por uma verdade: 

 

Fausto - Você estava na máquina...? 

Celina – Batendo a carta. 

Fausto – Ele ditando... 

Celina – Ditando sim senhor... Pela voz eu senti que ele estava muito 

emocionado... 

Fausto – Ditando uma carta ao presidente... (Um tempo) 

Fausto – Nu... 

Celina – Não! Não Senhor! 

Fausto – Ele está nu! 

Celina – (Imbecil) Eu não havia reparado... 

(Pausa breve. Troca de olhares entre os dois. Celina sente que não 

consegue sustentar a mentira. Tenta remendar) 

Celina – Ele deve ter... deve ter se despido quando começou a passar 

mal. 

(A emenda é pior. FAUSTO aproxima-se da poltrona onde estão as 

roupas de AUGUSTO) (MUNIZ, 1978, p. 158 -159). 

 

Celina continua descrevendo toda a situação para o médico com longas pausas, 

remontando os momentos de desejo sexual e intimidade com Augusto Nobre. 

Observamos, pela falta de precisão na rememoração da cena, no progresso e no 

retardado das atitudes, que a personagem não tinha certeza, de fato, do que estava 

narrando. Além disso, Celina “se amedronta diante do fato de enfrentar a mulher 

de AUGUSTO” (MUNIZ, 1978, p. 159), que foi chamada pelo médico. Celina, ao 

se ver assim, justifica que Augusto Nobre “planejava deixar a HELENA para viver” 

ao seu lado após a posse do cargo e que não acreditava que toda a situação 

terminaria de forma trágica. Vê-se, também, a ridicularização da personagem 

Celina, que acredita na clássica situação proposta por alguns homens para suas 

amantes, e que acaba nunca acontecendo. 

 

Em seguida, é narrado o processo completamente alucinado das exigências de 

Augusto Nobre que levam a sua trágica morte, se não fosse um tanto cômica. O 

sofrimento trágico se dá pelo prazer sexual, pelas suas fantasias no momento de 

excitação, que acabam o levando a óbito. Para que se sustente o efeito cômico, 
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na morte narrada de Augusto Nobre, há uma “deformação” que revela uma 

prática, talvez oculta, que, no caso do personagem, provoca a ridicularização 

satírica. E essa irá funcionar perfeitamente por desnudar um desvio normativo e 

pudico, sugerindo que Augusto, mesmo casado com uma mulher e tendo uma 

amante, gostasse de ser penetrado pelo ânus: “Eu quero uma espada! Eu quero 

uma espada de fogo!” (MUNIZ, 1978, p. 160). Ainda não compreendendo as 

exigências de Augusto, Celina é surpreendida pelo estranho pedido: 

 

Fausto – Válvula?! 

Celina – É... ele gritava... A VÁLVULA!!! 

Fausto – VÁLVULA “MITRAL”?! 

Celina – Queria a válvula como um louco! 

Fausto – VÁLCULA AÓRTICA?! Sentiu a válvula bicúspide... Pressentiu 

que estava infartando?! 

Celina – (Tonta) Não... não... Ele queria a válvula da televisão! (MUNIZ, 

1978, p. 160-161). 

 

O riso se dá na cena por tamanho absurdo e, também, confusão. Inicialmente, o 

jogo entre as válvulas do coração, conhecidas pelo médico, como a mitral e 

aórtica, se bagunçam. Posteriormente se descobre que se tratava da válvula 

termiônica, utilizada em aparelhos de televisão, que fora enfiada quente no ânus 

de Augusto Nobre, conforme relata Celina: “Eu enfiei... e ele... meu Deus... Ele 

deu um uivo... um uivo de animal ferido! UUUUUUUUU! E... caiu morto...” 

(MUNIZ, 1978, p. 161). A referência à televisão, embora em momento insólito, 

também é importante símbolo para compreensão do período, visto que essa 

ofereceu uma propagação de informações a todos os brasileiros, sem distinguir o 

pertencimento social, de classe ou região do país. Popularizou informações, 

anteriormente alcançadas apenas pela classe mais privilegiada da sociedade. 

Entretanto, teve seu estopim atrelado ao crescimento econômico e ao 

autoritarismo; desse modo, instaura-se também como controladora de padrões, 

alimentando “cotidianamente uma disputa simbólica, uma corrida pelo domínio 

das informações necessárias, um jogo de inclusão e exclusão social”, como explica 

a antropóloga Esther Hamburguer em seu artigo “Diluindo fronteiras: a televisão 

e as novelas do cotidiano” (HAMBURGUER, 1998, p. 442). Além disso, a televisão 

orienta o consumo, a formação de identidades, o controle das informações, 
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retirando de outras instituições de prestígio os postos de poder. Hamburguer 

comenta que, a partir da década de 1970, as telenovelas que eram transmitidas 

pela Rede Globo tiveram alto valor lucrativo, assim como um público 

diversificado; de mais em mais, não se pode esquecer que, durante o período da 

ditadura, os governos incentivaram e investiram capital para que a indústria 

televisiva crescesse e obtivesse uma grande infraestrutura – isto é, a televisão foi 

importantíssima para o desenvolvimento e integração do regime. Não é de se 

estranhar que a Rede Globo tenha sido a que mais se beneficiou com essas novas 

políticas, pois a  

 

novela cresceu rapidamente, movida por uma combinação de diversos 

fatores, como relações amistosas com o regime, sintonia com o 

incremento do mercado de consumo, uma equipe de produção e 

administração preocupada em otimizar o marketing e a propaganda, um 

grupo de criadores de esquerda vindos do cinema e do teatro 

(HAMBURGUER, 1998, p. 455). 

 

Para além do embaraço da narrativa sobre a morte do político, um outro se dá 

com a chegada de Helena, a esposa de Augusto, que “está elegantemente vestida, 

e vem de uma noitada, demonstrando estar já bastante tocada pela bebida” 

(MUNIZ, 1978, p. 161). Para acalmar a mulher, Fausto começa a apresentar as 

proezas de Augusto Nobre, que acabara de deixar “uma carta inacabada, um livro 

inacabado, um artigo inacabado... uma vida inacabada...”, constituindo-se como 

um homem que “para muita gente [...] foi quase um Deus... com certeza uma 

religião!” (MUNIZ, 1978, p. 162-163). E, na tentativa de se construir uma boa 

faceta de Augusto, constrói-se a descrição de suas posturas em vida, revelando que 

muito respeitava o lema bastante conservador e difundido durante o período 

militar: “Deus, pátria e família” – ou como Augusto Nobre escreve em seu último 

livro “A FAMÍLIA, NÚCLEO DA PÁTRIA” (MUNIZ, 1978, p. 164). Na descrição 

de Helena e Fausto, o defunto deveria receber “honras militares! Foi pracinha da 

F.E.B! Herói de Guerra!”, “revolucionário de primeira hora”, “antidivorcista”, 

“moralista”, não tinha “complacência com os inimigos do regime, com os 

comunistas, com os corruptos e imorais de toda natureza!”, “mais antissemita” que 

Gustavo Barroso (MUNIZ, 1978, p. 163) – assim se dá a ironização das posições 
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nada virtuosas ocupadas pelo nomeado senador, e que são reforçadas pela 

maneira como se dá sua morte. 

 

Em sequência, bêbada, Helena descreve uma segunda versão de Augusto Nobre, 

a que chama de versão doméstica, visto que “tudo na vida de AUGUSTO NOBRE 

sempre teve dois pesos, duas medidas, duas versões... A versão divulgada e a 

versão real” (MUNIZ, 1978, p. 164). E todas as versões serão rebatidas. A primeira 

se dá pela ideia de Fausto em fazer um necrológico do defunto “sobre alguns de 

seus conceitos morais”, o que logo é desmentindo por Helena: “escreveu trezentas 

páginas sobre a ‘família’ e morreu nos braços de uma prostituta!” (MUNIZ, 1978, 

p. 164-165). Ademais, o desenrolar da cena faz crítica à maneira como as relações 

maritais entre Helena e Augusto eram problemáticas, o sexo já não acontecia há 

mais de dez anos e ela já havia dormido com Fausto em outra ocasião. Numa 

tentativa de se afirmar sexualmente e mostrar uma certa liberação sexual, a esposa 

desabafa: 

  

Helena – Se ele pode se dar ao luxo de morrer nos braços de uma 

putinha qualquer, por que eu não posso fazer o mesmo, na mesma 

noite? É um impulso incontrolável que eu estou sentindo... uma 

compulsão meio mórbida, sei lá... Eu estou excitada... muito excitada... 

como há muito tempo não me sentia!... e... Se você não me quiser, sou 

até capaz de possuir ao Augusto... ao meu marido... depois de dez 

anos... (MUNIZ, 1978, p. 166). 

 

Para acabar de descrever as atitudes do “herói mitológico”, o “tirano”, o 

“déspota” e “ditador sujo”, Helena escancara que seus escritos eram plágios de um 

manuscrito de “um ideólogo do partido fascista italiano” que Augusto havia 

roubado ao fim guerra, ideias que seriam “a essência do regime de Mussolini” 

(MUNIZ, 1978, p. 167-168). E foi assim, plagiando os manuscritos, que se elegeu 

vereador, chegou a deputado e finalmente senador. Assinala-se, então, a 

incoerência do personagem, porque ele havia lutado contra “o fascismo na Itália, 

depois assumiu o poder através da mesma ideologia” – sobre o que Helena 

conclui: “Aqui jaz um homem falso da cabeça aos pés... Se ele estava nu por fora, 

agora ele está nu por dentro” (MUNIZ, 1978, p. (168-169). 
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Para o final da cena, o clima se encaminha para algo mais nonsense: Helena e 

Fausto começam o que chama de “suruba póstuma familiar”, dando início a uma 

relação sexual ao lado do corpo de Augusto Nobre, que recebe um foco de luz. 

Juntamente à iluminação, vozes gritam que “AUGUSTO NOBRE NÃO PODE 

MORRER”, “AUGUSTO NOBRE É IMORTAL” e “PRECISAMOS SALVAR 

AUGUSTONOBRE!”. Atrelado às vozes, sobressai o fundo musical típico do 

seriado de televisão “O homem de seis milhões de dólares”, de 1974; com isso, o 

rufar de tambores, sons de sala cirúrgica, enfermeiros e a locução clássica de 

abertura do seriado dão o tom final da peça: 

 

LOCUÇÃO - SENHORES, NÓS PODEMOS RECONSTRUÍ-LO! TEMOS 

CAPACIDADE E TÉCNICA PARA FAZER O PRIMEIRO POLÍTICO 

BIÔNICO DO MUNDO! (...) 

LOCUÇÃO – AUGUSTO NOBRE SERÁ ESTE HOMEM! MUITO 

MELHOR DO QUE ERA! MELHOR, MAIS FORTE, MAIS OBEDIENTE! 

MAIS PODEROSO!!! (MUNIZ, 1978, p. 171). 

 

A menção explícita aos políticos biônicos (no período da ditadura se fazia a escolha 

de senadores biônicos pela via indireta, do que derivou também o Pacote de Abril, 

de 1977), materializada na transformação robótica que se quer impor a Augusto 

Nobre para trazê-lo de volta à vida – e à atividade política tão desviante que se 

vinha elucidando –, é talvez a última grande referência cômica da peça, embora 

haja muito mais aspectos cômicos a serem ressaltados. Não pretendo, porém, 

esgotar a leitura da obra, mas considerar como, pela via do humor, Lauro Cesar 

Muniz, além de deflagrar as incoerências políticas do período, lança a 

problemática humana e social, assim como critica a atividade ideológica 

massacrante das relações interpessoais através do matrimônio e da influência 

midiática. É muito notável a forma como Muniz busca significar por toda a peça 

a situação em que se insere a história pessoal dos indivíduos e a relação que 

mantêm com o autoritarismo político que os cercam, fazendo com que se tome 

consciência de que esses processos eram nocivos e alienantes, colocando em 

conflito e contradição as manifestações e atuações desses sujeitos.  
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Resumo: Ubaldo, o paranoico, personagem de Henfil e Tárik de Souza, foi criado “num fim de 

semana macabro de 1975”, segundo informa Tárik na antologia A volta de Ubaldo, o paranoico, 

publicada em 1994. As perseguições a opositores da ditadura eram ações institucionalizadas, assim 

como as torturas e mortes nos porões do regime. Ubaldo é fruto desse momento, em que, apesar 

de já anunciada a transição para um período democrático, temia-se a truculência do sistema. 

Documento tornado público em 2018 revela que, no governo Geisel (1974-1979), execuções de 

opositores do regime militar, ações que eram consideradas encerradas com o governo Médici 

(1969-1974), continuavam e eram autorizadas pelo próprio general presidente. Faz-se uma leitura 

do personagem Ubaldo, paranoico em função daquela realidade repressiva, recorrendo aos 

conceitos de caricatura, hipérbole e grotesco, de Vladímir Propp; às considerações sobre riso e 

poder, de Baêta Neves; e às teorizações de Freud sobre o humor. 

 

Palavras-chave: Humor brasileiro – Henfil e Tárik de Souza. Charge brasileira – Henfil e Tárik de 

Souza. Henfil e Tárik de Souza – Ubaldo, o paranoico. Ditadura Militar – Tema humorístico. 

 

 

 

Henrique de Souza Filho, Henfil (1944-1988), nasceu em Minas Gerais, na 

localidade de Nossa Senhora do Pinheiro das Neves. Começou sua carreira como 

cartunista em 1964, na revista Alterosa, de Belo Horizonte. Passou depois por 

diversos jornais brasileiros da grande imprensa, como Diário de Minas, Última 

Hora, Jornal do Brasil, Jornal dos Sports, O Globo, para citar alguns, e também 

publicou em O Pasquim, jornal da chamada imprensa alternativa, que reunia 

vários humoristas como Millôr Fernandes, Ziraldo, Jaguar, e jornalistas como 

Paulo Francis, Ivan Lessa e Luís Carlos Maciel, dentre outros intelectuais. Esse jornal  
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Misturava política, comportamento e crítica social. Tinha como alvos 

principais a ditadura militar, o moralismo da classe média e a grande 

imprensa. [...] Caracterizou-se pela utilização do humor como forma de 

contestação e pelo uso de uma linguagem coloquial que agradou ao 

grande público (CPDOC/FGV, 2019).  

 

Henfil publicou vários livros que foram sucesso de vendagem: Hiroshima meu 

humor, Henfil na China, Cartas da mãe, Diário de um Cucaracha, Diretas Já. Suas 

personagens de quadrinhos mais conhecidas e de maior sucesso, e que circularam 

na imprensa e depois na Revista do Fradim, foram Os Fradinhos Cumprido e 

Baixim e a Turma da Caatinga, com o Capitão Zeferino, o Bode Francisco Orelana 

e a Graúna vendo o Brasil do alto da caatinga.  

 

 

Os Fradinhos  

 

[...] representam o humor sem concessões de Henfil, cruel, amargo, sem 

medo de lidar com deficiências físicas, escatologia e os modismos de uma 

classe média metida a "sensível", escandalizando-se com detalhes bobos 

e sempre fechando os olhos para o essencial (fome, miséria, corrupção 

e tudo mais) (GOIDA; KLEINERT, 2014, p. 215). 

 

As duas personagens são opostas fisicamente e psicologicamente, com o Cumprido 

bondoso, religioso, amigável, enquanto o Baixim é sarcástico, sádico, malvado, 

avesso a qualquer religiosidade ou bom comportamento. Baixim dá uma ideia de 

sua personalidade na charge seguinte, na qual, como é de praxe, horroriza o 

amigo: 
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Figura 1: Baixim horroriza Cumprido. 

 

Fonte: researchgate.net 

 

Em uma entrevista publicada na revista Veja, no dia 28 de abril de 1971, Henfil 

afirmou que vivia-se num clima de sadismo, daí a identificação dos leitores com o 

fradinho Baixim. O chargista continua: "Meu negócio é esse, mostrar, com a ajuda 

do sadismo, um troço que, na base da poesia, não entra na cabeça de ninguém. 

Minha política é simples: poesia não, sadismo sim" (SOUZA, 2019). Com o 

sarcasmo, Henfil faz duras críticas à sociedade, ao falso moralismo, às 

superficialidades do comportamento das pessoas, à política.  

 

Surgidos no mesmo ano da instalação da ditadura no Brasil, os fradinhos sofriam 

frequentes cortes realizados pelos censores. Em 24 de novembro de 1973, no seu 

Diário de um cucaracha, Henfil reclama com Tárik de Souza: 

 

Mas sabe quantos fradins cortaram? Oito de uma vez! Um atrás do 

outro. No fim, para sair alguma coisa e não ficar ausente de tudo do 

Pasquim, eu resolvi fazer as passáveis. E parti pro esquema de cuspida na 
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boca e outras besteiras. Sinto que me queimo e faço o fradim representar 

sempre o mesmo papel. E, como era esperado, dicas bem bobinhas, 

como aquela da ida ao clube da Playboy, passaram... [...] (SOUZA, 1983, 

p. 40-41).  

 

A época era do período Médici, com censura prévia nas publicações e com a 

presença de censores nas redações dos jornais. A imprensa alternativa, os jornais 

chamados nanicos ainda conseguiam publicar críticas ao sistema "[...] com a espada 

da censura sobre suas cabeças [...]" (REIS; ROLLEMBERG, 2019), mas eram também 

constantemente vítimas dos cortes dos censores.  

 

Nesse mesmo período do governo Médici são publicadas as histórias das 

personagens Zeferino, Graúna e bode Francisco Orelana. O primeiro a nascer dessa 

turma da caatinga foi o cangaceiro Zeferino Ribamar das Mercês, no dia 1º de abril 

de 1969, no Jornal dos Sports (BRAZIL CARTOON, 2019), personagem que 

posteriormente passou a ser publicada pelo Jornal do Brasil. 

 

Figura 2: Graúna 

 

Fonte: Marcelo Auler 
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Figura 3: Zeferino, Francisco Orelana e Graúna 

 

 

 

Fonte: A Medium Corporation (US) 

 

Como aconteceu com os fradinhos, a censura passou a não dar trégua às 

publicações do Zeferino e sua turma. Em 10 de janeiro de 1974, Henfil reclamou 

que tinha dado pela falta de três historinhas na sequência que enviara a um jornal 

(SOUZA, 1983, p. 129). Veio daí a decisão de parar com o Zeferino: 

 

Chega de engolir minha criação feito ela fosse coisa ruim, quando o 

problema não é qualidade, mas o conteúdo. Chega de ficar 

sobrevivendo, sobrevivendo, só sobrevivendo. 

Chega de criar coisas sem alegria de criar. De camuflar o que penso, 

como se eu pensasse criminosamente [...]. 

BASTA DE DOR! (SOUZA, 1983, p. 129). 

 

Henfil deixa, então, de desenhar o Severino e sua turma. Os bloqueios faziam-no 

levar três dias para produzir dez tiras, o que antes fazia em três horas, incluindo 

ideias e desenhos. O cartunista confessa criar com sofrimento, "[...] com artimanhas 

geniais para driblar a censura" (SOUZA, 1983, p. 130).  
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[...] A Revista do Fradim não me dá o menor prazer. Não tenho alegria 

de fazer e nem leio direito quando sai. Sei que tenho feito água-com-

açúcar, que tenho omitido sistematicamente o que sei e o que penso, 

que tenho sido um palhaço falso só para não ter problemas com a 

censura e aí não precisar ter que bolar outro desenho para reapresentar 

(SOUZA, 1983, p. 129). 

 

Nessa época, Henfil estava nos Estados Unidos da América do Norte para 

tratamento de saúde e para tentar divulgar sua arte por lá. Segundo o cartunista, 

ao parar de publicar a Revista do Fradim e a tira do Zeferino, ele entra 

definitivamente nos EUA: "A partir da decisão de ontem abandonei o Galeão e 

entrei no aeroporto Kennedy [...]" (SOUZA, 1983, p. 130), escreve a Zéduardo em 

11 de janeiro de 1974.  

 

Posteriormente as tiras voltaram a ser publicadas, assim como a Revista do Fradim, 

que perdura até 1980, mesmo trazendo sofrimento ao artista. 

 

Ubaldo aparece em 1975, num momento que a história oficial dava como já 

fazendo parte da abertura política, lenta, gradual e segura de passagem do regime 

ditatorial para o regime democrático. A ditadura, no entanto, só acabaria em 

1985.  

 

Segundo Mariana Joffily, os 21 anos de ditadura no Brasil podem ser divididos em 

3 fases, sendo a primeira de 1964 a 1968, com a decretação do AI-5. Nessa época, 

“[...] houve denúncias de prisões arbitrárias, violências e até torturas e assassinatos” 

(JOFFILY, 2014, p. 164). A segunda fase vai do AI-5 a 1974, quando “[...] a tortura 

e o assassinato político tornaram-se política de Estado, de maneira metódica, 

coordenada e generalizada” (JOFFILY, 2014, p. 164). Essa época corresponde, em 

sua maior parte, ao governo do general Emílio Garrastazu Médici (de 30 de 

outubro de 1969 a 15 de março de 1974). A terceira fase inicia-se em 1975, com a 

distensão anunciada pelo presidente Ernesto Geisel (1974-1979) e a abertura 

política empreendida pelo general João Batista Figueiredo (1979-1985) e vai até 

1985 (JOFFILY, 2014, p. 164), quando se encerra o período ditatorial no Brasil.  
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Mariana Joffily acrescenta que “[...] Para efeitos da repressão política, no entanto, 

a segunda fase pode ser estendida até 1976, quando parte da cúpula do Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB) foi exterminada pelos órgãos de segurança e 

informação do Exército” (JOFFILY, 2014, p. 164).  

 

Um documento do início do governo Geisel, contudo, foi encontrado em 2018 

na Agência de Inteligência dos EUA (CIA) pelo pesquisador Matias Spektor, 

professor da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. É um 

relatório cujo original está depositado no Escritório do Diretor dessa Agência. O 

texto foi endereçado a Henry Kissinger
1
 e elaborado por um sujeito que se 

identifica como W. E. Colby e versa sobre uma reunião da cúpula do regime militar 

em março de 1974, logo após a posse do general Geisel na presidência do Brasil. 

Nela estavam presentes o general Ernesto Geisel; o general Milton Tavares de 

Souza, que estava deixando a chefia do Centro de Informações do Exército; o 

general Confúcio Danton de Paula Avelino, que assumia a chefia do CIE e o general 

João Batista Figueiredo, chefe do SNI (Serviço Nacional de Informações).  

 

O grupo informa a Geisel da execução sumária de 104 pessoas no CIE durante o 

governo Médici, e pede autorização para continuar a política de assassinatos no 

novo governo. Geisel explicita sua relutância e pede tempo para pensar. No dia 

seguinte, Geisel dá luz verde a Figueiredo para seguir com a política, mas impõe 

duas condições. Primeiro, “apenas subversivos perigosos” deveriam ser 

executados. Segundo, o CIE não mataria a esmo: o Palácio do Planalto, na figura 

de Figueiredo, teria de aprovar cada decisão, caso a caso (SPEKTOR, 2018). 

 

Vê-se que a abertura política não impediu que os crimes contra a humanidade 

persistissem, inclusive com a anuência do general presidente. Nesse clima "[...] mais 

                                                             
1
 Henry Alfred Kissinger (1923) foi Secretário de Estado dos EUA, de 22 de setembro de 1973 a 20 

de janeiro de 1977 e Conselheiro Nacional de Segurança de 20 de janeiro de 1969 a 3 de novembro 

de 1975. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger>. Acesso em: 19 set. 

2019. 
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intrigantemente paranoico, porque encoberto pela névoa densa da ditadura" 

(SOUZA, 1994, p. 7), foi que nasceu a personagem Ubaldo. Tárik relata: 

 

Tão espessa era a bruma que toda uma geração - a minha e do Henfil 

imaginou que era só remover o entulho autoritário que apareceria um 

país limpim (como diria o mano em seu dialeto mineiro), novo em folha. 

Pronto para fazer vicejar a tenra plantinha da democracia [...]. Mas qual 

o quê, uai. Cadê a plantinha [...]? (SOUZA, 1994, p. 7). 

 

Tárik continua rememorando aquele período e o momento de criação do Ubaldo. 

Era um clima de perseguições políticas em que "[...] os arrastões eram feitos pelos 

militares, que já manifestavam preferência tétrica pelos finais de semana. Muitos 

amigos desapareceram assim" (SOUZA, 1994, p. 8).  

 

Em um desses finais de semana, Henfil e Tárik, com as respectivas famílias, foram 

para Arraial do Cabo, na região dos lagos do estado do Rio de Janeiro, e "[...] O 

personagem paranoico, que já estava esqueletado, apareceu de corpo inteiro no 

papo, [...] e achei que ele deveria chamar-se Ubaldo" (SOUZA, 1994, p. 8).  

 

Antes da viagem, os amigos tinham passado na casa de um outro amigo para avisá-

lo de que seu nome tinha sido citado em um interrogatório sob tortura, segundo 

rumores que corriam. Foi nesse clima de falta de garantia de direitos que os dois 

viajaram. No retorno à cidade do Rio de Janeiro, já tinham alguns desenhos e 

alguns textos para o novo personagem. Ao pararem em uma banca para comprar 

um jornal, descobriram que o noticiário 

 

[...] mesmo sob censura, trazia a notícia devastadora. A paranoia do 

nosso Ubaldo tinha carimbado seu fundamento real [...]. Preso na sexta 

à noite, morrera sob tortura, em São Paulo, o nosso amigo jornalista 

Vlado Herzog. A parceria individualista de dois atormentados virava 

legião (SOUZA, 1994, p. 8).  

 

É a esse fato que Tarik de Souza se reporta quando diz que Ubaldo, o paranoico, 

foi criado "[...] num fim de semana macabro de 1975" (SOUZA, 1994, p. 7). 

Vladimir Herzog foi assassinado sob tortura no dia 25 de outubro de 1975.  
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Pode-se, então, pensar a personagem Ubaldo como uma sátira ao sistema 

repressor da época ditatorial. A paranoia de Ubaldo, o medo exagerado de que 

algo de ruim aconteça, a mania de perseguição, que são elementos característicos 

da condição psicológica do paranoico, não são sintomas sem fundamento. Eles se 

ancoram no contexto político de exceção dos anos da ditadura militar.  

 

Vladímir Propp analisa a sátira como uma das formas de exagero cômico, e afirma 

que [...] O exagero é cômico apenas quando desnuda um defeito. Se este não 

existe, o exagero já não se enquadra no domínio da comicidade" (PROPP, 1992, 

p. 88). O teórico continua dizendo que são três as formas fundamentais de 

exagero: a caricatura, a hipérbole e o grotesco (PROPP, 1992, p. 88). 

 

Ubaldo é construído pela união dessas três formas fundamentais de exagero. Seus 

traços são caricaturais: olhos esbugalhados, muitas vezes curvado sobre si e quase 

sempre com expressão de extrema desconfiança, de medo e mesmo de pavor. 

Gotículas de suor por vezes compõem seu visual de medo doentio. 

 

Figura 4: Cuidado, muito cuidado 

 

Fonte: A volta de Ubaldo, o paranoico.  

Montagem a partir da Antologia histórica, janeiro de 1994 
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Na caricatura,  

 

Toma-se um pormenor, um detalhe; esse detalhe é exagerado de modo 

a atrair para si uma atenção exclusiva, enquanto todas as demais 

características de quem ou daquilo que é submetido à caricaturização a 

partir desse momento são canceladas e deixam de existir (PROPP, 1992, 

p. 88-89).  

 

Pode-se, no entanto, encontrar o exagero em todos os detalhes da charge, não 

apenas em pormenores do aspecto físico da personagem. É o que aparece na figura 

5: 

 

Figura 5: Blim! Blim! 

 

Fonte: site sombraseluzes70 

 

O pavor que a possível vigilância impetrada pelo sistema incute na personagem 

fica patente na fala em surdina que aparece em balões tracejados; nas gotículas de 

suor; nos cabelos arrepiados; no descontrole emocional que faz Ubaldo cair da 

poltrona, como se tivesse levado um choque elétrico (um dos mecanismos de 

tortura utilizados pela ditadura); no tratamento de doutor dado a um possível 

espião presente no aparelho de televisão; nos braços cruzados sobre a cabeça, num 

gesto de rendição a partir de uma ordem de mãos ao alto! Todos esses traços 

compõem de forma hiperbólica a personagem. 
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A outra forma fundamental de exagero a que se refere Propp, o grotesco, provoca 

o riso porque apela para elementos que estão fora do plano daquilo que é 

admissível como realidade. As câmeras de vigilância pressupostas por Ubaldo 

como acionadas a partir do "olho" da televisão, que monitoram o comportamento 

do espectador a ponto de deixá-lo completamente transtornado, como aparece 

na figura 5, é uma situação hiperbólica que se confunde com o grotesco.  

 

O cômico provocado pelos traços caricaturais, hiperbólicos e grotescos de Ubaldo 

têm uma função crítica de denúncia da sociedade ditatorial opressora. Não se ri 

das situações vividas pela personagem um riso inconsequente, um riso de diversão 

momentânea, mas sim um riso de percepção do que está velado, situação que 

reporta o leitor/receptor a uma realidade que escapa à compreensão ou que é 

interdita, seja pela censura, seja pelo caráter de trauma que ela carrega.  

 

Se a piada, a observação jocosa em geral, não fosse "séria", ou seja, se 

não se referisse acuradamente a fatias da realidade, não haveria riso. Só 

rimos porque a piada nos revelou - ampliando ou diminuindo 

características do real - alguma coisa de modo fabulado, surpreendente, 

inesperado. Tem poder heurístico e eficácia crítica. Se não fosse assim 

não preocuparia tanto alguns órgãos encarregados do controle cultural 

ou [...] não acarretaria réplicas (sérias) e retaliações por vezes violentas 

(BAÊTA NEVES, 1979, p. 50).  

 

Ao leitor é delegada a percepção do que está encoberto, percepção que é acionada 

pelos conhecimentos prévios que possui e que são aflorados pelos sinais que a 

charge, a tira, a piada põem em circulação. 

 

A vigilância que Ubaldo tanto teme era exercida por um aparato especial. Os 

agentes das comunidades de informação da ditadura eram figuras frequentes nas 

atividades culturais, e muitas vezes os artistas saíam dos shows diretamente para 

prestarem depoimento em delegacias ou para serem interrogados em locais 

clandestinos de tortura e morte. Em reportagem de 1973 da revista Crisis, de 

Buenos Aires, Eric Nepomuceno fala da trajetória de Chico Buarque e reporta-se 

aos "senhores de terno" com credenciais da Polícia Federal que assistiam às 

apresentações do cantor (NEPOMUCENO, 2019).  



 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

121 

 

Henfil tem uma charge especial sobre essa atuação dos agentes da ditadura. Nela 

os policiais são caracterizados com seus chapéus, a roupa formal de mangas 

compridas (possivelmente os ternos a que se refere Nepomuceno) e os aparelhos 

de escuta, forma estigmatizada daqueles que procuravam não serem reconhecidos 

na multidão, mas que ridiculamente reproduziam o clichê do policial à paisana. 

Na charge Playcenter, Henfil coloca em traços caricaturais uma situação rotineira 

que assombrava quem se propusesse a fazer qualquer crítica ao sistema, ou mesmo 

veicular arte sem a devida anuência dos órgãos de vigilância da ditadura: 

 

Figura 6: Playcenter 

 

 

Fonte: A volta de Ubaldo, o paranoico.  

Montagem a partir da Antologia histórica, janeiro de 1994 

 

Eram inúmeros esses órgãos, e alguns deles aparecem na charge: DOPS, DOI-CODI, 

CISA, CENIMAR, CIE, ASI, P2, SNI. O Departamento de Ordem Política e Social 

(DOPS) foi criado em 1924, e durante o Estado Novo (10 de novembro de 1937 

a 31 de janeiro de 1946) e a ditadura militar foi usado no controle e repressão de 
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atividades contrárias aos regimes. O ex-delegado do DOPS do Espírito Santo, 

Cláudio Guerra (ainda vivo em 2019, com 79 anos), declarou, em entrevista aos 

jornalistas Marcelo Netto e Rogério Medeiros, que começou a exercer suas 

atividades no órgão em 1972, a convite, devido a sua fama de investigador e 

atirador de elite (GUERRA, NETTO; MEDEIROS, 2012, p. 35). Guerra diz, a 

respeito de suas atividades e as do também delegado do DOPS de São Paulo, 

Sérgio Fernando Paranhos Fleury (1933-1979): 

 

Eu e o delegado Fleury tínhamos muito em comum. Ele era o chefe do 

DOPS em São Paulo e eu, no Espírito Santo. Fomos provavelmente os 

dois delegados dessa época que mais matamos, tanto bandidos comuns 

quanto comunistas. Nossas carreiras eram muito semelhantes. [...] 

Éramos ótimos investigadores e tínhamos equipe de elite (GUERRA, 

NETTO; MEDEIROS, 2012, p. 101).  

 

Guerra também fez declarações como essa à Comissão Nacional da Verdade 

(BRASIL, 2018), inclusive sobre a incineração de corpos na usina Cambahyba 

(grafia usada no livro Memórias de uma guerra suja), em Campos dos Goytacazes, 

RJ, episódio que já relatara aos jornalistas Netto e Medeiros. No dia 24 de outubro 

de 2019 foi publicada uma notícia sobre o pedido de condenação de Cláudio 

Guerra, feito pelo Ministério Público Federal (MPF), por "[...] ocultação e 

destruição de cadáveres na usina Cambaíba, em Campos dos Goytacazes, no Norte 

Fluminense, durante o período da ditadura militar no país (RICKLY, 2019). O ex-

delegado é acusado de receber os corpos em sacos na Casa da Morte, em 

Petrópolis, RJ, local clandestino de tortura e execução de dissidentes da ditadura, 

e levá-los para a usina. Segundo o MPF, Guerra foi responsável pela incineração 

de 12 corpos entre 1973 e 1975 (RICKLY, 2019). 

 

Em 1970, foram criados os Centros de Operação e Defesa Interna (CODI) e os 

Destacamentos de Operação Interna (DOI), sob o comando do Ministro do 

Exército Orlando Geisel. A esses órgãos era atribuída a maior parte da repressão 

nas cidades (STARLING, 2019). 

 

Sobre o CIE, o CISA e o CENIMAR, Heloisa Starling informa:  
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A máquina de repressão começou a tomar nova forma em maio de 1967, 

com a criação do Centro de Informações do Exército (CIE). O CIE atuava 

simultaneamente na coleta de informações e na repressão direta e foi 

provavelmente a peça mais letal de todo o aparato da ditadura. Tão 

temidos quanto o CIE eram o Centro de Informações da Marinha 

(CENIMAR), criado em 1957 e o Centro de Informações de Segurança 

da Aeronáutica (CISA), montado em 1970 (STARLING, 2019). 

 

Atuando como centro do sistema de informações e repressão estava o Serviço 

Nacional de Informações (SNI), ao qual pertenciam as Divisões de Segurança e 

Informações (DSI), instaladas nos ministérios civis, e as Assessorias de Segurança e 

Informação (ASI), que atuavam nos órgãos públicos e autarquias federais 

(STARLING, 2019). A Polícia Militar também tinha seu setor de informações, 

conhecido como P2, que ainda atua com policiais à paisana. Pairava também o 

medo de que civis denunciassem outros civis, ou até mesmo que uma palavra fosse 

motivo de incriminação de terceiros: 

 

Figura 7: Fuja, João! Eu te entreguei, João! 

 

Fonte: killing-me77blogspot 

 

Táticas como censura, delação, perseguição, aprisionamento oficial ou clandestino, 

tortura, morte, desaparecimento de corpos foram utilizadas pela ditadura para 

subjugar a sociedade brasileira e se manter no poder. O que faz com que o 

humorista transforme esse cenário de violência em motivo de riso?  

 

Em artigo sobre o humor, Freud afirma que o prazer humorístico está relacionado 

à economia de gasto de sentimento, ou seja, o ouvinte espera que seu interlocutor 
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expresse algum sentimento como dor, horror, susto, ódio, mas o que ouve é piada 

a respeito da situação que provocaria essas reações afetivas. Houve, assim, uma 

economia de sentimento, que se transformou em prazer humorístico. Para o 

psicanalista, a pilhéria sobre algum fato afasta a possibilidade de que emoções que 

não se deseja expressar aflorem (FREUD, 1996, p. 165-166). 

 

O criador da Psicanálise passa a analisar o motivo que leva o humorista a adotar 

a atitude de "economia de afetos" e sua consequência na produção do prazer 

humorístico, no qual detecta grandeza e elevação. Para o teórico,  

 

Essa grandeza reside claramente no triunfo do narcisismo, na afirmação 

vitoriosa da invulnerabilidade do ego. O ego se recusa a ser afligido pelas 

provocações da realidade, a permitir que seja compelido a sofrer. Insiste 

em que não pode ser afetado pelos traumas do mundo externo; 

demonstra, na verdade, que esses traumas para ele não passam de 

ocasiões para obter prazer (FREUD, 1996, p. 166). 

 

Freud continua afirmando que "[...] O humor não é resignado, mas rebelde. 

Significa não apenas o triunfo do ego, mas também o do princípio do prazer, que 

pode aqui afirmar-se contra a crueldade das circunstâncias reais" (FREUD, 1996, p. 

166). Para o teórico, ao acionar o processo humorístico, a mente humana constrói 

um artifício para evitar o sofrimento. Sob esse ponto de vista, compreende-se por 

que Henfil criou Ubaldo, uma personagem que provoca o riso a respeito de fatos 

de um período de terror institucionalizado, no qual, para muitos, a anistia nada 

mais poderia significar:  

 

Figura 8: Vlado! saiu a anistia! 

 

Fonte: quadrinhos.wordpress.com 
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Freud complementa sua teorização dizendo que "[...] a pilhéria feita pelo humor 

não é o essencial" (FREUD, 1996, p. 169), mas sim a intenção que está sendo 

veiculada, que pode ser expressa pelos seguintes dizeres: "[...] Olhem! Aqui está o 

mundo, que parece tão perigoso! Não passa de um jogo de crianças, digno apenas 

de que sobre ele se faça uma pilhéria!" (FREUD, 1996, p. 169).  

 

Henfil declarou em uma entrevista de 1971: 

 

Procuro dar o meu recado através do humor. Humor pelo humor é 

sofisticação, é frescura. E nesta eu não tou: meu negócio é pé na cara. E 

levo o humorismo a sério. Faço a maior preparação para detonar as 

minhas bombas de humor. Reservo horário, ambiente, me concentro, 

expulso criança de perto, dou tiro em vizinho com o rádio ligado alto - 

o diabo. Quer dizer: para detonar (SOUZA, 1971, p. 7). 

 

O chargista traduz a crueldade do mundo na forma de um humor que alardeia as 

desigualdades, as injustiças e também a paranoia provocada pelos desmandos dos 

agentes da ditadura, um regime de exceção que procurou muitas vezes calar o 

artista. 
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Resumo: Este artigo analisa a tirinha “Critério técnico” de Ricardo Coimbra e discute como a sátira 

política é um mecanismo de resistência quando revela as incoerências de um discurso político 

pautado em estratégias discursivas manipuladoras, revelando-as. Para isso, pressupostos teóricos 

de Chilton e Schäffner, publicados no livro El discurso como interacción social, servirão como 

ferramentas de investigação. Com esses fins, será estudada a maneira como a noção de “verdade” 

é manipulada no discurso político de Bolsonaro. Nesse intuito, o livro A morte da verdade – notas 

sobre a mentira na era Trump, de Michiko Kukatani, oferece pressupostos úteis quando analisa a 

forma como o governo norte-americano utiliza constantemente da ideia de que a verdade é apenas 

uma questão de perspectiva e de agenda política e como isso colabora para a descrença nas 

instituições e narrativas oficiais.  

Palavras-chave: Tirinha brasileira – Ricardo Coimbra. Ricardo Coimbra – Critério técnico. Tirinha 

humorística – Análise do discurso. Tirinha humorística – Discurso presidencial. Tirinha humorística 

– Discurso de resistência.  

 

 

Introdução 

 

Ricardo Coimbra publica seus trabalhos no blog “Vida e obra de mim mesmo” 

desde 2009. Como aponta Henrique Balbi (2019), as tirinhas do autor são 

ferramentais úteis para compreender o Brasil contemporâneo. Sem poupar 

nenhuma ideologia, seja as consideradas de direita ou de esquerda, Coimbra 

caricatura indivíduos, grupos e instituições; assim, por meio de suas tirinhas 

carregadas de ironia e de subversão, satiriza as incongruências dos discursos de 

diferentes perspectivas sociais – e possibilita um vasto material para análises em 

prol do discurso político. Neste artigo, o corpus é a tirinha “Critério técnico” 

(2019), publicada no blog do autor em 18 de março de 2019 (ANEXO I). Em 

primeiro lugar, é necessário conceituar o termo “sátira” e “discurso político” para, 
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em seguida, analisar as estratégias elaboradas pelo último e, enfim, analisar o 

trabalho do cartunista.  

 

O dicionário de Massaud Moises (2004, p. 423) define a sátira como a crítica das 

instituições ou pessoas de forma a censurar caracteres identificados como maléficos 

à sociedade. Sua ferramenta principal, para isso, é o ataque e, por meio dele, a 

sátira caracteriza-se como ofensiva para atingir propósitos corretivos. Para Harry 

Shaw (1978, p. 412), em seu Dicionário de termos literários, a sátira “é um termo 

de ordem geral que, em regra, se considera envolver ao mesmo tempo uma 

apreciação moral e o desejo de ajudar a melhorar um costume, uma crença ou 

uma tradição”. Assim, de maneira geral, a sátira, segundo os dicionários 

consultados, pode ser descrita como o processo de crítica que visa, como 

resultado, à censura do objeto satirizado, considerando-o como incorrigível e, por 

isso, atacando-o como forma de denunciar seus males.   

 

Paulo Astor Soethe, em Sobre a sátira: contribuições da teoria literária alemã na 

década de 60, esclarece como o termo possui diferentes perspectivas – muito mais 

amplas das concepções dicionarizadas. Primeiro, pode-se defini-la como o gênero 

literário fundado na tradição clássica a partir de das vertentes: a lucília, também 

chamada de romana, e a menipéia, ou luciânica. Essa tradição apresenta uma 

finalidade moralizadora e, por meio do riso, provocaria a denúncia dos males 

sociais. Atualmente, no entanto, no uso cotidiano, a sátira ganha outros contornos 

a partir de sua ampla utilização, afinal, pode-se satirizar tudo: desde a fala de um 

político até controvérsias de jogos de futebol.  

 

Em literatura, porém, o termo diferencia-se ainda mais: nesse campo, a sátira, por 

meio da ridicularização, realiza uma crítica, direta ou indireta, ao mesmo tempo 

que desnudaria fatos sociais, revelando-os como incorretos e contrários às normas 

vigentes. Assim, nas palavras de Soethe (1998, p. 9), “a teoria da literatura atribui 

um sentido mais específico à sátira, qual seja o de representação estética e crítica 

daquilo que se considera errado (contrário à norma vigente). Isso implicaria, na 
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obra, a intenção de atingir determinados objetivos sociais”. Sem dúvida, a 

capacidade de “atingir determinados objetivos sociais” é um dos traços 

fundamentais à sátira. E é por meio do ataque que determinados fins são atingidos 

– ao denegrir uma pessoa ou instituição, a sátira denúncia e, ao mesmo tempo, 

censura o que considera como equivocado.  

 

Se ocorre uma denúncia, há também um julgamento de valor. Ou seja, “o satirista 

tem de selecionar suas absurdidades, e o ato de selecionar é um ato moral” (FRYE, 

1972, p. 220). Entretanto, como esclarece Rejane Cristina Rocha (2006, p. 22), se 

o objetivo da sátira é enfraquecer o seu alvo por meio do riso, isso “só é alcançado 

quando esses leitores compartilham, com o satirista, das críticas que ele elabora”, 

ou seja, quando compartilham das mesmas visões de mundo sobre o tema 

abordado. Isto é, na ausência dessa identificação, a sátira pode sequer ser 

considerada como tal por um leitor em particular. A respeito dessa caracterização 

e reconhecimento do gênero, Northrop Frye (1973, p. 220) afirma sobre as duas 

características essenciais à sátira na literatura: o humor e o ataque – e o último, na 

ausência do primeiro, esvazia-se. Para o autor, o ataque como pura expressão de 

ódio possui um sentido muito restritivo. Comparar um homem a um porco, por 

exemplo, pode provocar o riso, contudo, para a ampliação da sátira, visando 

atingir um público ainda maior, deve-se atingir um plano quase impessoal, e não 

tão simplório como o chulo recurso de comparar homens à animais. Por outro 

lado, como esclarece Paulo Roberto Sodré (2018, p. 22), a sátira nem sempre 

pretende produzir o riso. Na verdade, muitas vezes ocorreria o oposto: a denúncia 

tornaria o ataque sério, grave ou, até mesmo, melancólico. Há, portanto, uma 

instabilidade da inclusão desse gênero dentre os textos humorísticos. Ou seja, 

embora as dificuldades de conceituação, a sátira pertenceria aos textos que se 

pretendem produzir o riso, entretanto, isso não lhe é essencial, porque o ataque, 

na atualidade, ao censurar, pode lidar com certa seriedade de temas cujos 

objetivos não são o de provocar o riso e, ao invés disso, pretendem suscitar a 

atenção para os absurdos de nosso cotidiano.  
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As funções estratégias do discurso político  

 

Antes de discutir sobre as estratégias utilizadas por um discurso político, cabe, 

antes, tentar conceituá-lo: afinal, qual é a diferença deste discurso para os tantos 

outros emitidos diariamente no convívio em sociedade? Leslie Colima e Diego 

Cabezas (2017, p. 26), no artigo “Análise do rap social como discurso político de 

resistência”, afirmam que, tradicionalmente, o discurso político é definido como o 

discurso produzido por aqueles residentes no poder. Assim, serve-se como um 

instrumento ideológico para a manutenção do status quo e aparato para manter 

a estrutura social dominante. Contudo, faz-se necessário esclarecer que tal conceito 

não é mais tão delimitado, tampouco restritivo às esferas superiores. Ou seja, o 

discurso político não é exclusivo da cena política tradicional (COLIMA, CABEZAS, 

2017, p. 25).  

 

Frente à complexidade dessa questão, Chilton e Schäffner (2001, p. 304) 

esclarecem que a conceituação do que é restritamente político é problemática: um 

discurso político não se daria, a priori, isoladamente enquanto função; porém, 

poderia ser, por exemplo, também informativo ou, até mesmo, humorístico. Dada 

a dificuldade, os autores optam por definir como potencialmente político aquela 

ação, linguística ou não, o qual envolve relações de poder, sejam elas baseadas na 

manutenção dele ou em prol da resistência daqueles que, de alguma forma, 

sintam-se oprimidos. Com essa visão, investigam os mecanismos de funcionamento 

desse tipo de discurso e, para isso, elaboram o conceito de “funções estratégias” 

de maneira a delimitá-lo e dispensar outras possibilidades. Então, o objetivo não 

é o de classificar se um discurso é político ou não, mas, por outro lado, averiguar 

quais são as estratégias discursivas comumente produzidas nele.  

 

À vista disso, Chilton e Schäffner (2001, p. 305) classificam quatro dessas 

estratégias, sendo elas: a coerção; o encobrimento; a legitimação e a 

deslegitimação (estratégias coexistentes); por fim, a resistência, a oposição e o 

protesto encerram, juntos, a última estratégia. A coerção se dá através da censura 
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ou da restrição do acesso às informações, muitas vezes, respaldada por sanções e 

ordens “dentro” dos supostos legais. Por exemplo, em uma ditadura, ocorre 

quando algum artista é censurado de divulgar sua obra, pois esta é considerada 

subversiva pelo sistema. No entanto, a coerção dissimulada, muito mais complexa 

de se perceber, dá-se quando alguém é obrigado, mesmo que de forma provisória, 

a ouvir determinado discurso. Ou, de maneira ainda mais astuciosa, quando 

manipulamos o tópico discurso e direcionamos as pautas não para a resposta 

daquilo que esperam ouvir nossos interlocutores, mas para aquilo que desejamos 

falar. Assim, a prioridade de certo tópico discursivo servindo à manipulação do 

diálogo se dá dentro da estratégia de coerção.  

 

Por outro lado, a estratégia do encobrimento ocorre quando os atores políticos 

“filtram” as informações repassadas para seu público e omitem aquelas 

indesejáveis. Dessa maneira, somente aquilo que é adequado para o produtor do 

discurso ascende ao palco e todo o resto é jogado aos bastidores. O controle da 

informação aqui se dá de maneira inversa ao da censura: enquanto esta impede 

que as pessoas forneçam as informações, o encobrimento impede que elas sejam 

recebidas. Há também duas possibilidades consideradas dentro desta estratégia 

discursiva: em sua forma quantitativa, o encobrimento fornece menos informações 

daquelas esperadas pelo interlocutor – e na ausência de informações e dados 

concretos, esvazia-se o de debate e, como consequência, o produtor do discurso 

direciona para as pautas desejáveis. De modo diferente, a forma qualitativa é a 

manifestação da mentira, seja ela simples e direta, ou manifestada dentro de algum 

eufemismo ou formas evasivas de negação, como na frase “sou contra os cortes 

de investimento na educação, mas...”. Nesse caso, a conjunção adversativa inicia 

o verdadeiro posicionamento do sujeito, contudo, pautada na ideia contrária à 

redução de custos, qualquer ideia vindoura torna-se muito mais “leve” e aceitável.  

 

A legitimação ocorre não só quando o político se considera o verdadeiro 

representante do povo – ou de um setor particular da sociedade –, mas também 

pautada na autorepresentação positiva (“sou o único que pode mudar o país”, 
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por exemplo). Dessa maneira, concede-se credibilidade ao produtor do discurso. 

Em contrapartida, a deslegitimação é o processo de acusar, culpar e insultar os 

adversários políticos, considerando-os como ilegítimos ou incapazes para o cargo, 

como traidores da pátria ou, até mesmo, inimigos declarados e perigosos. Se, 

diante desses impasses, muitas vezes caluniosos, os oponentes do poder se veem 

enfraquecidos, é possível contra-atacar?  

 

A última estratégia responde a essa pergunta: a resistência. Nesse caso, pode-se 

valer das mesmas ações dos agentes do poder. Contudo, é comum surgirem formas 

específicas de discurso que somente são produzidos pelos agentes contra 

hegemônicos. Chilton e Schäffner (2001, p. 305) citam como exemplo uma prática 

conhecida durante os tempos da União Soviética: o Samizdat. Como forma de 

evitar a censura, grupos de pessoas copiavam e distribuíam, de forma caseira e 

também clandestina, livros proibidos pelo partido comunista. Essa técnica, 

enquanto ação política, origina-se de forma exclusiva e parte de um discurso 

produzido apenas como resistência.  

 

Além desse quadro teórico, Chilton e Schäffner (2001, p. 308) expõem a 

necessidade do analista de discurso político considerar três níveis: o pragmático (o 

contexto e a interação entre falantes e ouvintes), o semântico (o significado e a 

estrutura do léxico) e o sintático (a organização interna das orações). Afinal, tais 

mecanismos se dão por meio da linguagem e, para analisá-la, considera-se também 

o contexto em que o discurso é produzido
1
. Como notam Leslie Colima e Diego 

Cabezas (2017, p. 41), “o importante desses três níveis linguísticos é a sua relação 

com as diferentes funções estratégicas do discurso político. Quer dizer, as escolhas 

linguísticas feitas por aqueles que geram os discursos podem ser interpretadas 

como recursos para produzir efeitos específicos sobre aqueles que os recebem”.  

                                                             
1
 Como não será analisado, de fato, um discurso específico proferido por Bolsonaro, os três níveis 

serão integrados durante o estudo de como, por meio do jogo de palavras, ou da retomada do 

contexto e dos fatos políticos atuais, a sátira do Ricardo Coimbra revela, por meio da sátira, as 

estratégias utilizadas pelo discurso oficial e se mostra como produção de uma resistência. 
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Dessa forma, serão analisadas as escolhas linguísticas, e também imagéticas, da 

tirinha “Critério técnico” e de que maneira a crítica satírica se realiza em prol de 

um discurso de resistência.  

 

 

Análise da tirinha “Critério técnico”  

 

 

Fonte: Ricardo Coimbra (2019). 

 

Na tirinha em questão, o leitor deve-se lembrar das inúmeras vezes, seja durante 

ou depois da campanha eleitoral, a afirmação de Bolsonaro de que os ministros 
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escolhidos pelo seu governo seriam escolhidos devido a um critério técnico e, 

portanto, não ideológico. A eficiência, ou seja, o currículo dos escolhidos para 

chefiar os ministérios, estaria acima de demais concepções e filosofias particulares. 

A máxima “Chega de ideologias!” exposta na primeira frase da tirinha lembraria, 

então, que as escolhas para as pastas do governo estariam muito além do bem e 

do mal. Contudo, em cada quadro, descobrimos a distância e a discrepância do 

discurso para a prática política. Diante disso, vale comentar cada quadro para, em 

seguida, propor uma reflexão e análise mais minuciosa.  

 

O primeiro quadro, “Mídia aritmética”, levanta como o suposto critério técnico 

realmente funciona na realidade: contra a mídia anunciada como esquerdista, é 

necessário um novo modelo técnico jornalístico: a ponderação. O trocadilho entre 

“média” e “mídia” ocorre para um empréstimo semântico (de “média ponderada” 

da matemática para a “mídia ponderada”) em que a “mídia” deve ser “calculada”, 

ou seja, agir de acordo com os interesses e juízos de valor, ou, em outras palavras, 

não questionar e cumprir seu papel de investigação dos eventuais crimes e 

denúncias que possam surgir contra o governo. O segundo quadro mostra uma 

professora segurando uma bíblia. A incongruência aqui está na pauta ideológica 

contra a doutrinação supostamente de esquerda baseada em teorias conspiratórias 

como o Marxismo Cultural. Porém, ao mesmo que a professora denuncia a 

doutrinação, insere outra em seu lugar: a pauta nacionalista, conservadora e 

religiosa. A bandeira do Brasil ao lado, a bíblia na mão da professora e o crucifixo 

ao fundo caricaturam e, ao mesmo tempo, reforçam os ideais que, embora 

anunciados como não-ideológicos, revelam-se como fontes inesgotáveis de 

pensamentos, filosofias e visões particulares de mundo.  

 

No próximo quadro, o “Nepotismo técnico” evidencia a possibilidade dos filhos 

do presidente, apesar do currículo comezinho, assumirem importantes cargos 

governamentais. Vale lembrar que essa tirinha é datada de março de 2018. Isto é, 

antes ainda da polêmica possibilidade de nomeação de Eduardo Bolsonaro, filho 

do presidente, para embaixador nos Estados Unidos, notícia publicada pela mídia 
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brasileira em meados de agosto de 2019 e confirmada pelo próprio líder do poder 

executivo federal. Em “Conspiracionismo de ponta”, ao lado do famigerado 

personagem pica-pau, um personagem masculino, parecido com o Ministro da 

Educação, e professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Abraham 

Weintraub, anuncia, por meio da ironia, as mais qualificadas teorias da 

conspiração que dominam o debate político bolsonarista: o antiglobalismo, o 

negativismo climático e, por fim, o terraplanismo. Os dois primeiros parecem ser 

mais evidenciados, como comprova o seminário “Globalismo”, organizado pelo 

Ministério das Relações Exteriores e a Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG), 

no dia 10 de junho, no Auditório Wladimir Murtinho do Palácio Itamaraty, em 

Brasília.  

 

No penúltimo quadrinho, “Automação da indústria da mentirada”, mostra robôs 

produzindo mentiras em massa sobre a esquerda: é anunciado que alguém foi 

baleado e, dessa forma, solicita-se uma fotomontagem com “Marcinho VIP”, 

codinome de Márcio dos Santos Nepomuceno, traficante, preso em 1997, 

conhecido por chefiar as bocas de fumo do Rio de Janeiro. A referência desse 

quadro é o assassinato da vereadora do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) no 

Rio de Janeiro, Marielle Franco, ocorrido em 14 de março de 2018. Logo após a 

notícia da emboscada que a assassinou de maneira brutal, uma onda de 

informações falsas foi divulgada. Entre elas, uma foto da vereadora com o suposto 

traficante fez sucesso e se disseminou nas redes sociais. Contudo, muitas dessas 

informações já foram desmentidas, inclusive fora revelado que nunca houve 

relação de Franco com o traficante. Inclusive, a juíza Marcia Correia Hollanda, da 

47ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, determinou a retirada de dezesseis 

vídeos da plataforma do Youtube considerados ofensivos à honra e à memória da 

vereadora, como expõe notícia do Portal G1 da Globo (2018); o que comprova a 

larga maneira de disseminação dessas mentiras e a importância de uma justiça 

rápida e eficaz para combatê-las.  
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Enfim, no quadro “Maracutaia sem partido”, outra incongruência é exposta: assim 

como no segundo quadrinho, em que uma ideologia anunciada como não-

ideológica substitui uma suposta doutrinação esquerdista, a ideia de apartidarismo 

revela-se não como prática fundamentada em uma crítica à política de esquerda 

ou de direita, mas como justificativa para a defesa de interesses particulares. Dessa 

forma, a corrupção é mantida, entretanto, não mais destinado ao país socialista 

cubano, mas a própria milícia/família do político. Dessa vez, para compreender o 

chiste causado por esse trocadilho, outro conhecimento de fato é importante: as 

denúncias de envolvimento da família Bolsonaro com as milícias do Rio de 

Janeiro. Uma reportagem da revista El país, escrita pelo jornalista Gil Alessi (2019), 

aponta como evidência a contratação de Raimunda Veras Magalhães e Danielle 

Mendonça da Costa da Nóbrega, mulheres ditas como o elo entre o senador eleito 

Flávio Bolsonaro e o grupo miliciano Escritório do Crime, considerado como um 

dos mais poderosos daquela região, notícia também debatida por Cecília Olliveira 

(2019) pelo site The Intercept Brasil. Além disso, o mesmo sujeito, enquanto 

deputado estadual, segundo o Portal Terra (2007), já manifestou interesse em 

legalizar esses grupos de extermínio e, inclusive, em 2007, votou contra a 

instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das milícias. Ainda neste 

último quadro da tirinha, a ironia em “finalmente um corrupto do bem” revela a 

maneira como certo público recebe e aceita o discurso político como verdade 

inquestionável. O indivíduo sentado frente à televisão sem a capacidade crítica de 

julgar o conteúdo que recebe, mas assimilando os absurdos ditos com facilidade, 

é uma crítica à manipulação das massas proporcionada por um discurso e uma 

propaganda política baseada na distorção da realidade e propagação de mentiras.  

 

Coimbra, por meio da sátira, revela as estratégias do discurso político bolsonarista. 

No primeiro quadro se denuncia a estratégia da deslegitimação: quando o 

matemático Oswaldo Sonso diz que há versões tendenciosas da imprensa 

esquerdista, claramente, a desconfiança e a crítica à imprensa contribuem para seu 

descrédito. O próprio vocábulo “esquerdista” reforça estereótipos por ser um 

termo, largamente, usado de forma pejorativa. Ademais, taxar a imprensa livre 
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reduz a abrangência dos fatos noticiados a uma maior parte do público, pois leva 

boa parte dos eleitores a, de antemão, desqualificá-la e sequer aceitá-la como fonte 

confiável. Além disso, fortalece as bolhas sociais e o radicalismo. Afinal, o 

“isolamento está relacionado com frequência a uma fonte de informação limitada 

(e geralmente informação que reforça visões preexistentes) e um desejo de 

aprovação pelos seus pares” (KAKUTANI, 2018, p. 141-142).  

 

Há também uma sátira sobre a estratégia da coerção: não há uma evidente censura 

dos fatos, contudo, ao desacreditá-los e oferecer uma nova versão, uma nova 

forma de jornalismo, isso, por si só, impede que as notícias sejam recebidas de 

maneira isenta. Ou seja, ao mesmo tempo que se deslegitima a imprensa, embora 

não a censure, o discurso político bolsonarista acarreta no descrédito, assegura o 

sentimento de desconfiança aos fatos que lhe podem ser prejudicáveis e, dessa 

forma, proporciona aos seus eleitores a visão de que somente sua versão dos fatos 

é a verdadeira. Vale citar que Jair Bolsonaro já afirmou, em seu twitter, que parte 

da grande imprensa é sua inimiga e que “se acreditarmos nela será o fim de todos”, 

conforme divulgado pelo jornal Folha de São Paulo (2019). Ademais, a 

legitimação e a deslegitimação também ocorrem no segundo quadro a partir da 

fala da professora, quando ela se legitima em uma postura ausente de posições 

particulares e contra ideológicas. Porém, de maneira paradoxal, defende a sua 

própria visão de mundo para os educandos. A sátira, portanto, revela mais uma 

incongruência do discurso político vigente.  

 

Com essas observações, nota-se como a sátira de Coimbra consegue abordar de 

maneira eficaz diferentes assuntos, mas que se aproximam de um mesmo tema: a 

manipulação das massas via questionamento e controle da verdade, seja por meio 

do combate ao controle ideológico como justificativa para implementação de 

ideologias particulares, seja por meio de teorias conspiratórias, ou pela 

propagação de mentiras para denegrir imagens de agentes políticos. Contudo, tal 

característica não é particular do Brasil contemporâneo, tampouco de discursos 

inflamados de políticos como Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o 
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qual teria contado 1950 mentiras durante um ano de governo, contabilizando uma 

média de 5,6 declarações duvidosas por dia, segundo o site O Globo (2018). 

Como esclarece Kakutani (2018, p. 12-13), por todo o globo, ocorrem ondas de 

populismo pautadas em incentivar o medo e raiva dos eleitores como forma de 

angariar votos – contudo, a novidade está no uso da tecnologia e das redes sociais. 

Um relatório da Rand Corporation serve como exemplo: para descrever o modelo 

de propaganda de Putin, presidente da Rússia, criou-se o termo “a mangueira de 

incêndio da falsidade”. Esse recurso se baseia em espalhar e sobrecarregar, com o 

objetivo de confundir, por diferentes canais a informação desejada (muitas vezes, 

uma mentira) para alimentar a percepção de que as fontes são diversas e únicas. 

Afinal, se o indivíduo recebe a notícia, por exemplo, em diferentes redes sociais, 

tende a não a questionar. Como a imprensa oficial demora para verificar os fatos 

e desmenti-los, tira-se, portanto, vantagem da tendência psicológica das pessoas 

de acreditar na primeira informação recebido sobre determinado assunto. 

Kakutani (2018, p. 175) explica que isso se soma ao cansaço psicológico de 

cotidianamente receber uma imensa quantidade de informações e de verificar sua 

veracidade. Assim, o excesso de notícias, e a constante checagem de fatos, leva ao 

cinismo e ao descrédito em todas as fontes de informação. A fadiga atordoa as 

pessoas, e, com essa confusão, a propaganda tem seu objetivo alcançado. “Como 

o ex-campeão mundial de xadrez e líder russo pró-democracia Garry Kasparov 

tuitou em dezembro de 2016: ‘O objetivo da propaganda moderna não é apenas 

desinformar ou disseminar ideias específicas. É esgotar o pensamento crítico para 

aniquilar a verdade’ (KAKUTANI, 2018, p. 175).  

 

 

Considerações finais 

 

A tirinha satiriza uma política populista pautada na disseminação de mentiras e 

reconhece o perigo dessa larga produção de fakenews para expor a maneira como 

esses mecanismos agem na manipulação dos indivíduos. Assim, o telespectador, 

do último quadro, que diz “finalmente um corrupto do bem” é uma metonímia 
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de toda uma população que já não mais acredita nos políticos. Logo, se todos são 

mentirosos, e corruptos, a propaganda política da desinformação, com o objetivo 

de levar ao atordoamento da população, concretiza-se. Afinal, se todos mentem, 

os fatos narrados por Bolsonaro possuem o mesmo crédito que qualquer outro. E 

a aniquilação da verdade se torna um mecanismo de controle das massas. Dessa 

forma, quando Coimbra censura essa forma de fazer política, a “correção” 

proposta, nas entrelinhas, é de uma política não baseada em teóricas 

conspiratórias, mas na ciência dos fatos e do saber empírico, não no debate 

acalorado sobre inimigos imaginados e bodes expiatórios, mas em uma política 

que se preocupa com um projeto de sociedade – e, para isso, um retorno à 

realidade torna-se imprescindível.   
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Simpósio 2 

 

O HUMOR NA CANÇÃO 

 

Coordenação: 

Jorge Nascimento (PPGL-Ufes) 

Mónica Vermes (PPGL-Ufes/CNPq) 

 

A canção, e muito especialmente a canção popular, é um dos 

objetos culturais mais presentes e impactantes na vida brasileira. 

Escola afetiva, ferramenta de ação política, porta-voz de 

reivindicações, crônica e memória, é também lugar do humor. 

Esteja ele centrado na letra, na música, na performance ou em 

uma combinação dessas dimensões, o humor na canção se 

manifesta de variadas formas e produz diferentes efeitos: do 

humor político e irônico do “Acorda, amor” de Leonel Paiva e 

Julinho da Adelaide ao cancioneiro de Baiano e os Novos 

Caetanos, passando pela versão dos Mutantes para “Chão de 

estrelas” de Orestes Barbosa, os sambas-de-breque de Moreira da 

Silva, Noel Rosa, o humor ácido de Bezerra da Silva. Este simpósio 

convida trabalhos dedicados à análise do humor na canção, 

entendidos ambos num sentido amplo, conceitual e 

cronologicamente. 
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A TROPICÁLIA  

ENTRE O RUMOR E O HUMOR 

 

 

Héber Ferreira de Souza 

Doutorando em Letras  

Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes 

 

 

Resumo: Espelhado na estética modernista (antropofágica, irreverente e zombeteira) do poeta 

Oswald de Andrade, o tropicalismo trata, de maneira risível, as disparidades sociais causadas pelo 

desenvolvimento capitalista, propondo uma reinterpretação de brasilidade, sob um prisma mais 

amplo e híbrido. Nessa perspectiva, este trabalho traz à baila, para análise, canções que compõem 

o disco lançado em 1968, “Tropicália ou Panis et Circensis”, de Caetano Veloso, tentando mostrar 

que seu teor melancólico, de caráter corrosivo, vincula-se a imagens alegóricas carregadas de 

derrisão, num tempo histórico entristecido pela ditadura militar. Para isso, tomam-se como âncora 

teórica o pensamento de Celso Favaretto (2007), Guilherme Wisnik (2005) e outros estudiosos do 

movimento tropicalista, bem como a concepção de humor freudiana, vista, sobretudo, como uma 

forma de lidar com o mal-estar. 

 

Palavras-chave: Canção e humor. MPB – Caetano Veloso. Caetano Veloso - Tropicália ou Panis et 

Circensis. Tropicália ou Panis et Circensis – Humor.  

 

 

 

Considerações iniciais 

 

O movimento tropicalista tinha a pretensão de causar amplas rupturas na estrutura 

social vigente e impulsionar a modernização da cultura nacional. Para isso, pregava 

princípios hedonistas, os quais valorizavam a liberdade de pensamento e 

expressão, contrariando, além de outros segmentos, o contexto político. Cannito 

(2013) reforça essa ideia, ao afirmar que o tropicalismo foi “político no sentido 

mais amplo da palavra: na ocupação do mercado, na defesa da diversidade 

cultural e também na intervenção estética” (CANNITO, 2013, p. 23). Na verdade, 

para o autor, o tropicalismo se fez “político” para intervir na estrutura política.   
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Como recurso do “se fazer político”, o humor é uma das marcas sensíveis nas 

composições tropicalistas, as quais se valem de procedimentos linguísticos diversos: 

à parte do uso reiterado da paródia, as letras das canções são carregadas de 

metáforas com insinuações esdrúxulas, que além de, mormente, serem 

responsáveis pela carnavalização textual, conferem um teor incisivo aos sentidos 

que delas se produzem. Espelhado na estética modernista (antropofágica, 

irreverente e zombeteira) do poeta Oswald de Andrade, o tropicalismo trata, de 

maneira risível, as disparidades sociais causadas pelo desenvolvimento do 

capitalismo, propondo uma reinterpretação de brasilidade, sob um prisma mais 

amplo e híbrido. 

 

Além disso, com a projeção da música popular no âmbito internacional, na virada 

da década de 1960, os tropicalistas apropriaram-se de letras e melodias que 

incorporam elementos do pop, do rock e também do samba, acondicionando 

tudo isso “numa embalagem feita de colagens, paródias e citações”, não sendo 

preciso dizer que “foram logo objeto de adoração e execração por parte de seus 

colegas, da crítica e do público” (LOPES, 1999, p. 112). Ou seja, sob influência das 

correntes artística de vanguarda, o Tropicalismo uniu manifestações culturais 

tradicionais às inovações estéticas tidas como radicais, para a época. Como 

resultado dessa experiência, os estilhaços tropicalistas atravessaram diversos 

segmentos da cultura. Para ficarmos somente no campo musical, importa lembrar 

que os principais representantes desse movimento foram Caetano Veloso, Gilberto 

Gil, Gal Costa, Torquato Neto, Os Mutantes e Tom Zé.  

 

Antes de propor uma releitura das referidas canções tropicalistas, cabe recuperar, 

aqui, mesmo que de modo sucinto, a concepção de humor freudiana, vista, 

sobretudo, como uma forma de lidar com o mal-estar. O artigo escrito por Freud, 

em 1927, intitulado “O humor”, servirá de alicerce teórico para essa empreitada. 
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Dando sequência à escrita do seu livro “Os chistes e sua relação com o 

Inconsciente” (1905), Freud reitera os modos como se processam o humor. Para 

ele, 

 

Há duas maneiras pelas quais o processo humorístico pode realizar-se. 

Ele pode dar-se com relação a uma pessoa isolada, que, ela própria, 

adota a atitude humorística, ao passo que uma segunda pessoa 

representa o papel de espectador que dela deriva prazer; ou pode 

efetuar-se entre duas pessoas, uma das quais não toma parte alguma no 

processo humorístico, mas é tornada objeto de contemplação 

humorística pela outra (FREUD, 1927/1980, p. 99). 

 

Como forma de uma melhor explanação da gênese da produção do prazer 

humorístico, Sigmund Freud parte do processo que se dá no ouvinte perante quem 

um outro produz humor: 

 

O ouvinte vê esse outro numa situação que o leva a esperar que ele 

produza os sinais de um afeto, que fique zangado, se queixe, expresse 

sofrimento, fique assustado ou horrorizado ou, talvez, até mesmo 

desesperado; e o assistente ou ouvinte está preparado para acompanhar 

sua direção e evocar os mesmos impulsos emocionais em si mesmo. 

Contudo, essa expectativa emocional é desapontada; a outra pessoa não 

expressa afeto, mas faz uma pilhéria. O gasto de sentimento, que é assim 

economizado, se transforma em prazer humorístico no ouvinte (FREUD, 

1927/1980, p. 99-100). 

 

Noutras palavras, a gênese do humor freudiano consiste na economia dos afetos. 

Sobre esse aspecto, Minois (2003) propõe a seguinte explicação: “O humor 

impede o desencadeamento do aspecto penoso, permite-nos economizar um 

desgaste afetivo, e é nisso que reside o prazer que ele propicia” (MINOIS, 2003, 

p. 526). Nesse sentido, torna-se antídoto contra o mal-estar, transformando em 

prazer a energia acumulada no enfrentamento da dor. 

 

Ainda no artigo de Freud supracitado, algumas ideias sobre o humor podem 

contribuir para se entender também o modo de construção das canções 

tropicalistas. Dentre elas, ressaltam-se: a) seu caráter rebelde, que se opõe à 

resignação das representações imperativas; b) seu potencial de fazer eclodir nos 

humanos um prazer libertador e, pode-se dizer, até enobrecedor; c) sua 
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capacidade de ressaltar as ambiguidades, as falhas e as imperfeições humanas; e 

por fim, d) sua natureza transgressora.  

 

Nessa mesma esteira de reflexão, Marília Brandão Lemos Morais (2008) afirma 

que “através do humor, todo poder constituído é gozado, as teorias perdem sua 

pomposidade, as religiões, as ideologias mostram sua face frágil e nua” (MORAIS, 

2008, p. 119). Desse modo, acreditando que o humor, nas composições de 

Caetano Veloso em voga, pode ser lido como dado estratégico para se propor a 

suspeição (e, consequentemente, a suspensão) da censura, bem como mecanismo 

para burlar os discursos monofônicos e autoritários, instaurados no Brasil, mais 

especificamente a partir do golpe militar de 1964, apresento a seguir uma releitura 

de duas canções tropicalistas. 

 

 

A música “Tropicália”: saudações ao humor 

 

A obra “Verdade Tropical”, de Caetano Veloso, “evidencia o entrelaçamento de 

questões estéticas e existenciais ao objetivo constante de pensar o Brasil e sua 

canção popular” (JULIÃO, 2017, p. 15). Em um dos capítulos que compõe a 

segunda parte do referido livro, intitulado “Tropicália”, Caetano faz uma breve 

descrição do processo de escrita da música homônima ao referido capítulo, e que 

será tomada, aqui, como objeto de análise: 

 

Sobre a cabeça os aviões 

Sob os meus pés os caminhões 

Aponta contra os chapadões 

Meu nariz 

 

Eu organizo o movimento 

Eu oriento o carnaval 

Eu inauguro o monumento 

No planalto central do país 

 

Viva a Bossa, sa, sa 

Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça 

Viva a Bossa, sa, sa 

Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça 
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O monumento 

É de papel crepom e prata 

Os olhos verdes da mulata 

A cabeleira esconde 

Atrás da verde mata 

O luar do sertão 

 

O monumento não tem porta 

A entrada é uma rua antiga 

Estreita e torta 

E no joelho uma criança 

Sorridente, feia e morta 

Estende a mão 

 

Viva a mata, ta, ta 

Viva a mulata, ta, ta, ta, ta 

Viva a mata, ta, ta 

Viva a mulata, ta, ta, ta, ta 

 

No pátio interno há uma piscina 

Com água azul de Amaralina 

Coqueiro, brisa e fala nordestina 

E faróis 

 

Na mão direita tem uma roseira 

Autenticando eterna primavera 

E no jardim os urubus passeiam 

A tarde inteira entre os girassóis 

 

Viva Maria, ia, ia 

Viva a Bahia, ia, ia, ia, ia 

Viva Maria, ia, ia 

Viva a Bahia, ia, ia, ia, ia 

 

No pulso esquerdo o bang-bang 

Em suas veias corre 

Muito pouco sangue 

Mas seu coração 

Balança um samba de tamborim 

 

Emite acordes dissonantes 

Pelos cinco mil alto-falantes 

Senhoras e senhores 

Ele põe os olhos grandes 

Sobre mim 

 

Viva Iracema, ma, ma 

Viva Ipanema, ma, ma, ma, ma 

Viva Iracema, ma, ma 

Viva Ipanema, ma, ma, ma, ma 

 

Domingo é o fino-da-bossa 

Segunda-feira está na fossa 

Terça-feira vai à roça 

Porém 
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O monumento é bem moderno 

Não disse nada do modelo 

Do meu terno 

Que tudo mais vá pro inferno 

Meu bem 

 

Que tudo mais vá pro inferno 

Meu bem 

 

Viva a banda, da, da 

Carmem Miranda, da, da, da, da 

Viva a banda, da, da 

Carmem Miranda, da, da, da, da

 

Segundo o relato do próprio autor, a temática da canção foi imaginada – tendo o 

samba “Coisas Nossas”, de Noel Rosa, como referência – na intenção de que 

“valesse por um retrato em movimento do Brasil de então” (VELOSO, 2017, p. 

179)
1
. Explicando melhor esse relato, Caetano diz que, na composição da canção 

“Tropicália”, ele recupera de Noel Rosa a ideia do samba, como símbolo da 

identidade nacional. Como já era um desejo seu “homenagear” Carmem Miranda, 

aproveitou-se de um lampejo de criatividade para associar o nome da cantora a 

um dos seus pares rímicos: “A banda”, música composta por Chico Buarque, 

vencedora do II Festival de Música Popular Brasileira, promovido pela TV Record, 

em 1966. Conforme o cantor tropicalista depõe, a proposta da composição era 

“colocar lado a lado imagens, ideias e entidades reveladoras da tragicomédia 

Brasil, da aventura a um tempo frustra e reluzente de ser brasileiro (Ibidem). Ou 

seja: elementos que remontam ao contrastante cenário brasileiro, descritos de 

modo que as palavras encontravam “rima; as ideias, contrastes e analogias; as 

imagens, espelhos, lentes e ângulos insuspeitados” (Ibidem). Dentre os subsídios 

mais reveladores do alto nível de tensão que o autor pretendera inserir na canção 

está a ideia de “Brasília” (que tomada numa significação mais ampla, mais genérica, 

pode ser lida como o “Brasil”). Mesmo sem ser nomeada, a capital-monumento, 

enquanto metáfora, insinua a sustentação do lado “bom” e do lado “ruim” de ser 

brasileiro. Isso se revela em “Verdade Tropical”, quando Caetano diz: 

 

                                                             
1
 A obra Verdade tropical, de Caetano Veloso, teve sua 1ª edição em 1997, pela Companhia das 

Letras. Para este artigo, foi utilizada a 2ª reimpressão, realizada em 2017, pela Companhia de Bolso. 
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A ideia de Brasília fez meu coração disparar por provar-se 

imediatamente eficaz nesse sentido. Brasília, a capital monumento o 

sonho mágico transformado em experimento moderno e, quase desde 

o princípio, o centro do poder abominável dos ditadores militares. 

Decidi-me: Brasília, sem ser nomeada, seria o centro da canção-

monumento aberrante que eu ergueria à nossa dor, à nossa delícia e ao 

nosso ridículo (VELOSO, 2017, p. 180). 

 

Nesse trecho, observa-se a importância dada a canção “Tropicália” para inaugurar 

o movimento tropicalista musical. Como bem lembra Favaretto (2007), essa 

composição “constitui a matriz estética do movimento” (FAVARETTO, 2007, p. 

63).  Ela se baliza nas visões cubistas e dadaístas, e revela influência do cinema de 

Glauber Rocha. Além disso, se lida sob a lupa da “poética Pau-Brasil”, de Oswald 

de Andrade, recupera a proposta de um rito antropofágico, em que a mistura de 

elementos arcaicos com elementos de vanguarda coloca em jogo a linguagem 

carnavalizada. Apropriando-se das palavras de Favaretto (2007), para 

exemplificar o contexto histórico brasileiro desarticulado, indefinido e misturado, 

no qual o “arcaico” e o “moderno” convivem indiferenciadamente, dir-se-ia que 

“a mistura é composta de ritmos populares brasileiros e estrangeiros, folclore, 

música clássica e de vanguarda, ritmos primitivos e Beatles, cancioneiro nordestino 

e poesia parnasiana: o bom gosto e o mau gosto, o fino e o grosso” (Idem, p. 63-

64).   

 

Celso Favaretto (2007), antes de esboçar uma breve análise da letra da música 

“Tropicália”, gravada no disco “Caetano Veloso” (1967), cujo arranjo ficou sob a 

responsabilidade do maestro Júlio Medaglia, retoma a observação feita por 

Caetano Veloso, em Verdade Tropical, sobre a participação “gozadora” (e 

despropositada) do baterista Dirceu. O instrumentista, “em sintonia com os gestos 

aleatórios e cômicos da música de vanguarda dos anos 60” (DUNN, 2009, p.112), 

modula uma voz cafona de deboche e diz: “Quando Pero Vaz de Caminha 

descobriu que as terras brasileiras eram férteis e verdejantes, escreveu uma carta 

ao rei: tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gauss da época 

gravou...” A “falação”, adequada ao tema da letra, como lembra Caetano (2017), 
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e, portanto, aproveitada na gravação da música, surge como uma espécie de 

prelúdio para a entrada dos primeiros versos na voz de Caetano Veloso.  

 

Essa sacada do baterista Dirceu trata-se, como é de conhecimento amplo, de uma 

paródia da Carta do escrivão Pero Vaz Caminha, enviada ao então rei de Portugal, 

Dom Manoel. A referência ao “Gauss da época” seria uma homenagem burlesca 

ao técnico de som, Rogério Gauss, encarregado de comandar a mesa de gravação. 

Dessa forma, tendo a “brincadeira” do baterista como porta de entrada, a história 

do Brasil é revisitada, com humor, ao som de batidas de instrumentos percussivos 

africanos e indígenas (de caráter primitivo), com sobreposições de ruídos e sons 

que simulam o canto de pássaros. Todo esse amontoado de recursos musicais que 

corroboram para introduzir o universo selvagem e místico desse país “tropical” 

brasileiro se soma também aos acordes de uma orquestra, estabelecendo, assim, 

contrapontos ao “drama” da vida moderna.  

 

Sobre o arranjo de Júlio Medaglia e sua importância funcional no corpus da 

canção, Favaretto (2007) faz uma arguta análise. Seus argumentos são dispostos 

de modo a convencer (e penso ser bem convincente) de que os efeitos produzidos 

por diferentes instrumentos traduzem uma mensagem que dialoga com a 

intepretação dada ao Brasil por Caetano. Nesse sentido, sons e letras casam de 

modo a, progressivamente, dar a canção uma amplitude semântica, ao mesmo 

tempo, eloquente e cafona. 

 

Esses elementos musicais, de fato, são importantes para a produção de sentidos da 

música, entretanto, penso que apenas a letra da referida canção já seja suficiente 

para contribuir de modo significativo para o que pretendo abordar neste artigo, 

haja vista, minha formação acadêmica não dar conta de assinalar, com expertise, 

determinados pontos teóricos previstos pelo campo musical.  

 

A ideia de contraste entre o “arcaico” e o “moderno”, bem como entre “alta” e 

“baixa” culturas, aparece, de pronto, na primeira estrofe da canção: “Cabeça” e 
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“aviões” versus “pés” e “caminhões”, estabelecendo correlações que se definem 

pelo distanciamento. Ou seja, a cabeça é a ponta extrema dos pés; o avião, 

transporte significativamente mais dinâmico que o caminhão: “Sobre a cabeça os 

aviões/ Sob meus pés, os caminhões/ Aponta contra os chapadões,/ Meu nariz”. 

Isso porque, para os tropicalistas, 

 

A tentativa de criar uma arte brasileira de vanguarda não se funda numa 

interpretação homogênea e unívoca do Brasil, mas na apropriação de 

elementos do cenário nacional, que ganham novo significado dentro 

desse conjunto diversificado e expõem as contradições nacionais 

(PAIANO, 1996, p. 23). 

 

Esse contraste explícito na canção é mediado por um “nariz” metonímico, o qual, 

na análise de Favaretto (2017), pode ser interpretado como a própria 

tropicalidade, ou, penso eu, como o próprio movimento tropicalista. A preposição 

“contra”, que rege o verbo “apontar”, em vez de “para”, indicando apenas o alvo: 

“os chapadões”, dá mostra de que o lugar desse eu-lírico é o da “tensão”.  

 

Nessa linha de raciocínio, a palavra caminhões, constituída por três sílabas: ca-mi-

nhões, possibilita, com a supressão da segunda sílaba, a formação do vocábulo 

canhões: símbolo de poder bélico, que no contexto da canção, encontra-se sob os 

pés do eu-lírico. Vale observar aqui que o tropicalismo floresce num terreno de 

produções culturais combativas, “que buscava reverter o avanço do processo 

autoritário” (PAIANO, 1996, 17). Foi nas frinchas deixadas pela privação dos 

direitos à cidadania imposta pelo Golpe Militar de 1964, antes mesmo da 

promulgação do AI-5, que as ideia tropicalistas se disseminaram no país.  

 

Então, o apontar contra os chapadões, enunciado pelo “nariz”, se lido como 

metáfora de arma, sugere uma condição de “enfrentamento”, ou diria, de 

“resistência” a uma determinada ordem estabelecida. De outro modo, segundo 

Chavalier & Gheerbrant (2015), em “Dicionário de Símbolos”, “O nariz, como o 

olho, é um símbolo de clarividência, de perspicácia, de discernimento, mais 

intuitivo que racional” (CHAVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 631). Nesse sentido, 
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o humor se concebe, por mais que pareça improvável, na própria tensão entre 

polos dissonantes. Como se esse “ser abstrato”, surreal, na verdade, estivesse 

“metendo o nariz onde não foi chamado”. Permita-me aqui o uso do adágio para 

explicar que, nessa ótica, o eu lírico se sente responsável por intervir num contexto 

que lhe parece caótico. A descrição de que “a entrada do monumento de papel 

crepom e prata”, símbolo do Brasil oficial, é “uma rua antiga, estreita e torta, e no 

joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão”, exemplifica o olhar 

crítico do eu-lírico e seu desejo de ruptura com a realidade, sua vontade de 

desmontar a moldura do “quadro brasileiro” de então, pois vista pela lente 

tropicalista, Brasília, com sua brilhante grandiosidade  exterior, “oculta uma 

estrutura frágil, da mesma forma como a triunfante inauguração da capital futurista 

eclipsou um contexto mais amplo de subdesenvolvimento e desigualdade social” 

(DUNN, 2009, p.111). 

 

A segunda estrofe, composta pelos versos: “Eu organizo o movimento/ Eu oriento 

o carnaval / Eu inauguro o monumento/ No planalto central do país”, apresenta 

uma sequência de ações que parece adequada aos pilares ideológicos do 

tropicalismo. Os verbos no indicativo: “organizo”, “oriento” e “inauguro” 

indiciam a marca de liderança desse eu que pretende romper com o passado, 

propondo uma nova interpretação do Brasil. Nessa perspectiva, a Tropicália, 

enquanto canção-manifesto, surge como o movimento organizado para inaugurar 

um modo de entender a identidade brasileira, sob a ótica da carnavalização, da 

miscigenação, da ambivalente e, sobretudo, da originalidade. Uma evidência desse 

dado se sustenta no verso "Os olhos verdes da mulata". Ou seja, fruto do 

hibridismo cultural, entre o negro e o europeu, a mulata de olhos verdes, presente 

na composição, configura o pensamento oswaldiano, que se vale do gesto 

antropofágico para a criação de outro conceito, no caso do tropicalismo, mais 

especificamente, de cultura e música. Os versos seguintes justificam tal afirmativa: 

“Viva a bossa, sa, sa/ Viva a palhoça, ça, ça, ça”, pois se assentam na lógica da 

subversão dos valores tradicionais, que esboça uma visão mais crítica do mundo, 

questionando as verdades impostas para convencer e conduzir o próprio homem 
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(MAIA, 1999, p. 19). Nessa ótica, a carnavalização possibilita o estudo da dialética 

da própria vida, provando que “essa visão dupla nos parece mais verdadeira do 

que aquela visão autoritária, que conhecemos através da história oficial” (Ibidem).  

 

Às voltas sempre com a oposição binária entre o arcaico e o moderno, estruturante 

do discurso da canção em voga, com inspiração no manifesto Pau-Brasil, do poeta 

modernista Oswald de Andrade, “Tropicália” inclui, em um dos lados de seus 

contrastes e no jogo de combinações, a miséria, o subdesenvolvimento e o 

movimento musical brasileiro. Entretanto, são nas referências paródicas que se 

insere boa parte do humor crítico, instrumentalizado, principalmente, para 

“avacalhar” a ideologia do nacionalismo ufanista.  

 

Nesses termos, se observa, de um lado, a bossa nova e, de outro, a palhoça: 

palavras dispostas musicalmente de modo a repetir a última sílaba de cada uma 

delas, num ritmo que potencializa as notas musicais da canção, ao mesmo tempo 

em que dá ao texto um aspecto cômico, jocoso, irreverente. Esse movimento se 

replica, nas estrofes-refrão tanto entre as rimas fragmentadas no final das palavras 

“Maria” e “Bahia” e “Ipanema” e “Iracema”, bem como em “Banda” e “Miranda”. 

O tom carnavalesco se sobrepõe ao clima de tensão, provocando novos contrastes 

tanto no som quanto na letra da canção. Ou seja, a postura irreverente, assumida 

pelo uso da linguagem festiva, opera em favor da construção da identidade 

nacional. Nesse caso, o humor é entendido como possibilidade de ruptura e 

transgressão. 

 

O cunho humorístico da canção se estende aos diversos procedimentos utilizados 

pelo autor. A análise ampla dessa obra certamente traria de modo mais 

enriquecedor o que se pretende expor neste artigo. No entanto, tomo como 

desfecho desta leitura sobre a música “Tropicália”, de Caetano Veloso, na qual o 

humor se apresenta de modo evidente, as seguintes estrofes, que, como já 

observado, se sustentam no jogo de oposições.   
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Na mão direita tem uma roseira 

Autenticando eterna primavera 

E no jardim os urubus passeiam 

A tarde inteira entre os girassóis 

[...] 

No pulso esquerdo o bang-bang 

Em suas veias corre muito pouco sangue 

Mas seu coração 

Balança a um samba de tamborim 

Emite acordes dissonantes 

Pelos cinco mil alto-falantes 

Senhoras e senhores 

Ele pões os olhos grandes sobre mim 

 

Antes de se estabelecer uma analogia entre essas duas estrofes, vale lembrar que 

elas se separam por um refrão de caráter zombeteiro, marcado pelo deboche que 

se associa as sílabas repetidas em fragmentos, como representação possível de 

risada: “maria-ia-ia” e “bahia-ia-ia-ia-ia”. Como observa Caetano Veloso (2017), 

em “Verdade Tropical”, “cada refrão [tem] sua constelação de sugestões ou 

referências” (VELOSO, 2017, p. 182). Sendo assim, sobre esse recurso rítmico e 

rímico, não penso ser nenhum exagero, — se lidos os fonemas de modo inverso, 

do último para o primeiro — supor que por trás dessa imagem de “alegria”, se 

esconde a “tristeza” hipotética. Ou seja, a interjeição “ia-ia-ia”
2
, que sugere 

felicidade, pode estar, ao mesmo tempo, ofuscando a dor, representada, de modo 

inverso ao original, pela expressão “ai, ai, ai”. Esse pensamento encontra abrigo 

na fala de Guilherme Wisnik (2005), quando o autor analisa a música, em seus 

aspectos mais gerais, dando ênfase aos contrapontos: 

 

Tudo o que há de exaltação festiva na canção, ou mesmo de ufanismo 

[...] não oblitera o seu sinal negativo fundamental, a enorme carga de 

dor sem esperança explícita na imagem sinistra de urubus pairando entre 

as flores, de uma direita populista que continua “autenticando a eterna 

primavera”, e da representação do país como um monumento fechado, 

sem porta, situado no ermo, e sobre os joelhos do qual “uma criança 

sorridente, feia e morta estende a mão” (WISNIK, 2005, p. 52). 

 

Até porque, conforme analisa Favaretto (2007), há, nesses recortes, uma mudança 

de nível ideológico, os quais delineiam posturas políticas. A primeira estrofe, 

                                                             
2
 Modo como os negros da Bahia (que é a palavra que se segue no refrão) sempre chamaram suas 

patroas ou donas, assim como toda mulher que lhes fosse superior, uma vez que iá é “mãe” em 

ioruba. 
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marcada pelo aspecto manipulador da “direta”, se contrapõe, de modo irônico, à 

segunda estrofe, na qual aparecem aspectos da ideologia de “esquerda”, no campo 

político. Para isso, Caetano usa os signos mão e punho como referência a posições 

político-ideológicas.  

 

Apropriando-se da moldura da música “Tropicália” como alegoria Brasil no 

contexto político de 1960, tem-se nos referidos trechos, conforme observa 

Favaretto (2007), o desmonte do caráter mítico da direita, partindo da paródia 

de um samba-de-roda tradicional. A crítica irônica contida no verso incide sobre a 

sutileza com que Caetano substitui o verso original da cantiga: “que dá flor na 

primavera” por “autenticando eterna primavera”, sugerindo que a ideologia da 

direita se travista em mito primaveril ou brincadeira de criança, com a pretensão 

exclusiva de manipular a natureza para propagar a imagem do empíreo. 

Entretanto, no verso seguinte, surge, contrastando com cenário jardíneo, a 

metáfora dos urubus passeando entre os girassóis.  

 

Mais uma vez, o uso de metáforas assume a função de crítica aguda ao panorama 

político. Urubus, animais carniceiros, no plano do real, se inserem quase sempre 

na esfera da morte. Afora a aceitação da perspectiva surrealista adotada pelo 

compositor, a qual legitima o sinistro, a carnavalização, e em cujo plano se valida 

a ideia de aves de alimentação necrófaga passear “naturalmente” em jardins 

floridos, sugere-se, ainda, na letra da canção, a correlação entre urubus e 

“políticos” de profissão. Quer dizer, a metáfora do urubu, na canção, possibilita, 

sob o viés do humor, que a ideia do mau agouro e da gana daquilo que 

(supostamente) sobra, associados, no imaginário popular, às referidas aves, seja 

transferida à funcionalidade política. Nesse sentido, o humor crítico recai sobre a 

ideia de que os políticos-urubus, seres aproveitadores, por “passear a tarde inteira” 

invertem a lógica da própria natureza política, que em tese, deveria dispensar o 

tempo em favor do social. 
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Já, na última estrofe, a esquerda é representada como uma frente de oposição 

armada. A expressão “bang-bang” remete ao subgênero brasileiro do cinema 

Western, produções de filmes de faroeste, nos quais o protagonista 

frequentemente luta, usando o pulso para manusear a arma, por um ideal. A 

utopia desse posicionamento político-ideológico se revela na frase “em suas veias 

corre muito pouco sangue, mas seu coração balança a um samba de tamborim”, 

na qual traz à baila a fragilidade, manifesta na ausência de sangue, portanto, de 

força, que se apoia, apenas, no sentimento nacionalista, expresso pelas referências 

ao “coração” e ao “samba”, responsáveis pelo estado de inação.  

 

Por fim, a expressão popular “olhos grandes”, antecedida pelo vocativo “senhoras 

e senhores”, que alude a programas de auditório, reporta, ironicamente, à 

condição de alvo em que também o eu lírico se encontra. “Ele põe os olhos 

grandes sobre mim” equivale a ação do “mau olhado”, que, segundo Chavalier & 

Gheerbrant (2015), “é uma expressão muito comum no mundo islâmico. Simboliza 

uma tomada de poder sobre alguém ou alguma coisa por inveja e com uma 

intenção maldosa” (CHAVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 655).  Nessa medida, 

o “dono dos olhos grandes” representa uma ameaça para esse eu crítico, 

carnavalesco, tropical, ao mesmo tempo em que é ameaçado por ele, seja na esfera 

política, cultural ou ideológica.  Associando a referência “senhoras e senhores” aos 

festivais de música popular brasileira, marcados pelo alvoroço do público, pelas 

reflexões instauradas e pelo espaço abarcado em meio à ditadura militar, a 

expressão “olhos grandes” cabe ser lida também a partir da noção de censura. 

Supostamente, o sujeito “eles”, que, na composição, assume a condição primária 

de um ser indefinido, ao “por” os olhos sobre o eu lírico, se coloca na condição 

de observador atento ao “espetáculo”, provavelmente, na intenção de monitorar, 

e, se preciso, impedir que o arrojo tropicalista fosse eclodido.  

 

Conforme já observado, o projeto tropicalista de revisão crítica da música 

brasileira é marcado pelo hibridismo cultural. Já na capa do disco encontram-se 

indícios do devorar antropofágico oswaldiano, em que os elementos da mistura e 
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o modo de misturá-los tecem a metalinguagem do disco (FAVARETO, 2007). 

Além disso, importa lembrar que 

 

O disco é estruturado, musicalmente, como uma polifonia, ou longa 

suíte; as faixas sucedem-se sem interrupção, com a abertura recapitulada 

no final. Essa concepção é de Sergeant Pepper’s, dos Beatles. Por sua vez, 

cada música mantém uma relação dialógica com as demais e é 

estruturada, letra, música e arranjo, como montagem de fragmentos 

(referências musicais, sonoras, literárias, diálogos, manipulações 

eletroacústicas etc.). Composto segundo a linguagem de mistura, cada 

música e o conjunto levam à metáfora terminal, que alegoriza o Brasil 

(FAVARETTO, 2007, p. 83-84).  

 

Nesse enfoque, vislumbrando a multiplicidade de referências que comporta a 

canção “Tropicália”, vale ainda trazer como dado complementar ao já exposto, a 

fim de estabelecer interlocução com outras obras de Caetano, a temática da música 

“Enquanto o seu lobo não vem”, que para além do título paródico em 

consonância com outra canção de roda infantil, coloca em cena, também, a 

personagem “Lobo-mau”, da conhecida história de “Chapeuzinho Vermelho”, e, 

por consequência, reforça a lembrança da incisiva pergunta feita à “vovó” 

disfarçada: “Porque esses olhos tão grandes?”, seguida da resposta: “Pra te 

enxergar melhor”. É possível notar, no refrão da letra dessa outra canção de 

Caetano Veloso, que também compõe o álbum-manifesto “Tropicália ou Panis et 

Circensis”, vozes femininas repetem insistentemente a expressão “Os clarins da 

banda militar”, insinuando uma espécie de estado constante de vigilância e de 

repressão. Sendo assim, sugere-se que o pronome “Ele”, presente no verso de 

“Tropicália”, a exemplo do “lobo” que se disfarça de “vovó”, no conto infantil, 

na intenção de devorá-la, assume a função de “censor”, algoz das manifestações 

culturais, que se valia de “grandes olhos” para tentar coibir a livre circulação de 

ideias no Brasil. 

 

Apesar de o leque de influências ser um dado relevante nas composições 

tropicalistas, não podemos perder de vista sua relação com a poesia-piada 

oswaldiana, bem como sua vivência num contexto histórico carregado de tensões, 

em virtude do regime sombrio implantado em 1964. No aparente sério no texto 
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da canção, há quase sempre o escape de um toque de humor, que deixa fissuras 

nas quais se alojam possibilidades de arguciosas leituras críticas. Sem ignorar a 

gravidade prevista pela opressão política, os versos de teor ácido se aliam a uma 

vazante de humor politizado. 

 

 

Lindonéia, no espelho do humor 

 

Caetano Veloso narra, em Verdade tropical, o mote que desencadeou 

“Lindonéia”, canção de acentuado grau de intencionalidade e de relações 

intertextuais. Conta o compositor que a intérprete da quarta canção do álbum-

manifesto tropicalista fez a ele e a Gilberto Gil a seguinte encomenda: 

 

[...] uma música que tivesse como tema ou inspiração um quadro do 

pintor Rubens Gerchman chamado Lindonéia, o qual representava, em 

traços distorcidos com dolorosa pureza, o que parecia ser a ampliação 

de um retrato três -por-quatro de uma moça pobre que - dizia o texto-

título - fora dada por perdida, emoldurada, à maneira kitsch dos retratos 

de sala de visitas suburbanas, por vidro espelhado com decoração floral. 

Gil fez a música – um bolero entrecortado de iê-iê-iê - e eu fiz a letra da 

canção, que manteve o nome "Lindonéia" e a história da suburbana 

desaparecida. O quadro de Gerchman, por ser uma espécie de crônica 

melancólica da solidão anônima feita em tom pop e metalinguístico, 

tinha parentesco direto com o tropicalismo musical, e a canção, nós 

supúnhamos, realimentaria sua carga poética. O quadro não fora o 

resultado de uma influência do tropicalismo sobre o pintor: este havia 

chegado ali resolvendo seus próprios problemas, dialogando com a arte 

pop. Nós tampouco conhecíamos o quadro antes de Nara nos chamar a 

atenção para ele (VELOSO, 2017, p. 268). 

 

Em uma entrevista concedida ao programa “O mundo das Artes”, realizado pela 

SESCTV, Rubens Gerchman comenta a sua obra de arte “Lindonéia ou a Gioconda 

do subúrbio”, e, na ocasião, legitima a fala de Caetano a respeito da canção 

homônima, encomendada por Nara Leão ao compositor tropicalista. Gerchman 

descreve o quadro como uma obra pré-tropicalista. Para ele, trata-se de uma obra 

conceitual, produto de uma série de equívocos e contradições. A opção por um 

acabamento em vidro bisotê, em referência à cultura do subúrbio, pelo menos sob 

seu ponto de vista do referido autor, levando em consideração o contexto carioca, 
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seja um dado inovador e, talvez, uma das importantes contribuições para a arte 

engajada. O artista plástico revela que apesar de ser uma personagem anônima, 

há nela rastros autobiográficos. Segundo ele, na realidade, a Lindonéia, pessoa 

física, existiu. Foi uma namorada sua, vista como “um amor impossível”, que com 

o toque da subversão artística recebeu outro nome.  

 

Já em relação ao viés conceitual da obra, há um alinhamento, sem influência 

direta, aos ideais tropicalistas. Havia nela as digitais do tropicalismo. A propósito, 

na entrevista à SESCTV, Gerchman relembra a visita de Nara Leão ao seu ateliê e 

confirma o interesse da cantora em adquirir o quadro. Por razões afetivas, a 

aquisição tornou-se inviável.  Segundo Rubens Gerchman, Nara Leão, em seguida, 

faz uma ligação telefônica para Caetano Veloso, encomendando-lhe uma 

composição musical, a partir apenas da descrição da imagem feita via telefone, 

Caetano compôs a música “Lindonéia”:  

 

Na frente do espelho 

Sem que ninguém a visse 

Miss 

Linda, feia 

Lindonéia desaparecida 

Despedaçados 

Atropelados 

Cachorros mortos nas ruas 

Policiais vigiando 

O sol batendo nas frutas 

Sangrando 

Oh, meu amor 

A solidão vai me matar de dor 

Lindonéia, cor parda 

Fruta na feira 

Lindonéia solteira 

Lindonéia, domingo 

Segunda-feira 

Lindonéia desaparecida 

Na igreja, no andor 

Lindonéia desaparecida 

Na preguiça, no progresso 

Lindonéia desaparecida 

Nas paradas de sucesso 

Ah, meu amor 

A solidão vai me matar de dor 

No avesso do espelho 

Mas desaparecida 

Ela aparece na fotografia 
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Do outro lado da vida 

Despedaçados, atropelados 

Cachorros mortos nas ruas 

Policiais vigiando 

O sol batendo nas frutas 

Sangrando 

Oh, meu amor 

A solidão vai me matar de dor 

Vai me matar 

Vai me matar de dor 

 

Enquanto gênero musical, “Lindonéia” é um bolero de teor melancólico. Expõe os 

sonhos de uma mulher suburbana, parda e solitária. De forma irônica, Caetano 

revela, na letra canção, o mundo da personagem, assinalado pela falta de 

alternativas, no qual a fuga onírica dos folhetins torna-se um convite para amainar 

a dor da solidão moderna (FAVORETTO, 2003).  

 

A primeira estrofe da canção encontra nos trocadilhos linguísticos uma dose 

generosa de humor. As expressões: “Miss”, “linda” e “feia”, que antecedem o 

adjetivo “desaparecida”, evidenciam as contradições de um universo feminino de 

modo que as representações sobre a personagem se explicitam por meio do 

“espelho”. Diferentemente do conto “Branca de Neve”, dos irmãos Grimm, no 

qual a personagem se vê sempre bela, Lindonéia, carrega no próprio nome a 

possibilidade do avesso: há na formação onomástica da personagem, de modo 

sugestivo, o “desmonte” da beleza. Quer dizer, o termo “néia”, na composição 

do nome, rompe ironicamente com a sugestão do prenome “Lindo”, criando um 

efeito sonoro de deboche, de cafonice. Como se o espelho refletisse duas imagens 

em uma só. A mulher que é bela e feia ao mesmo tempo, ou que se vê (e é vista) 

sob essas duas perspectivas. Essa sugestão encontra amparo no pensamento de 

Maia (2008), quando a autora assegura que há na esfera do humor “quase sempre, 

a função de questionar, as certezas, as verdades absolutas, as rígidas divisões entre 

o certo e o errado – enfim de questionar o modelo maniqueísta, seja ele qual for” 

(MAIA, 1999, p. 72), resultando daí a presença da tensão ou de elementos 

dissonantes.  
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Nessa mesma esteira de reflexão, o trocadilho se estende a ideia de uma 

“desaparecida” que “aparece” (ainda que) na fotografia. A relação personagem-

espelho, como se observa na quinta estrofe, se constrói por meio de indícios de 

crise existencial. Quer dizer, as expressões: “o avesso do espelho” e “do outro lado 

da vida” apontam para a condição de um ser que vive a repressão psicológica de 

sua própria consciência. Dito de modo mais conciso, o jogo do contrário, no qual 

reside a ironia da canção, pode ser lido, nas referidas estrofes, como a própria 

concepção freudiana sobre o humor, a qual consiste na condição de poder “rir de 

si próprio”. Ou seja, “o humor torna o sujeito capaz de rir de si mesmo e mostra 

que toda verdade é incompleta, que o ser humano é insuficiente, e quando a vida 

mostra a sua imperfeição e falha, ainda assim vale a pena uma boa risada” (MAIA, 

1999, p. 118). Na verdade, a construção do sério, aqui, recai sobre o cômico, sem 

com que este efeito suprima aquele.  

 

Ainda segundo Morais (2008), em consonância com o pensamento freudiano, “o 

humor seria uma criação simbólica repentina, quando através da surpresa e do 

inesperado eclode um sentido novo. É articulado e depende totalmente da 

linguagem e do deslizamento de sentido da palavra” (MORAIS, 2008, 117). Sendo 

assim, a exemplo da primeira canção analisada, marcas do autoritarismo militar 

aparecem, em “Lindonéia”, representadas por imagens, como as sugeridas nos 

consecutivos versos: “Despedaçados, atropelados/ Cachorros mortos nas ruas/ 

Policiais vigiando”. Para além do que se pode delatar sobre a censura à arte e às 

suas vertentes, importa lembrar que o legado deixado pelo regime ditatorial 

brasileiro também foi de violência física, com alto índice de assassinatos e torturas 

não apurados, bem como uma inflação às alturas, a ponto de colocar a classe 

menos privilegiada isolada dos direitos básicos, com “o sol batendo nas frutas/ 

sangrando”, fazendo com que a “solidão” seja motivo de dor e morte. Nesse 

contexto, o humor se enraíza justamente no contraponto estabelecido entre os 

efeitos de sentido construídos a partir da relação entre amor e dor, o que “seria 

uma forma inteligente de lidar com a dor e o sofrimento e ainda tirar prazer nisso” 
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(MORAIS, 2008, p. 117), num movimento em que o humor passa a ser o último 

véu para (des)cobrir o horror. 

 

 

Considerações finais 

 

Celso Favaretto (2007) assinala que pode parecer paradoxal que a alegria das 

canções tropicalistas coexista com a melancolia de canções como “Lindonéia”. 

Entretanto, como assegura o autor, “a melancolia tropicalista por se vincular a 

imagens-alegorias, irredutíveis à ótica convencional, é ativa e corrosiva: recusando 

a amargura e o ressentimento, não lhe falta humor e derrisão” (FAVARETTO, 

2007, p. 129). De igual modo, pode parecer estranho associar “festividades 

carnavalescas” a problemas políticos e sociais brasileiros. Contudo, não há 

equívoco algum em levar o humor a sério, visto que, na concepção freudiana 

(1927/1980), o humor incide sobre a rebeldia, e não sobre a resignação; significa 

a origem do prazer, capaz de afirmar-se contra a crueldade das circunstâncias reais; 

além de ser um modo singular de lidar com as agruras da vida, sem perder a graça. 

A meu ver, pensar a presença do humor na estética tropicalista como modo de 

burlar os interditos é importante, pois possibilita, pelo viés político, que se 

descontruam discursos hegemônicos e poderes instituídos exclusivamente para 

retirarem dos sujeitos o seu direito (e a sua graça) de existir em sociedade. É nessa 

toada que, com rumor e humor, a Tropicália canta e conta um Brasil que nos faz 

rir de alegria ou de tristeza. 
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Simpósio 3 

 

RETÓRICA E HUMOR NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA 

 

Coordenação: 

Fernanda Santos (Unifap) 

Marco Aurélio Rodrigues (Unifap) 

 

Os preceitos contidos em obras retóricas da Antiguidade, em 

autores como Aristóteles, Cícero e Quintiliano, mostram a 

possibilidade de pensar o riso e as emoções em benefício da 

eloquência. A habilidade retórica, para estes autores, pode 

claramente determinar o sucesso ou o fracasso de um orador. O 

humor constituiu-se, assim, como um poderoso instrumento capaz 

de potencializar os efeitos de um bom discurso ou de 

desmoralizar, definitivamente, aquele que não sabe usá-lo. Assim, 

autores gregos como Aristófanes e Menandro e, entre os romanos, 

nomes como o de Plauto e o de Terêncio figuram entre os autores 

que usavam o humor para a construção de um discurso 

altiloquente. Para Quintiliano, o emprego do risível deve 

obedecer a um critério demarcado, em De risu (capítulo III), do 

sexto livro da Instituição oratória, assim, o tratado do uso 

conveniente do humor é construído em diálogo com a tradição 

retórica e poética, citando Cícero, Catulo e Horácio. Quintiliano 

delimita estratégias de produção de humor, de modo a organizar 

as regras vigentes na época. O objetivo deste simpósio é 

proporcionar discussões sobre a relação entre Retórica e Humor, 

na Antiguidade Clássica, e a emergência de preceitos retóricos que 

regulem a produção humorística. 
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HOMENS VIRTUOSOS CONSEGUEM SER ENGRAÇADOS?  

O HUMOR DE MARCO TÚLIO CÍCERO  

EM SUAS INVECTIVAS 
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Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes 

Pesquisadora do CNPq 

 

 

Resumo: Apresentamos a maneira como as piadas de Marco Túlio Cícero se adequam a um tipo 

de humor idealizado pelas elites romanas do século I AEC. No tratado Bruto, Antônio é um modelo 

de orador por sua capacidade de manter seriedade e, ao mesmo tempo, utilizar de um humor não 

bufonesco, próprio da urbanitas (Br. 139), revelando uma visão moralista dos gracejos. Já 

Quintiliano (Inst. 6.3.3) apreciava o humor de Cícero e o representava como o orador mais 

engraçado no momento das invectivas. Analisamos, portanto, o modo pelo qual Cícero provoca 

o riso ao longo de algumas passagens de suas invectivas, tais como as Filípicas e as agudezas ditas 

em sua oração em defesa de Milão, além de compará-las à noção de humor trazida em seus 

tratados retóricos. Como resultado, identificamos a provocação do riso como elemento 

fundamental da oratória ciceroniana por reafirmar o caráter do orador enriquecendo seu discurso. 

 

Palavras-chave: Humor e Retórica. Humor e invectivas. Marco Túlio Cícero – Invectivas. Marco 

Túlio Cícero – Humor. República Romana – Recepção do humor.  

 

 

 

Em 2009, Mary Beard — professora de História Antiga da Universidade de 

Cambridge — concedeu uma entrevista ao The Guardian na qual foi perguntada 

quem teria sido o romano mais engraçado de todos os tempos. Sua resposta foi 

Marco Túlio Cícero (BEARD, 2009), orador e político de grande influência do 

século I AEC, cujos corpora literários compõem a maior parte do que conhecemos 

das orações jurídicas pronunciadas nas assembleias da República Romana (MAY, 

2002, p. 63). São justamente a esses textos que se refere Beard ao tratar do humor 

ciceroniano. No entanto, quando pensamos em humor na literatura latina, 
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dificilmente Cícero é o primeiro nome a vir à mente; na verdade, quando aparece 

em trabalhos acadêmicos, Cícero é geralmente utilizado como forma de amparar 

a análise do pesquisador para o estudo do humor em obras literárias de outra 

autoria. Exemplificamos com destaque — pelo expressivo número de trabalhos 

acadêmicos dedicados à análise do humor em suas obras — tanto os autores de 

sátira, tais como Juvenal (DUNN, 1910; KUPERSMITH, 1972; PLAZA, 2006) e 

Pérsio (RAMAGE, 1979; TZOUNAKAS, 2005) quanto os de epigrama, como 

Catulo e Marcial (RICHLIN, 1981). Contudo, observamos essa questão ser debatida 

também em obras literárias, tais quais as de Ovídio (COURTNEY, 1988) e de 

Suetônio (LUKE, 2010). 

 

A entrevistada, mesmo considerando esse vasto leque de escritores e gêneros 

literários, elegeu Cícero e suas orações como sua maior fonte de riso. Como 

poderiam, porém, discursos forenses serem vistos como mais risíveis do que sátiras 

e outros gêneros imediatamente vinculados ao humor? Por certo, podemos 

encontrar a resposta pela maneira que foi sistematizada a retórica romana e os 

efeitos do humor no contexto da elocução.  

 

Caso tratássemos da contemporaneidade, dificilmente associaríamos características 

humorísticas e literárias a um autor que escreveu predominantemente textos 

jurídicos e filosóficos, afinal, em nossos tempos, esses tipos de texto podem não 

ser considerados literatura
1
. Na verdade, quando tratamos da teoria literária na 

Antiguidade, nos é permitido tornar o conceito de literatura mais abrangente, pois, 

tal como salienta Paulo Martins (2009, p. 23-24), não havia apenas uma disciplina 

reguladora dos discursos esteticamente construídos, pois essa criação só ocorreu 

com o advento do Iluminismo. De fato, as disciplinas letradas, tais como suas 

práticas, eram plurais e, segundo os especialistas modernos “devem ser sempre 

observadas em nome de certo rigor científico à luz dessas disciplinas, pois que 

                                                             
1
 Para mais informações sobre as diferenças da noção de literatura na Antiguidade e na 

Contemporaneidade, cf. Suzana Braund (2002). 
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foram fundadas na ordenação estabelecida por ele, e o seu público receptor que 

as fruiu, nessas foi educado” (MARTINS, p. 24).  

 

Assim sendo, a arte produzida em Roma foi realizada com base em critérios 

variados segundo seu próprio contexto, que é aspecto indispensável para a análise 

de cada uma das obras. É evidente que nós jamais obteremos o poder de olhar 

para o passado com outras lentes que não as nossas próprias, no entanto, ao ler 

os comentários de Oliva Neto (2013, p. 7) quando este nos lembra acerca das 

reflexões literárias dos próprios antigos –  que possuíam sua própria perspectiva 

acerca de seus gêneros poéticos –, percebo a importância de pensar na Literatura 

Clássica incluindo as observações feitas pelos contemporâneos de seu contexto de 

produção. Para enfatizar esse fato, Oliva Neto traz a ideia de “eles por eles” para 

admitir uma consideração sincrônica dos agentes literários (gramáticos, filósofos, 

rétores e críticos do período apreciado). 

 

Tal ato parece se tornar essencialmente dificultoso quando considerada a 

impregnação romântica perdurada desde o século XVIII de nossa era, pois desde 

então, as subjetivações e as individualidades parecem ter se tornado elementos 

indissociáveis da estética artística (OLIVA NETO, 2013, p. 10). É com o esforço de 

visarmos às próprias categorias dos antigos que podemos amenizar essa 

inadequação, assim, devemos observar esses critérios de produção literária a fim 

de compreender com maior rigor as obras escritas há mais de dois milênios atrás. 

Levando isso em consideração, é necessário nos atentarmos ao fato de agruparmos 

diversas artes (poética e retórica) no mesmo grupo quando utilizamos o termo 

“literatura latina”, tornando a categoria generalizadora. Destrinchando a 

problemática da convergência entre essas duas artes, Matthew Fox (2007, p. 369) 

explicita o quão diferente elas são, pois a literatura seria mais artística e a retórica 

mais prática; essa diferença é acentuada quando refletimos sobre o ambiente em 

que se manifestam, afinal, ao contrário dos discursos retóricos, a literatura em 

Roma se propagava por meio de círculos sociais privados (STARR, 1987, pp. 214-

216). 
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Por outro lado, tal como indica Fox (2007, p. 371), em decorrência da educação 

dos romanos, todos os textos literários estavam submetidos a uma lógica retórica, 

mas certamente o maior enfoque dessa ars/tekné era a defesa da posição social das 

elites nas assembleias públicas (DOMINIK, 2012, p. 95). Torna-se, portanto, feito 

infeliz traçar uma fronteira entre retórica e literatura na Antiguidade (ainda que os 

próprios antigos as diferenciassem). 

 

Dessarte, concordando com autores basilares tais como James May (2002, p. 63), 

qualificamos Cícero como escritor de literatura (o próprio discurso oratório é visto 

como um gênero literário) e visamos neste artigo observar as maneiras pelas quais 

ele prescreve e qualifica o humor em suas obras teóricas voltadas para a prática 

oratória e como podemos enxergar essa teoria em suas invectivas. 

 

A retórica não foi invenção dos romanos, mas certamente a maneira como eles a 

apropriaram e transformaram corroborou para a estruturação de sua sociedade a 

partir do século III AEC, período de grande aumento da influência helenística no 

Lácio (CORBEILL, 2001, p. 269). Nesse interim, a educação romana não esteve 

sob gestão de um Estado; ao contrário, Bonner (1977, p. 20-33) esclarece que a 

instrução dos romanos cabia a tutores contratados pelos pater famílias
2
. Como 

resultado, além das famílias não afortunadas com renda para contratar esses 

professores serem privadas desses saberes, a educação veio a se configurar de 

maneira a reproduzir uma ideologia formada para reforçar hierarquias sociais. A 

retórica se torna, portanto, um elemento de distinção social, pois é obtível apenas 

por determinados indivíduos que são considerados ilustres e realizam a 

manutenção das tradições.
3
 

                                                             
2
 Elevado estatuto social sempre ocupado por um homem, que tinha o dever de posicionar os 

indivíduos ao seu redor, em geral, membros da família (que em Roma não se limita ao modelo de 

família como compreendemos atualmente, sendo mais abrangente e envolvendo todos os 

habitantes da domus), para saber mais cf. Frier e McGinn (2004). 

3
 As tradições não são estáticas. Estão o tempo todo em disputa e em transformação pelo resultado 

das disputas do campo discursivo, sendo apropriadas a fim de estabelecer narrativas favoráveis aos 
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Não podemos, entretanto, utilizar dessa característica para qualificarmos essa 

técnica como um mero adorno relacionado ao falseamento e ao que João Adolfo 

Hansen (2013, p. 11) chama de “blábláblá”. Na verdade, tal como esse autor 

afirma, a retórica: 

 

Remete à ideia grega de tékhne, ‘técnica’. Como técnica, retórica 

relaciona-se à fala — não a qualquer, mas à inventada e ordenada 

segundo técnicas de escorrer ou discorrer com a eficácia persuasiva do 

bem falar definido como bene dicendi por Cícero e Quintiliano. [...] 

[Não é] um corpo unitário, fechado e acabado. [...] A ‘retórica’ significa 

uma qualidade, a qualidade própria das técnicas da longa duração da 

instituição retórica greco-romana, que especifica mimeticamente os 

enunciados dos regimes discursivos da oratória antiga e quando a arte 

de falar bem, ars rhetorica, se associa à arte de fazer bem, ars poética, 

também os enunciados dos gêneros poéticos e os preceitos de outras 

artes não discursivas (HANSEN, 2013, p. 11-12). 

 

Além de brilhantemente sintetizar o conceito, o autor denota uma retórica 

qualitativa atribuída a qualquer excerto ou enunciado cuja função seja persuadir. 

A questão posta, sendo assim, é o ensino dos melhores meios para a eficácia desse 

convencimento ao sistematizar o saber do funcionamento da elocução. Assim, 

Roma foi organizada de forma a possibilitar a ascensão social daqueles que melhor 

dominam essa técnica, tornando a própria eloquência uma virtude digna de elogio 

(Cic.  De Or. 1.19-20). 

 

Deixemos de nos perguntar o motivo da escassez de oradores 

eloquentes, uma vez que a eloquência é constituída de todos aqueles 

elementos em que é grandioso aperfeiçoar-se isoladamente, os 

exortemos, antes, nossos filhos e os demais cuja glória e dignidade nos é 

cara, a se dedicarem vivamente à grandeza da eloquência [...].
4
 

 

Quam ob rem mirari desinamus, quae causa sit eloquentium paucitatis, 

cum ex eis rebus universis eloquentia constet, in quibus singulis elaborare 

permagnum est, hortemurque potius liberos nostros ceterosque, quorum 

gloria nobis et dignitas cara est, ut animo rei magnitudinem 

complectantur 

                                                             
grupos sociais que dominam os mecanismos do discurso, que na Roma Antiga estavam relacionados 

à retórica. 

4
 Este e todos os outros trechos do De Oratore expostos neste trabalho foram traduzidos por 

Adriano Scatolin (2009). 
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Expoentes nessa categoria (a retórica) poderiam — ainda que fossem de famílias 

não tradicionais — ocupar o espaço das aristocracias romanas; afinal, sendo os 

elementos virtuosos esperados pelas elites identificados na eloquência. Por certo, 

um dos mais preclaros casos de indivíduos que tiveram sua ascensão possibilitada 

pelo sucesso no empreendimento retórico foi Marco Túlio Cícero. Nascido em 106 

AEC, o orador possuía uma família que não usufruía de origens nobiliárquicas, mas 

era abastada em termos financeiros, o que lhe possibilitou adentrar nos ambientes 

mais prestigiosos do ponto de vista educacional (MAY, 2002, p. 1-6; Cic. De Or. 

2.1-9). Nota-se que o período vivido por ele pode ser descrito como um momento 

de variadas transformações políticas, uma vez que o século I AEC é marcado por 

eventos como a Guerra Social — que expandiu os critérios para concessão de terras 

e cidadanias —, a ditadura de Sula e a ameaça ao poder das aristocracias senatoriais 

em decorrência da popularidade dos generais, como César e Pompeu (MATOS, 

1999, p. 15). 

 

Nesse contexto político, seria improvável a isenção política por parte de um 

indivíduo famoso pelos discursos. Mais do que isso, o posicionamento político de 

oradores influentes como Cícero era cobrado por parte dos agentes envolvidos 

em conflitos, tal como relata a Ático sobre quando César demandou sua ajuda 

diante da quebra do primeiro triunvirato (Att. 9.6.6). No entanto, Cícero não se 

posicionou a favor de César naquele momento. Ao contrário, em decorrência de 

buscar a identificação com determinadas elites senatoriais (os que se intitulavam 

optimates), acabou se colocando contra o general (HALL, 2009, p. 39). 

 

Esse desejo de filiar-se a uma determinada identidade (WOODWARD, 2000, p. 9) 

era manifestado por diferentes meios, sendo um deles o humor. Isso ocorre porque 

a identidade se constrói através da diferença, sendo impossível de se construir sem 

esta. Como dito em outro trabalho nosso, a evidenciação da diferença é feita por 

uma relação de uma imagem de um eu e de um outro. O outro, porém, não passa 

de uma representação (CHARTIER, 2002) que é criada a partir de parâmetros 
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subjetivos. Segundo Woodward (2000 p. 12), essas representações são vinculadas 

a uma relação de poder na qual os símbolos estabelecedores de sentido se tornam 

armas para ocupar e manter um determinado espaço, assim, tal como dito em 

outro trabalho de nossa autoria, Cícero se muniu de ferramentas discursivas para 

criar um “eu” que se opunha aos inimigos da aristocracia a qual ele desejava se 

filiar (OLIVEIRA, 2019, p. 66). 

 

O humor é estabelecido como estratégia de filiação, pois como nos lembra 

Charlene Miotti (2010, p. 21), o riso é uma ferramenta poderosa e perigosa capaz 

de intensificar os efeitos de um discurso que poderia agraciar um cidadão com 

glórias ou desformoseá-lo em desonras. Sendo elemento tão útil, não poderia 

deixar de ser comentado pelos tratadistas de retórica e os oradores não deixariam 

de recorrer a ele. 

 

Horácio, em suas Sátiras (1.1.24), destaca a possibilidade de ser gerado um riso no 

laborioso ofício de dizer a verdade; o humor, de fato, era visto por muitos como 

um recurso utilíssimo. Afinal, desde Aristóteles, “ganha o status de agradável e útil” 

(MIOTTI, 2010, p. 22), pois tanto na Poética (1449a), em que a comicidade é 

oposta ao destrutivo e o doloroso, quanto na Retórica, são vistas passagens que 

marcam uma posição favorável ao humor pelo estagirita. Em especial no terceiro 

livro da Retórica é denotada a agradabilidade do riso e a habilidade necessária 

para o orador causá-lo (1369b – 1370a). 

 

Ser hábil o suficiente para provocar o riso de forma adequada nas assembleias 

públicas, assim sendo, exigia eloquência e conhecimento da retórica. Assim, 

objetivamos analisar, nas próximas páginas, as formas que Cícero causava o riso 

ao longo de suas orações. Para fazê-lo, remetemo-nos aos próprios autores latinos 

cujas obras mencionam de alguma maneira o riso gerado por atitudes de Cícero, 

tal como a biografia de Plutarco acerca de Catão, o jovem, indivíduo destacado 

comumente como o mais virtuoso dos homens (Plut. Cat. Min. 3.3). É atribuída à 

personagem biografada nessa obra a seguinte frase acerca de Cícero: “que cônsul 
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engraçado nós temos!” (Plut. Cat. Min. 21.5). Como nos mostra Jakob Wisse 

(2002, p. 331), tal sentença não era de maneira alguma um elogio; ao contrário, 

retratar enquanto engraçado um magistrado romano no contexto de recebimento 

de honrarias públicas é bastante ofensivo, pois o associaria ao bufonesco, 

característica atribuída por Cícero aos indivíduos viciosos e à falsidade:  

 

A esse respeito, preceitua-se não apenas que se brinque de maneira 

estúpida, mas também que, se houver possibilidade de um gracejo 

completamente absurdo, cumpre que um orador evite um e outro, a fim 

de que a brincadeira não seja bufonesca ou farsesca (De Or. 2.239) 

 

in quo non modo illud praecipitur, ne quid insulse, sed etiam, quid 

perridicule possis, vitandum est oratori utrumque, ne aut scurrilis iocus 

sit aut mimicus. 

 

É evidente a fuga de uma categoria de humor vinculado ao falso (mimicus) ou ao 

palhaço/bufão (iocus). No entanto, ele também menciona o valor positivo em 

utilizar o humor de maneira apropriada para a eficácia persuasiva e o 

enriquecimento do discurso. Cria-se então uma dicotomia de formas de causar o 

riso, sendo uma torpe e a outra virtuosa, adequada ao orador. Em suas palavras 

traduzidas por Olavo de Almeida, lê-se:  

 

Havia nele [Crasso] extrema seriedade, havia junto com a seriedade um 

humor oratório não bufonesco, próprio dos gracejos e da urbanidade, 

uma linguagem apurada e uma elegância cuidadosa, sem afetação – ao 

argumentar, sua exposição era admirável; quando se tratava de discursar 

sobre o direito civil, sobre o justo e o bom, fazia-o com abundância de 

argumentos e analogias (Br. 143) 

 

erat summa gravitas, erat cum gravitate iunctus facetiarum et urbanitatis 

oratorius, non scurrilis lepos, Latine loquendi accurata et sine molestia 

diligens elegantia, in disserendo mira explicatio; cum de iure civili, cum 

de aequo et bono disputaretur, argumentorum et similitudinum copia. 

 

A partir desses trecho de Cícero e da fala de Catão na obra de Plutarco, vê-se a 

existência de um humor dissociado do homem educado (uir urbanus), no entanto, 

há também um humor adequado, pois se constitui pela elegância cuidadosa sem 

afetação (sine molestia diligens elegantia), corroborando para a manutenção do 
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ethos
5
 do orador perante a audiência e aos aristocratas. De fato, em termos 

oratórios, o efeito discursivo trazido durante uma oração pode gerar dois tipos de 

riso que são descritos tanto por Cícero nos excertos do De Oratore conhecidos 

como De Ridiculis quanto por Quintiliano no sexto livro da Institutio Oratoriae 

conhecido como De Risu. O interessante deste segundo livro para nosso trabalho 

é o fato de colocar Cícero como exemplo de como utilizar do humor para a 

eficácia persuasiva.  

 

Na verdade, o próprio De Ridiculis parece ser base pra Quintiliano teorizar sobre 

o humor. Nesta obra, Cícero trata em específico da constituição do ethos do 

orador ao longo da inuentio, primeira etapa de um discurso segundo diversos 

autores da retórica clássica. Ao logo do tratado, a personagem de Antônio afirma 

que um orador completo deve ser capaz de ser tão jocoso quanto um ator quanto 

imita, trazendo suas explanações acerca de um caso real de maneira aprazível para 

seu público (De Or. 2.41-73). Posteriormente, é colocada a moderação como base 

para dosar o uso do humor nos discursos, pois, tal como afirma Ivan Junior (2008, 

p. 25), se Cícero define como configuração do éthos a aproximação da urbanitas
6
 

(considerado elemento de um homem virtuoso), o afastamento do rústico 

também deve ser buscado.  

 

Segundo Quintiliano (Inst. 6.2.3), Cícero foi bem sucedido nesse empreendimento 

humorístico. O retor chega a chamá-lo de príncipe da eloquência latina (princeps 

latinae eloquentiae), dominando inclusive o modo como fazia a audiência rir nos 

momentos mais adequados. 

                                                             
5
 Compreendemos ethos como a imagem pública construída a partir dos significados e das 

representações partilhadas entre um ser e a sociedade. Por meio desta doxa, as imagens criadas no 

discurso ganham valor (AMOSSY, 2011, p. 25). Além disso, o ethos é um meio de prova persuasiva 

artística definido por Aristóteles (1355b) como uma característica transmitida pela oralidade de 

forma a construir o caráter do orador. 

6
 Segundo Vu (2015, p. 4), a urbanitas era uma sofisticação de comportamento adequado ao 

ambiente urbano. Fitzgerald (p. 91) afirma que no período de Cícero e de Catulo essa virtude 

passou por intensas mudanças, uma vez que foi um período de transformações sociais e culturais 

em Roma. O ideal de urbanitas era sempre associado às performances sociais elogiáveis como 

mostra Vu na poesia de Catulo em que a persona poética é construída como alguém que se adequa 

bem às situações de convívio social (2015, p. 20 – 23). 
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Para complementar isso, cita novamente Cícero para dizer que “o riso possui seu 

lugar [...] em alguma torpeza ou imperfeição, chamadas de urbanidade a 

apontadas nos outros e estultice quando recaem sobre os mesmos que estão 

falando” (Inst. 6.3.8). Dessa forma, o humor é gerado pela percepção de defeitos 

pela audiência, sejam no próprio orador ou naquele sobre quem se fala.  Por certo, 

era elemento da retórica dominado pelos considerados eloquentes, uma vez que 

Quintiliano destaca essa característica em Cícero logo nos excertos de seu livro em 

que trata do riso na retórica. Portanto, cabe ao orador mover (mouere)
7
 o público 

a seu favor, contrariando aquele de quem se ri ao representá-lo (CHARTIER, 

2002) de forma muitas vezes pejorativa e caricatural; na verdade, o que vemos 

são os elementos do gênero epidítico na chave do vitupério sendo associados a 

um bom discurso jurídico. 

 

Os elementos do vitupério, ao serem dominados por um indivíduo, passam a ser 

um indicativo de sua urbanitas, portanto, um feito que corrobora também para a 

construção do ethos do orador. Saber provocar o riso não era – e não é até hoje 

– meramente uma maneira de proporcionar divertimento a um público, mas é 

uma eficaz forma de estabelecer-se politicamente utilizando os mecanismos 

discursivos que, ordenados e confeccionados em determinados contextos, tornam-

se engraçados para a sociedade. 

 

Esses mecanismos variam de sociedade para sociedade, pois como nos lembra 

Maingueneau (1983, p. 14 – 15), os campos discursivos
8
 não são estáveis e estão 

em constante transformação. O que era engraçado para um aristocrata romano 

do primeiro século a.C. pode não ser engraçado hoje, mas compreender o porquê 

de ser engraçado para uma sociedade é uma forma de analisar os valores culturais 

compartilhados pelos indivíduos que participam da situação do riso. 

                                                             
7
 Papel do orador de tornar o ouvinte favorável a ele, trazendo-o para si (De Or. 2.178). 

8
 O que chamamos de campo discursivo é uma forma de nomear um recorte do conjunto de 

formações discursivas que estão em concorrência (MAINGUENEAU, 1983, p. 15) 
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Sabemos por Quintiliano (6.3.5) que Tirão
9
, escravo de Cícero, compilou as piadas 

do orador em três volumes e as publicou. Contudo, esse material perdeu-se com 

o tempo, mas pelo fato de ele ter existido, é notável uma abundância de excertos 

jocosos por parte de seu autor. Além disso, de maneira conveniente para este 

estudo, Cícero explicitamente descreveu no De Oratore (2.246 – 247) uma piada 

que ele considerou inadequada e justificou tal afirmação. 

 

Ele [Ápio] disse a Caio Séxtio, um caolho conhecido por mim: “Jantarei 

em tua casa, noto que tem lugar para mais um”. Isso é bufonesco por 

dois motivos: porque o provocou sem motivo e por ter falado, todavia, 

algo que quadrava a todos os caolhos. As pessoas riem menos de tais 

coisas, por julgarem que foram planejadas. A resposta de Séxtio foi 

excelente e improvisada: “Lava as mãos e janta”. A consideração da 

ocasião, bem como a moderação da própria mordacidade, a temperança 

e a raridade dos ditos espirituosos distinguirão o orador do bufão; e 

também porque, quando defendemos uma causa, nós o fazemos, não 

para parecermos engraçados, mas para trazer algum benefício, enquanto 

eles fazem o tempo todo e sem motivo. 

 

"Cenabo" inquit "apud te," huic lusco familiari meo, C. Sextio; "uni enim 

locum esse video." Est hoc scurrile, et quod sine causa lacessivit et tamen 

id dixit, quod in omnis luscos conveniret; ea, quia meditata putantur 

esse, minus ridentur: illud egregium Sexti et ex tempore "manus lava" 

inquit "et cena." Temporis igitur ratio et ipsius dicacitatis moderatio et 

temperantia et raritas dictorum distinguent oratorem a scurra, et quod 

nos cum causa dicimus, non ut ridiculi videamur, sed ut proficiamus 

aliquid, illi totum diem et sine causa.   

 

É perceptível a condenação da piada pela sua ineficácia técnica, mas não por uma 

moralidade. Em geral, o que está sendo julgado é a eloquência, não 

necessariamente a moralidade, apesar de ser difícil separar essas características. 

Afinal, Cícero segue a linha de pensamento aristotélica que coloca como eloquente 

e persuasivo aquilo que é moralmente adequado. De tal maneira, o ato de causar 

o riso na audiência é visto como virtuoso. Outro fato a ser destacado é o uso do 

adjetivo “improvisada” (ex tempore) em oposição a “planejada” (meditata). Em 

razão da eloquência natural do indivíduo, ele é capaz de provocar riso por 

maneiras que não os “exercícios, mestres e preceitos de que todos se servem, mas 

                                                             
9
  A figura de Tirão aparece com frequência no corpus epistolar de Cícero e ele parecia ser um 

escravo letrado bastante próximo a ele (Att. 7.2.3; 7.5.2 Fam. 11.22; 16.20; 16.23). 
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por meio de outros fatores”
10
 (De Or. 1.20). A habilidade de improvisar e utilizar 

o humor de forma adequada é, assim, moral por si só. 

 

Essa noção é complementada no tratado De Republica, no qual é dito que o medo 

da culpa é um dos fatores mantenedores da ordem na Vrbs, pois exporia o réu de 

forma indesejada por ele. Esse sentimento é interpretado por Severin Koster (1980, 

p. 38) como também um medo de ser exposto ao ridículo, de maneira que a 

invectiva acabe cumprindo um papel jurídico-social por meio do desincentivo aos 

crimes contra a República. Nesse sentido, um bom orador deve, em nome da 

República, dominar o discurso eloquentemente para causar as risadas nos 

momentos propícios. 

 

Para Cícero, a eloquência é um dom natural dos bons (De Or. 2.132), nesse 

sentido, parece concordar com Aristóteles quando afirma que a verdade é 

naturalmente mais persuasiva que a mentira (Retórica 1354a – 1354b). Sendo 

assim, o humor é uma forma de defender uma verdade e manter a ordem social. 

Como vimos, parte de sua função social descrita pelo orador era envergonhar os 

criminosos, incentivando-os a não cometerem delitos. Contudo, tais recursos 

discursivos não se limitavam às acusações, mas também são encontrados nos 

discursos de defesa. No caso de Tito Ânio Milão, por exemplo, que havia 

assassinado Clódio (um dos maiores rivais de Cícero ao longo de sua carreira), o 

orador realiza uma série de invectivas à vítima, de forma a deslegitimar a acusação. 

Quintiliano comenta com elogios um comentário em específico que Cícero faz em 

relação à morte de Clódio. Segundo o retor, em dado momento do julgamento, 

foi perguntado à defesa quando a vítima havia sido assassinada. A resposta cômica 

do orador foi: “tarde”. 

“Como o advogado de acusação exprobrasse Milão argumentando que este havia 

feito uma emboscada contra Clódio [...] e como o interrogasse muitas vezes 

                                                             
10

 neque eis aut praeceptis aut magistris aut exercitationibus, quibus utuntur omnes, sed aliis 

quibusdam se id quod expetunt, consequi posse confidant. 
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quando Clódio havia sido morto, Cícero disse: “Tarde!”
11
 (Inst. 6.49, trad. Ivan 

Neves Marques Junior). 

 

Aqui é perceptível uma diferença em relação a piada feita em relação ao caolho: 

o único diretamente ofendido pelo comentário foi Clódio. Assim, a deficiência 

física enquanto categoria não parece ser válida de vituperação, apesar de alguns 

satiristas romanos, como Pérsio e Juvenal a utilizarem dessa maneira. Uma vez que 

são mencionadas constantemente os interesses a favor da República ao longo da 

oração em defesa de Milão, Clódio é eventualmente posto como inimigo de Roma 

e, por conta disso, morreu tardiamente. Ridicularizando a vítima, o acusado passa 

a ter o crime amenizado e, por consequência, o apoio júri. 

 

Além disso, como a piada foi feita em forma de resposta a uma pergunta, não 

parece planejado. Ao contrário, atribui-lhe um tom de improviso astuto, pois joga 

com a prática consuetudinária das assembleias jurídicas, onde é comum que se 

pergunte informações acerca da situação do crime. Fora de uma situação cômica, 

poderia soar vicioso dizer que uma vítima morreu tarde, mas o humor — como 

um filtro de agudeza — legitima a ação do orador perante ao público. 

 

O fato de Quintiliano demarcar que o advogado perguntara muitas vezes também 

indica que a resposta exclamativa de Cícero “tarde!” (sero!) serviria como forma 

de silenciá-lo, chamando a atenção do público para o fato do adversário estar 

sendo inconveniente e insistente na defesa de um ser que, segundo a defesa, 

deveria há muito ter morrido.  

 

Essa, porém, não é a única passagem elogiada por Quintiliano. Uma outra, a qual 

temos acesso direto do texto de Cícero, também o é (Inst. 6.2.61). Trata de 

                                                             
11
 cum obiceret Miloni accusator, in argumentum factarum Clodio insidiarumcum obiceret Miloni 

accusator, in argumentum factarum Clodio insidiarum [...]et identidem interrogaret quo tempore 

Clodius occisus esset, [Cicero] respondit "sero". 
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quando o orador fala sobre o que Milão estava fazendo no dia em que o 

assassinato havia sido cometido 

 

Milão, no entanto, como tivesse estado no senado naquele dia até o 

encerramento da sessão, dirigiu-se a casa, trocou de sapatos e de roupa 

e demorou-se um pouco enquanto a esposa se preparava, como é de 

praxe. Partiu, em seguida numa hora em que, se Clódio tivesse a 

intenção de voltar a Roma naquele dia, por certo já teria regressado. 

Clódio vai ao seu encontro sem estorvos, a cavalo, sem carro, sem 

bagagens, sem a comitiva grega de costume, e sem a esposa, o que quase 

nunca acontecia; já Milão, este insidioso, que tinha preparado aquela 

viagem só para praticar um assassinato, era conduzido num veículo 

juntamente com a esposa, envolto de uma capa de viagem, embaraçado 

por um séquito longo, feminino de criadas e jovens escravos (Mil. 10.28) 

(Trad. Marlene Borges). 

 

Milo autem cum in senatu fuisset eo die, quoad senatus est dimissus, 

domum venit; calceos et vestimenta mutavit; paulisper, dum se uxor (ut 

fit) comparat, commoratus est; dein profectus id temporis cum iam 

Clodius, si quidem eo die Romani venturus erat, redire potuisset. Ob 

viam fit ei Clodius, expeditus, in equo, nulla raeda, nullis impedimentis; 

nullis Graecis comitibus, ut solebat; sine uxore, quod numquam fere: cum 

hic insidiator, qui iter illud ad caedem faciendam apparasset, cum uxore 

veheretur in raeda, paenulatus, magno et impedito et muliebri ac 

delicato ancillarum puerorumque comitatu. 

 

Aqui é feito com humor um comentário acerca da demora da esposa de Milão 

para se arrumar. Além de ser um demarcador de relações de gênero da sociedade 

romana, Cícero descreve uma situação cotidiana com a qual diversos de seus 

ouvintes poderiam se identificar e, assim, gargalhar, transformando o clima da 

assembleia em algo diferente de uma discussão sobre assassinato. Como o próprio 

Quintiliano afirma (Inst. 6.2.21), o trecho possui leveza e não pode ser 

considerado torpe, pois é um humor que não prejudica a ninguém e, segundo os 

defensores de Milão, trazia a assembleia para a compreensão de uma verdade. 

Além disso, tal como Marlene Borges (2012, p. 54) marca, a representação de um 

indivíduo em uma situação do dia-a-dia o afastaria cada vez mais da figura de um 

assassino, pois seu comportamento doméstico se afastaria muito do esperado de 

alguém que prepararia uma emboscada. A autora também marca a narração 

espontânea e a elocução simples que corroboram com a verossimilhança do relato. 

Encontramos no excerto também uma ironia ao longo da narração – que era um 

momento esperado dos discursos jurídicos – na qual Cícero coloca a situação de 
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forma absurda, o que pode se considerar risível. Como um homem com o dia-a-

dia tão comum, tão identificável por quaisquer cidadãos daquele júri poderia sair 

de casa apenas para cometer um assassinato? E por que Clódio sairia sem sua 

comitiva de segurança ao longo da noite? Por meio da ironia e do humor, o 

orador levanta essas questões e, movendo a audiência a seu favor por meio da 

emoção (pathos)
12
, estabelece nas acusações um tom ridículo. A ironia torna o 

retrato daquele momento como absurdo; tal como previsto no De Oratore (2.74 

– 2.75), alguns gracejos absurdos servem ao orador para demarcar a problemática 

de uma situação, além de construir seu caráter. Não só as pessoas consideram a 

ironia algo muito engraçado (De Or. 2.75), como o humor permite que alguém 

não estúpido fale algo estúpido (De Or. 2.74). De tal maneira, a ironia só funciona 

se um indivíduo prudente fizer apontamentos imprudentes propositalmente e, 

portanto, quando isso ocorre, seu talento é reforçado e refinado. 

 

Está também posta uma imitação do discurso da acusação. No cenário, temos 

Cícero — que se diz virtuoso — imitando seus adversários de forma a categorizá-

los como estultos em contraste com sua suposta sapiência. Nessa situação, na 

medida em que o ethos de Cícero é favorecido, a credibilidade de seus adversários 

decai e vice-versa. 

 

Mas por certo, uma das obras de Cícero de maior número de invectivas visando a 

ridicularização foram as Filípicas, em especial, a segunda Filípica, cujo objetivo 

principal, segundo Jon Hall (2002, p. 288) não era retratar Marco Antônio como 

perigoso, mas como ridículo, um homem tão leviano que não seria digno de 

qualquer respeito ou admiração. Diferentemente de outros vitupérios, como na 

oração contra Verres, na qual o réu é explicitamente chamado de idiota (idiota) e 

é dito que ele não é de maneira alguma próxima de um ser humano (Verr. 2.4.33), 

                                                             
12
 Segundo Aristóteles, em sua Retórica (1356a), o pathos era uma das três formas artísticas de 

persuasão. Tratava-se da utilização das emoções para tornar o público favorável ao discurso do 

orador. Tal recurso era imprescindível para o locutor se associar à assembleia por meio da menção 

dos lugares comuns de sua sociedade. No caso romano, podemos exemplificar as virtudes e as 

narrativas de origem da Vrbs como elementos pathetici recorrentemente utilizados. 
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ou até mesmo contra Pisão, que é chamado de sujo (caenum) e arruaceiro 

(furcifer), contra Antônio, o orador opta por criar uma caricatura cômica, como 

podemos ver no trecho a seguir: 

 

Que foi? Estou te confundindo? Acaso, de fato, não entendes o suficiente 

o que é dito separadamente? (2.32) 

 

Quid est? num conturbo te? Non enim fortasse satis, quae diiunctius 

dicuntur, intellegis. 

Mas omitamos essas coisas que são da mais elevada perversidade; 

falemos de preferência sobre a pior espécie de leviandade. Tu, com essa 

garganta, com esses flancos, com essa força de todo o corpo própria de 

um gladiador, beberas tanto vinho no casamento de Hípia que no dia 

seguinte tiveste de vomitar à vista do povo romano. Oh! situação 

vergonhosa não só de ver, mas também de ouvir! Se isso tivesse 

acontecido contigo durante o jantar em meio às tuas prodigiosas 

bebedeiras, quem não consideraria vergonhoso? Em uma legítima 

assembleia do povo romano, porém, exercendo um cargo público, um 

comandante de cavalaria, a quem teria sido vergonhoso arrotar, encheu 

com vômitos seu colo e todo o tribunal com pedaços do que tinha 

comido, cheirando a vinho. Mas ele mesmo confessa que isso tudo faz 

parte de seus atos sórdidos; vamos aos atos esplêndidos. (2.63) (Trad. 

Bruna Fernanda Abreu) 

 

Sed haec, quae robustioris improbitatis sunt, omittamus; loquamur 

potius de nequissimo genere levitatis. Tu istis faucibus, istis lateribus, ista 

gladiatoria totius corporis firmitate tantum vini in Hippiae nuptiis 

exhauseras, ut tibi necesse esset in populi Romani conspectu vomere 

postridie. O rem non modo visu foedam, sed etiam auditu! Si inter 

cenam in ipsis tuis immanibus illis poculis hoc tibi accidisset, quis non 

turpe duceret? In coetu vero populi Romani negotium publicum gerens, 

magister equitum, cui ructare turpe esset, is vomens frustis esculentis 

vinum redolentibus gremium suum et totum tribunal inplevit! Sed haec 

ipse fatetur esse in suis sordibus; veniamus ad splendidiora. 

 

No primeiro trecho, é questionada a inteligência de Marco Antônio pela sua 

inabilidade de compreender um excerto com inversões. Na própria acusação, há 

uma separação das palavras “não” non e “compreendes” intellegis, utilizando do 

prróprio recurso ignorado pelo adversário para a composição discursiva. Além 

disso por si só gerar a risada contra aquele dito estúpido, o fato de Antônio não 

ter eloquência o afastaria de todas as virtudes pressupostas daqueles que a têm. 

Assim, Cícero desenha a representação de um homem inurbano, bárbaro e incapaz 

de falar o que o orador chamou em uma de suas epístolas de “o modo romano, 
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como falam as pessoas não tolas”
13
 (Fam. 7.5). Aqui o humor intensifica a 

estupidez de seu adversário. 

 

Posteriormente, fala de outro ato considerado não urbano: a bebedeira em 

demasia, oposta à moderação.
14
 Demarcar o cheiro de bebedeira de Marco 

Antônio com tanta veemência não é feito exclusivamente nesse, mas também em 

outros trechos. Isso ocorre, pois questionar a sanidade de um indivíduo era recurso 

comum ao vitupério, em especial no que diz respeito a alguém cujo cargo 

implicaria em uma postura mais moderada diante de um público. A cena grotesca 

torna o alvo de invectivas ridículo e, por consequência, difícil de se levar a sério 

ou de se defender, o vômito, por exemplo, é o ato vinculado ao excesso e aos 

vícios, distanciando-o de virtudes esperadas de um “comandante de cavalaria”. 

 

Posteriormente, em outras passagens, Cícero o chama de rapaz esperto (homo 

acutus) ironicamente e a própria capacidade lógica de Antônio é questionada. O 

orador prossegue chamando-o de “o mais estúpido de todos” (omnium 

stultissime), corroborando com a ideia de ele ser incapaz de acompanhar um 

argumento retórico, por se confundir com o discurso do locutor. 

 

Por conta disso, Jon Hall (2002, p. 290) interpreta essa ridicularização frequente 

nas Filípicas como um ato de mostrar superioridade intelectual. Na medida em 

que o alvo é representado de forma negativa, por contraste, o orador constrói seu 

ethos como o oposto daquilo. Se Antônio é incapaz de compreender um 

argumento lógico, por consequência, Cícero o é, além de ser capaz de fazê-lo e 

perceber as falhas de seu adversário. Nesse sentido, o humor no contexto jurídico 

possui um efeito duplo, tanto de depreciar o adversário, trazendo a audiência 

contra ele, quanto de dignificar o ethos do orador. 

 

                                                             
13
 Sed more Romano, quomodo homine non inepti loquuntur. 

14
 A moderação, como afirma Luiz Pita (2010, p. 120), era uma das principais virtudes vinculadas à 

urbanitas. 
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Considerações finais 

 

O uso adequado das ferramentas discursivas que levam ao riso é visto como algo 

fundamental para aqueles que objetivam a eloquência. Por conta disso, é 

compreensível o fato de podermos enxergar nos discursos jurídicos muitas vezes 

um humor próximo de outros gêneros aos quais frequentemente associamos essa 

característica. O orador, que segundo Cícero, é a figura mais importante da 

República, deveria tornar o seu discurso aprazível para aqueles que o ouvem e, 

por conta disso, o riso se torna eficaz. 

 

Em seus vitupérios, o humor reforçava a urbanitas, importante conceito para a 

composição da identidade de setores aristocráticos tradicionais; além de negar essa 

característica aos adversários, atribuía a eles vícios ao representá-los de forma 

pejorativa e caricatural. Como ferramenta discursiva, o humor, portanto, era 

utilizado como armas para disputas para defender a posição social do cidadão 

romano que dominava a retórica. 

 

Se Mary Beard escolheu Cícero como o romano mais engraçado, é porque viu nele 

um domínio eloquente das ferramentas discursivas que provocam o riso. Tais 

ferramentas, segundo o próprio orador, eram utilizadas para afastar das paixões 

do povo aqueles indivíduos perigosos para a República. Em decorrência disso, 

podemos concluir que os homens virtuosos, para a noção ciceroniana, devem 

saber ser engraçados para realizar a manutenção das estruturas de poder favoráveis 

para seu grupo, mantendo assim seu espaço na sociedade a partir de seus discursos.  
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Resumo: Este artigo procura abordar o riso no terceiro capítulo do livro VI da Instituição Oratória, 

de Marco Fábio Quintiliano, denominado De risu, que trata de aspectos da utilização do riso no 

discurso oratório. Citando a obra de Marco Túlio Cícero, De oratore, no livro II (§§ 216-291) De 

ridiculis, Quintiliano procura explicar o empreendimento da arte do riso na Oratória. Ainda que 

não havendo um conjunto de regras pré-estabelecido, o riso funciona, segundo os autores, nos 

embates, nos momentos em que o orador necessita de mais agudeza e engenho na sua 

argumentação. Autores como Ivan Júnior (2008, p. 17) afirmam não haver uma categorização 

cabal e definitiva do riso, nas obras de Cícero e de Quintiliano, dado que a matéria é flexível e 

aprendida pela prática e pelos exemplos, mas ambos os autores colocam o riso como ponto de 

apoio fundamental no âmbito da Retórica. Quintiliano acrescenta, nas suas reflexões, o uso do riso 

com moderação, nos discursos do orador. 

 

Palavras-chave: Marco Fábio Quintiliano – De risu. Riso e Oratória. Marco Túlio Cícero – De 

oratore. Riso e Retórica. 

 

 

 

Introdução 

 

Aristóteles é o autor que concilia o fenômeno do riso com a Retórica, ainda que 

Platão coloque alguns aspectos do riso em Filebo (48c–50b). Filebo começa com 

uma discussão sobre o prazer, da qual participam Sócrates e o próprio Filebo. 

Quando Protarco substitui Filebo como interlocutor de Sócrates, a discussão passa 

à natureza do Bem. Para Sócrates, a afeção espiritual
1
 compõe-se de uma mistura 

de prazer e dor (ALBERTI, 1999, p. 41). Lembrando a Protarco o choro provocado 

pelos espetáculos trágicos, ele evoca “o estado de alma em que nos colocam as 

                                                             
1
 Platão caracteriza, em Filebo, os prazeres falsos como afecções mistas – misturas de prazer e dor 

– divididas em 3 categorias: corporais, semicorporais e semi-espirituais e as puramente espirituais.  
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comédias [...], que é também uma mistura entre dor e prazer”. Assim, para 

compreender a questão do riso, é preciso passar pela comédia. Apesar da sua 

utilidade, a comédia tem uma natureza controversa, obrigando a que a sua 

transmissão e representação sejam vigiadas, conforme Vicente Ordóñez Roig nos 

indica: 

 

As almas dos jovens não são suficientemente fortes para suportar a 

seriedade (Leg. 659 e), adverte Platão; e este é, certamente, um dos 

pontos a favor para que a comédia tenha um eco na cidade, mesmo que 

seja de forma inocente e superficial. Recordemos que para Platão, a 

elaboração de composições cômicas deve recair nos escravos e nos 

estrangeiros assalariados, não nos cidadãos livres (Leg. 816 e). Tampouco 

estes, os livres, devem aprender as imitações cômicas, senão que 

continuamente se deve representar alguma comédia nova para que nada 

chegue nunca a saber-se de memória. Estas comédias serão 

supervisionadas pelo encarregado de educação das crianças e jovens [...] 

(ORDÓÑEZ ROIG, 2012, p. 156, tradução minha). 

 

Pode-se dizer que o tom principal da questão do riso em Platão reside na 

condenação moral tanto do risível como daquele que ri. O primeiro, porque não 

obedece à inscrição do oráculo de Delfos e desconhece a si mesmo, traindo, assim, 

a normativa principal de “Conhece-te a ti mesmo”; o outro, porque experimenta 

o vício da inveja (o invejoso se regojiza com os infortúnios alheios) (ALBERTI, 

1999, p. 42). Assim, para Platão, os prazeres do riso seriam falsos, conhecidos pela 

multidão medíocre de homens privados da razão (MIOTTI, 2010, p. 20).   

 

No corpus aristotelicum há poucas ocorrências do termo “riso”, bem como das 

suas formas adjetivada e verbal. Ademais, não podemos contar em Aristóteles com 

uma definição do riso ou ao menos com uma explicação fisiológica mais 

detalhada, nem sequer o riso parece assumir em algum momento um valor de 

destaque em seu pensamento ético-moral. Entretanto, apesar da ausência de uma 

investigação empreendida pelo próprio Estagirita do tema em questão, bastante 

conhecida é a afirmação do filósofo de que, dentre os animais, o único que ri é o 

humano. Ora, somente essa asserção parece-nos suficiente para tornar relevante 

um exame mais cuidadoso do riso em Aristóteles, afinal, ainda que o riso não 

defina o humano, certamente é algo próprio do humano que possibilita o riso 
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(PEIXOTO, 2014, p. 106). No entanto, é em um contexto de um tratado de 

biologia, no De partibus animalium, que o riso é mencionado indiretamente, 

quando o Estagirita afirma que o diafragma experimenta uma sensação de cócegas 

em razão de um certo aquecimento (PA, III, 10, 673a, 2-4). Segundo o filósofo, o 

diafragma tem a função de separar a região do coração ou o princípio da alma 

sensível (PA, III, 10, 672b, 16-17). A explicação continua, do ponto de vista 

fisiológico: 

 

O que prova que, quando ele recebe calor, o diafragma manifesta assim 

que ele experimenta uma sensação, é o que se passa no riso. Com efeito, 

se fazemos cócegas em alguém, ele se põe a rir logo em seguida, porque 

o movimento ganha rapidamente essa região, e mesmo se o movimento 

a esquenta levemente, o efeito é sensível, e o pensamento se põe em 

movimento contra a vontade. Se o homem é o único animal passível de 

cócegas, isso vem, primeiro, da finura de sua pele, mas também do fato 

de que ele é o único animal que ri (PA, III, 10, 637a). 

 

Verena Alberti (1995, p. 8) observa, também, que as descrições aristotélicas da 

função fisiológica do diafragma no riso são bastante detalhadas: 

 

Para Aristóteles, o diafragma separa o alto e o baixo do animal e isola 

assim o coração e o pulmão do abdômen, protegendo-os da exalação e 

do excesso de calor desprendidos dos alimentos. Ele funciona como uma 

espécie de barragem entre a parte nobre (cabeça, pulmões, coração) e a 

parte menos nobre (abdômen, fígado, baço, vesícula etc.) em todos os 

animais em que é possível separar o alto do baixo. Porque o humor 

quente e excrementício exalado pelas partes adventícias ao diafragma 

traz uma perturbação manifesta ao raciocínio e à sensibilidade, continua 

Aristóteles, alguns autores chamam o diafragma de centro frênico (do 

pensamento). Convém esclarecer que os radicais gregos phrén e phrénos 

remetem tanto ao diafragma - como em "frenite" - quanto ao 

pensamento - como em "frenologia". Nota-se que a posição mediana do 

diafragma lhe confere um estatuto particularmente importante, pois ele 

encerra as especificidades do alto (do pensamento, da sensibilidade) e 

do baixo (uma vez que atrai os humores exalados pela atividade 

digestiva). 

 

De todo o modo, ainda que a discussão sobre o riso não apareça sistematizada, 

na obra de Aristóteles, o humor ganha o estatuto de agradável e útil. Na Poética, 

por exemplo, encontramos diversas menções ao cômico, mas apenas na obra 

Retórica se precisam algumas ideias acerca do papel do orador na produção do 

riso.  
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No terceiro livro da Retórica, Aristóteles refere-se à troca de letras em uma palavra 

e à troca de palavras em um verso como recursos cômicos, algo que os autores 

latinos utilizarão, constantemente. Na mesma obra, Aristóteles menciona o fato 

de o emprego do risível no discurso tornar o júri benevolente, abatendo e 

enfraquecendo o adversário, além de mostrar que o orador é homem culto e 

urbano, capaz de driblar a tristeza ou de dissipar acusações desagradáveis. Em 

suma, a discussão sobre o humor realizada na Retórica está no contexto das 

paixões e do uso favorável que se pode fazer delas.  

 

Para Aristóteles, são necessários uma boa educação e refinamento na percepção 

do que é risível, do mesmo modo que se deve saber ser engraçado sem perder o 

tom no uso das palavras e nas ações no convívio social adequado a um homem 

livre. Assim, o bom humor é como uma mediania em relação à bufonaria e à 

rusticidade, bem como uma medida certa da capacidade de rir e provocar o riso 

(PEIXOTO, 2014, p. 110). 

 

As teorias de Cícero e Quintiliano são, provavelmente, os primeiros textos 

sistemáticos sobre o riso e o risível, no pensamento ocidental. Cícero e Quintiliano 

dedicam um capítulo inteiro das suas obras de retórica ao ridiculum (ALBERTI, 

1999, p. 56). Não são claros os motivos que levam os autores a considerarem o 

riso como objeto específico no ensino da arte da Retórica, mas Charlene Miotti 

(p. 24) postula, a esse propósito, a possibilidade de o riso se ter tornado objeto 

junto com a importância do papel do orador. A propósito da Retórica, vale notar 

que na obra Górgias, de Platão, registra-se, pela primeira vez, o termo “retórica”. 

Apesar das formulações de Platão contra os sofistas e a sua pedagogia, a Retórica 

não deixou de ser ensinada a Aristóteles. Os preceitos retóricos por este 

formulados estão explanados na sua obra Retórica, dividida em três livros, escritos 

em momentos distintos (entre 350 a.C. e 335 a.C.). A obra se ocupa da arte de 

comunicação em público, com fins persuasivos. Já o outro tratado do filósofo 
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sobre a elaboração do discurso, a Poética, se ocupa da arte da evocação 

imaginária, do discurso com fins essencialmente poéticos e literários.  

 

A primeira obra sobre esta questâo é Retórica a Herênio, que surge entre 86 e 82 

a.C., sem autoria conhecida (FREITAS, 2014, p. 234). Também é de referenciar, 

da mesma época, a obra De Inventione, de Cícero, consistindo num manual de 

Retórica em dois livros deixados incompletos. Para Cícero, a Oratória deve 

contemplar o conhecimento de História, Direito e Filosofia, além de aspectos da 

tradição retórica, como o estudo das emoções do público e o funcionamento do 

humor (SCATOLIN, 2016, p. 178). 

 

 

De oratore/Do orador, de Cícero (De or., II, 216-291): res et uerba 

 

Cícero sintetiza o saber da sua época sobre p humor, discutindo uma ampla gaa 

de conceitos teóricos, o que faz dele um verdadeiro conhecedor das formas de 

fazer rir, incluindo as mais indevidas. O exemplo mais evidente de riso 

inapropriado está na obra Pro Cluentio, comparada a uma comédia, já que faz 

extenso uso do humor bufonesco.  

 

No texto De oratore (II, 216-291), podem distinguir-se duas partes principais. Na 

primeira discute-se a possibilidade de elaborar ou não uma arte do riso e se 

encontram a maioria das observações teóricas, ainda que algumas apareçam ao 

longo do texto. Esta parte se estende dos parágrafos 216 ao 248.  

 

A segunda parte começa a partir do parágrafo 249 e é uma enumeração dos 

“gêneros do risível”, ou seja, um catálogo de figuras e recursos retóricos. Aí vem 

enunciada uma teoria do riso. O riso é uma capacidade natural e inerente, para 

Cícero, e é uma arte que pode ser aprendida de forma exitosa. Mais do que uma 

arte que deve ser aprendida, o riso é um fenômeno extremamente complexo de 

abordar (§ 217).  
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Na primeira parte, Cícero trata de cinco questões fundamentais, avançando da 

questão mais geral para o particular. 1) o que é o riso; 2) o que é o ridículo e quais 

as fontes ou tópicos que o provocam; 3) se é próprio do orador provocar riso; 4) 

o decoro que deve guardar o orador; 5) os gêneros do risível (§ 235).  

 

Em De oratore, o uso do engenho está exposto por Júlio César Estrabão, no livro 

II. Estrabão é apresentado como um orador experiente, mestre no uso do 

ridiculum. É ele quem introduz as perguntas que norteiam a investigação de 

Cícero
2
 (De or. II, 235):  

 

E para não vos demorar por muito tempo, exporei muito sucintamente 

aquilo que penso a respeito deste assunto. A respeito do riso há cinco 

coisas que devem ser perguntadas. Primeira: o que é o riso; segunda: 

onde é encontrado; terceira: se é próprio do orador querer provocar o 

riso; quarta: até que ponto o orador pode utilizá-lo; quinta: quais são 

os gêneros do riso (§ 235). 

 

Na primeira destas questões, o riso é apresentado como uma reação violenta que 

se apodera do corpo. Cícero é o primeiro a notar com clareza a distinção entre o 

riso como um fenômeno corporal daquilo que o provoca – o humor. A segunda 

questão é a definição de ridículo, para Cícero. O paradoxo fica evidente, no 

sentido em que o riso por um lado deve ser torpe, mas por outro, o comediante 

deve ser alguém capaz e inteligente, detentor de agudeza e engenho.  

 

A novidade de Cícero reside no fato de fazer uma larga enumeração dos usos do 

humor, dentre os quais atacar os adversários (§ 229). Desta abundância dos usos 

práticos derivam os valores retóricos em que o humor se efetiva, como a captatio 

benevolentiae, acuitas, movere, disputatio e delectare.  

 

                                                             
2
 Para o livro II do De oratore (De ridiculis), de Cícero, usou-se a tradução de Ivan Neves Marques 

Júnior (2008), citada nas Referências. 
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Na quarta questão, Cícero descreve os limites que o orador deve seguir se não 

quiser, ele mesmo, cair no ridículo e perder, assim, a sua credibilidade. Toda a 

matéria do risível passa, assim, por um estreito filtro, elegendo o bom orador 

como aquele que segue as preceptivas dos antigos filósofos, mas que sabe, 

também, quais os gostos do senado romano. 

 

Cícero distingue ainda o humor apropriado do inapropriado, concluindo que nem 

tudo o que é risível (ridícula) é chistoso (faceta) (§ 251). O ridículo é a comicidade 

entendida com um sentido mais amplo, que pode dizer não aos limites. Por outro 

lado, a facécia é a comicidade empregue com um determinado propósito e cheia 

de dignidade, que se subjuga aos limites morais, decorosos, urbanos, de bom gosto 

e próprio dos oradores (RUIZ, 2015, p. 21-25).  

 

A questão dos limites do riso, em Cícero, é extremamente importante. A obra De 

oratore traz limites de cariz ético e pragmático (§ 229). Cícero recomenda, assim, 

que se atenda a três aspectos fundamentais: aos homens, ao assunto e ao seu 

tempo. Atender aos homens significa não zombar de alguém de forma a machucá-

lo – o que pode resultar em algo contraproducente. No geral, ele considera que 

não se deve zombar das altas esferas (como juízes), visto que detêm poder sobre 

nós. Não se cita, todavia, qual o tempo exato para dizer uma piada – já que sabê-

lo é uma qualidade natural -, mas a piada deve ser adequada à situação e não deve 

ser dita todo o tempo (§ 237; 247). Quintiliano vai retomar essa ideia, quando 

afirma: 

 

Além de tudo, quero que o orador se expresse com polidez; não quero, 

porém, de forma alguma que disso dê apenas impressão. Por isso, 

sempre que puder, não dirá sequer um dito espirituoso, pois por vezes 

é preferível perder tal dito espirituoso a ver diminuída a própria 

autoridade./ Mas ninguém atacará o acusador que brinca em situação 

muito difícil ou o advogado que pede clemência com jocosidade. 

Existem também certos juízes sisudos demais para se deixarem levar ao 

riso (§§ 30-31). 

 

Entre outras recomendações, não se deve ser “insulso” (§ 239), “ofensivo” (§ 247) 

nem “obsceno” (§ 242). Todas as formas inapropriadas de provocar riso não 
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convêm ao orador porque menosprezam a sua urbanidade, civilidade e colocam 

em causa a sua credibilidade (RUIZ, 2015, p. 26). O objetivo do orador não é 

parecer divertido, mas sim conseguir, através do riso, um benefício mais alto, o de 

persuadir o ouvinte (vide §§ 239; 242; 224-247; 250-251; 259 e 274). 

 

A primeira regra, segundo César Estrabão, é a circunspecção em relação às afecções 

da vítima: o ataque às pessoas que lhe são caras deve ser evitado (advertência 

mantida por Quintiliano). A segunda diz respeito aos assuntos dos quais se pode 

fazer troça sem perder autoridade: os que não excitam nem um grande horror 

(odio) nem uma grande piedade (misericordia). Sobre essa recomendação, Alberti 

(1999, p. 58) afirma que as instruções que procuram limitar o emprego do risível 

no discurso coincidem com o que é legítimo para a arte retórica em geral. Se as 

circunstâncias foram observadas com acuidade pelo orador, ele pode usar o riso 

para cativar o público e ganhar a causa. 

 

Ainda quanto às circunstâncias, Cícero é o primeiro a observar que o jocoso e o 

sério compartilham as mesmas fontes. A divisão das categorias dos risíveis para 

Cícero, retomando a quinta questão de César Estrabão, é também dúplice, em 

ações e palavras (res et uerba). Para a primeira, podem-se identificar por volta de 

vinte espécies de risível – todos os procedimentos que não extraem seu caráter 

cômico das palavras utilizadas, por exemplo: a imitação (dos gestos, da voz e da 

postura do adversário), a ingenuidade fingida e a ironia. Para a segunda categoria, 

oito gêneros são citados, entre eles: a metáfora, a antítese, as palavras com duplo 

sentido, a alteração ligeira de palavras ou versos e até a compreensão de uma 

palavra de forma literal (MIOTTI, 2010, p. 25-26). 

 

 

De risu/ Sobre o riso, Quintiliano (Inst. Orat., VI, 3, 1-112): riduculum 

  

O riso, em Instituição oratória, é visto com mais circunspecção e desconfiança. 

Quintiliano consagra duas vezes menos espaço do que Cícero e exprime muitos 
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temores sobre o assunto: o riso é suspeito e desestruturador; fomenta a desordem, 

é perigoso para o poder, faz perder a dignidade e a autoridade. Nas palavras de 

Georges Minois (2003, p. 108) sobre a obra de Quintiliano, “O riso é perturbador, 

mais ou menos demoníaco, inexplicável, misterioso, incontrolável”. Quintiliano 

defende, ainda, o seu uso com parcimônia, já que é um instrumento de controle 

poderoso. Prudência e reserva são fundamentais. Minois (2003, p. 109) analisa, 

ainda, o fator histórico no uso do riso, no mundo romano: 

 

A trajetória do riso no mundo romano é de uma degradação 

progressiva, que vai do risus vigoroso e multiforme dos primeiros séculos 

da República a uma pluralidade de risos socialmente distintos. Nos 

círculos dirigentes e na elite intelectual, prevalece uma concepção agora 

negativa: o poder desconfia do riso; ele vigia as expressões subversivas 

em festas e comédias; nas classes superiores, deve ser utilizado apenas 

com parcimônia, sob forma muito apurada, cada vez mais artificial e 

amaneirada.  

  

Os ensinamentos de Quintiliano são apresentados, em Instituição Oratória, em 

uma sequência que respeita a progressão natural do aprendizado. Nos primeiros 

livros, ele se dirige aos pais ou preceptores, responsáveis pela educação da criança 

em casa, enquanto nos últimos ele fala diretamente ao orador experiente. A 

Instituição Oratória atende a uma relação com a tradição retórica da formação de 

um bom orador. As cinco etapas de elaboração do discurso fazem parte do sistema 

da Retórica antiga: inuentio (encontrar a matéria e os argumentos); dispositio 

(organizar o que foi encontrado); elocutio (expressão linguística dos 

pensamentos); memoria (conhecer de cor as palavras a serem usadas); actio ou 

pronuntiatio (gestos e dicção ao pronunciar o discurso).  

 

Note-se, a este propósito, que em Retórica a Herênio (1, 4, 3, 1-11), as partes da 

Oratória são seis: exórdio (exordium), narração (narratio), divisão (divisio), 

confirmação (confirmatio), refutação (refutatio) e conclusão (conclusio). Cícero, 

em Do orador (2, 79, 8-11), adota uma organização que segue a estrutura imposta 

pelas tarefas do orador. Além das seis partes, adota uma sétima, a digressão 

(digressio). 
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Após a exposição, nos livros anteriores, da teoria do exórdio, da proposição, da 

narração e da confirmação, ele se ocupa no livro VI da peroração (primeiro 

capítulo), dos afetos (segundo), do riso (terceiro), da altercação (quarto) e 

finalmente do juízo e do conselho (quinto). O livro VI corresponderia ao 

penúltimo dos livros dedicados à inuentio e à dispositio, segundo o planejamento 

anunciado pelo autor. No entanto, é curioso notar que boa parte das 

recomendações encontradas ali dizem respeito precisamente à elocutio e à 

pronuntiatio (§§ 26, 29, 30, 33, 36 etc.), já que o riso se baseia primordialmente 

na ocasião (§ 11) e é imprescindível que o orador esteja preparado para agir de 

improviso (MIOTTI, 2010, p. 30).      

 

Inicia, assim, o capítulo 3 do livro VI dizendo que a função do riso é afastar o 

espírito dos fatos e dar descanso “ao aborrecimento e à fadiga” (§ 1). Tendo em 

conta os aspectos conturbados da vida pessoal de Quintiliano, como a morte da 

esposa e do filho primogênito, não seria de admirar que o autor apostasse numa 

forma de combater o desânimo, no âmbito do seu objeto principal: a formação 

de um bom orador. 

 

O capítulo do riso está estruturado em três grandes partes: exposição introdutória 

do problema (§§ 1-21), desenvolvimento do tema acompanhado de exemplos (§§ 

22-102) e concentração sobre um tipo específico de engenhosidade: a urbanitas 

(§§ 102-112), qualidade do homem civilizado, urbano, versado em boas maneiras 

e cortesia.  O capítulo começa com o reconhecimento das vantagens de suscitar o 

riso e da dificuldade na realização dessa prática (§§ 1-6). 

 

Quintiliano, assim como Cícero, assume ser impossível definir o riso. Já nos 

primeiros parágrafos vemos algumas asserções que revelam a particularidade do 

objeto:  

 

No entanto, o assunto apresenta uma dificuldade maior, em primeiro 

lugar, uma vez que o dito ridículo geralmente é falso (sempre de 

pequena honorabilidade), muitas vezes depravado de propósito e, além 

disso, nunca dignificante. Em consequência, variadas são as reações das 
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pessoas, pelo fato de que se julga não por algum motivo lógico, mas 

talvez por algum movimento insondável do espírito que desconheço (§ 

6). 

 

Na sequência do texto são elencadas considerações de caráter geral: fonte e sede 

do riso (§§ 6-8), sua força e eficácia (§§ 8-10), prevalecimento da disposição 

natural e da ocasião na prática das facécias (§§ 11-16), as várias denominações no 

âmbito do ridículo: urbanitas, uenustus, salsus, facetus, iocus, dicacitas (§§ 17-21). 

Note-se, a este propósito, a defesa que Quintiliano faz da ponderação e 

parcimônia no uso do riso, mas ao mesmo tempo da captatio benevolentiae do 

ouvinte: 

 

Portanto, será salgado aquilo que não for insulso, como um simples 

tempero do discurso, que é percebido pelo significado subjacente como 

que pelo paladar: reanima e afasta o discurso do tédio. Ora, o sal, como 

o espalhado nos alimentos em quantidade um pouco maior, desde que 

não seja com exagero, acrescenta-lhes algo de um prazer característico, 

assim também os que aplicam algum sal ao discurso fazem com que 

tenhamos sede de ouvir (§ 19). 

 

A partir do parágrafo 22, encontramos um tratamento mais específico do assunto, 

começando pela indicação da primeira divisão do ridículo: em palavras e ações – 

embora o uso seja tríplice, já que o riso é extraído ou de outros, ou de nós mesmos 

ou de coisas cotidianas (§§ 22-24). Conforme Miotti (2010, p. 32):  

 

Reconhecendo ser complexo o treinamento para a produção de um tipo 

de humor requintado e oportuno, principalmente pelo caráter um tanto 

imprevisível da reação coletiva do público e que o orador precisa 

antecipar, Quintiliano inaugura essa tríplice classificação que o distingue 

de todos os que o precederam. 

 

A aparência e a gesticulação são igualmente importantes para o orador, para que 

não revele, imediatamente, a estratégia para cativar o ouvinte: “nada há de mais 

sem sal do que o que é dito como salgado” (§ 26). A partir daí se desenvolve uma 

terceira distinção: o ridículo criado a partir do que fazemos (§§ 25-26) ou dizemos 

(§§ 27-35). Notem-se as noções da dicotomia res et uerba. À segunda dessas duas 

categorias é dedicado maior espaço do que à primeira, afinal o orador se 

caracteriza pelo uso da palavra: são levantadas características e limitações dos dicta 
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(§§ 27-28), e vêm elencadas as cinco questões-chave que devem ser consideradas: 

quis dicat (§§ 29-30), in qua causa (§ 31), apud quem (§ 31), in quem (§ 32), quid 

dicat (§§ 33-35), ou seja, quem faz o discurso, a favor de que causa, na presença 

de quem, contra quem e o que se diz. Para cada uma dessas perguntas, Quintiliano 

responde com explicações e exemplos, deixando ao orador a possibilidade de 

utilizar os argumentos que lhe parecerem mais convenientes (§ 112). 

 

Quanto aos lugares onde se origina o riso, há outra proposta (em três tópicos) 

que, entretanto, Quintiliano não recupera adiante (§ 37): o riso nasce ou da 

aparência do nosso adversário, ou do seu caráter (que se deduz a partir de suas 

ações e ditos), ou ainda de elementos externos. Deformidades são comuns, na 

causa do riso: 

 

E Sarmento comparou Mésssio Cícirro a um cavalo selvagem. Baseia-se 

ainda em coisas inanimadas: Públio Blésio apelidou a um certo Júlio, 

homem negro, magro e encurvado, de fivela de ferro. Esse método de 

conseguir o riso é o mais comum atualmente (§ 58). 

 

Quanto ao primeiro ponto, o risível evidente aos olhos (que oferece ao orador 

ocasiões menos numerosas), é dedicado somente o parágrafo 38; o segundo, a 

narração de um fato engraçado, ocupa maior extensão (§§ 39-44); o terceiro, o 

dito espirituoso, é na teoria de Quintiliano, o mais amplamente considerado (§§ 

45-70). As formas enunciativas do risível (§§ 46-56), mais precisamente os vários 

tipos de anfibologia (§§ 46-52) e a alteração de nomes (§§ 53-56) são citadas.  

 

Em seguida, são avaliados os ditos extraídos a partir da natureza das coisas (§§ 57-

63), em particular a analogia (§§ 57-63), as dissemelhanças (§ 63) e os opostos (§ 

64). A seção se fecha com o exame dos tipos de argumento (§§ 65-66), das figuras 

de estilo (§§ 67-69) e das figuras de pensamento (§ 70). Conforme Quintiliano, 

seria exaustivo demais citar todos os ditos jocosos dos antigos (§ 65) e nem sempre 

devem ser utilizados: “Mas como são muitos os pontos dos quais se extraem os 

ditos jocosos, devo repetir que nem todos eles são convenientes aos oradores; 
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particularmente, nem por ambiguidade são admissíveis aquelas obscenidades, que 

os atelanos têm o costume de criar (§ 46)”. 

 

Entre os parágrafos 71 e 100, encontramos finalmente desenvolvida a tripla 

classificação anunciada já no parágrafo 23 (o riso é extraído ou de outros, ou de 

nós mesmos ou de coisas cotidianas). Em primeiro lugar são apresentadas as várias 

maneiras de extrair o riso a partir dos outros acontecimentos históricos. Para 

Miotti (2010, p. 36),  

 

O fundamento ciceroniano de que as fontes dos pensamentos graves e 

sérios são as mesmas do risível é retomado e ampliado por Quintiliano, 

que apresenta formalmente neste trecho, como parte da teoria sobre o 

riso, o elemento do embuste. Esse fingimento, ali, marca a diferença 

entre o emprego sério e o emprego jocoso das mesmas palavras, 

distingue os tolos dos homens refinados e se configura como atributo 

essencial do risível. Com a declaração de que são infinitas as formas de 

enunciar o risível (bem como as formas de enunciar o sério), conclui-se 

o tratamento específico do fenômeno do riso.  

 

Quintiliano deixa a discussão acerca do riso para o livro VI, que trata da peroração. 

Abordando as paixões que devem ser suscitadas no júri especialmente na última 

parte do discurso, Quintiliano parece inserir o riso nos domínios da peroração por 

tê-lo como um dos últimos recursos eficazes para ganhar uma causa. Durante todo 

o sexto livro, o autor busca delimitar, definir, organizar e exemplificar as sutilezas 

da recriação racional e planejada das paixões por parte do orador. 

 

Os afetos e o riso (capítulos dois e três) são, para Quintiliano, os dois aspectos 

mais relevantes de uma peroração bem construída, já que os sentimentos 

despertados no espectador dominam o fórum. Além disso, a peroração é a última 

parte do discurso, a última oportunidade para ganhar a simpatia da opinião 

pública, assegurando seu êxito frente ao auditório. Apesar disso, durante todo o 

capítulo, o que Quintiliano procura fazer é construir um conjunto de premissas 

que conduzam o orador a um uso calculado e elegante do humor (MIOTTI, 2010, 

p. 37).   
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A urbanitas 

 

Em De risu, o gênero do riso é a urbanitas, tomada tanto dos conjuntos quanto 

dos gêneros de ditos ridículos. Quintiliano não indica diretamente gêneros de 

urbanidade. A nomenclatura genera urbanitatis é estabelecida por Ivan Marques 

Júnior (2008, p. 15), a fim de indicar um nome aos gêneros de ridículo em De risu. 

Sobre o conceito de urbanitas, note-se o que dizem os autores William 

Fortenbaugh e David C. Mirhady (1994, p. 10): 

 

In rhetorical treatises the word corresponds to the Greek asteismos and 

is always closely connected with laughter and amusing expressions. 

Therefore, as we shall se (§ 8), Quintilian can vituperate Domitius Marsus 

for incorporating serious expressions in his notion of urbanitas. But 

urbanitas is never classified as a trope.  

 

Ao discutir o conceito de riso, o termo urbanitas é frequentemente usado por 

Quintiliano, conforme notam os autores supracitados (1994, p. 11). A ligação de 

urbanitas a riso e ao refinamento do humor é evidente. A concepção de urbanitas 

é um atendimento ao conceito humorístico em Roma que começa a tomar corpo 

na época de Cícero. O termo repete-se em De risu em contextos em que o autor 

discute sobre definições e gêneros exemplos do riso oratório: “A sentença 

espirituosa (urbanitas) é rara na oratória; não dispõe de método próprio, mas é 

preciso que se adapte às regras da retórica” (§14). 

 

A citação da definição de urbanitas, de Domício Marso, aparece nos parágrafos 

finais de De risu (MARQUES JÚNIOR, 2008, p. 16). Quase como um apêndice do 

capítulo, a discussão sobre o tratado De urbanitate de Domício Marso ocupa os 

dez parágrafos finais (§§ 102-112). É discutida a sua definição de urbanitas e a de 

urbanus atribuída por ele a Catão (§§ 104-106), a qual se contrapõe à definição de 

Quintiliano (§ 107): ”Domício Marso, que escreveu com muita habilidade sobre o 

humor, a essas acrescentou algumas não provocadoras de hilaridade, mas ditas 

com elegância e adequadas a qualquer discurso, por sério que seja, e agradáveis 
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devido a um encanto próprio; são joviais, mas levam ao riso (§ 102).” A definição 

de urbanidade, para Marso, e segundo Quintiliano, é, de todo o modo, aplicável 

à eloquência do discurso: 

 

E lhe dá a seguinte definição: Urbanidade é uma certa qualidade, 

sintetizada numa breve expressão e apta para divertir e levar os homens 

a todas as emoções do espírito, principalmente adequada para resistir ou 

provocar, conforme o exigir qualquer circunstância ou pessoa (...). De 

fato, se gira em torno de coisas e pessoas, uma vez que em ambos os 

casos é necessário que se pronuncie, refere-se à eloquência perfeita (§ 

104). 

 

À distinção que faz Marso dos ditos urbanos em sérios, risíveis e intermediários (§ 

106), acrescenta-se a subdivisão do elemento sério em outros três gêneros: 

honorífico, afrontoso e intermediário, com exemplos fornecidos pelo próprio 

autor (§§ 108-109). Também nesse ponto Quintiliano não compartilha da mesma 

opinião de Domício Marso e define os ditos que, no seu entender, deveriam ser 

considerados urbanos (MIOTTI, 2010, p. 36-37). Existem similaridades entre a 

teoria de Marso, citada por Quintiliano, e as ideias de Aristóteles. Tanto Marso 

quanto Aristóteles preferem ditos curtos, mas Marso defende aqueles que 

provoquem riso, algo não mencionado por Aristóteles (FORTENBAUGH; 

MIRHADY, 1994, p. 11). 

 

O capítulo se encerra quando Quintiliano oferece ao leitor a liberdade de julgar 

as informações reunidas ali e adotar aquelas que lhe soarem mais convincentes (§§ 

110-112): “Não me pareceu conveniente deixar de lado essas considerações que 

levam ao riso; se nelas tenho errado, no entanto não decepcionei os leitores 

através da indicação de opiniões diferentes; seguir a umas ou a outras é de livre 

escolha de quem as aprecia” (§ 112). 

 

 

Consideração finais 

 

Os tratadistas e filósofos da Antiguidade mostram uma preocupação em distinguir 

a comicidade decorosa daquela que não o é. Desde Platão, com seus esforços para 
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que o riso adquirisse uma função pedagógica, até às considerações de Aristóteles 

e Cícero. O benefício retórico dos efeitos cômicos do discurso parece suscitar aos 

autores que tracem uma fronteira entre o humor e a indecência, ou a prevaricação 

dos limites do humor. Na Retórica, o riso faz parte da emotividade, ethos e pathos 

conjugados, e pode utilizar-se com diversos fins, como contribuir para uma boa 

imagem do orador, melhorar o discurso, defender-se de ataques, saber atacar o 

opositor e persuadir. O riso pode, assim, ser utilizado em quase todos os níveis 

retóricos, tais como a inventio, com a eleição de tópicos ou enredos adequados; 

na elocutio, com figuras retóricas risíveis; na actio, com gestos e imposição de voz 

(RUIZ, 2015, p. 31-32). Uma vez que os tratadistas recomendam ater-se aos limites 

éticos e práticos com a finalidade de não perder a dignidade, o uso moderado é a 

recomendação que norteia o De risu, de Quintiliano. 

 

A obra de Cícero, De oratore (livro II) é, sem dúvida, a obra a que mais Quintiliano 

faz alusão, no capítulo 3 do livro VI. Quintiliano defende a habilidade de provocar 

o riso, mas valorizando questões caras ao orador, como a habilidade retórica e os 

valores morais (§ 83). A retórica inclui a estratégia do riso na empreitada de ser 

útil ao orador e agradável ao público. Esse humor oratório conserva uma 

característica particular, para Quintiliano: o próprio orador não ri (o simples fato 

de não rir da própria piada contribui para que suas palavras sejam risíveis, cf. § 

26), ele provoca o riso de modo calculado e permanece sério. Cícero parece 

concordar, ainda que reconheça que, internamente, o orador possa achar risível a 

situação (MIOTTI, 2010, p. 39).  

 

A intenção didática da obra Instituição Oratória é evidente no capítulo 3 do livro 

VI: suscitar o riso deveria ser objeto de ensinamento por parte dos mestres de 

retórica, já que o assunto é de elevada dificuldade e até aquele momento não 

tinha recebido atenção específica nem tratamento sistemático (§§ 15-16).  Pode-se 

entrever, a partir da estrutura da exposição de Quintiliano, uma tentativa de 

organizar didaticamente a teoria sobre o assunto antes de especificar as técnicas 

aconselháveis (ou não) para a prática oratória. Para além disso, a sua admiração 
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por Cícero é intrínseca à sua própria obra. Nos esteios do riso ciceroniano, 

Quintiliano leva mais longe a conceituação sobre a importância do riso na 

Oratória. A sua desconfiança em relação ao fenômeno se ancora nas mudanças 

históricas do mundo romano, em que o riso foi sendo cada vez mais fruto de 

questionamentos pela parte do poder político. 
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Resumo: Ainda que não exista uma “Pedra de Roseta” que indique caminhos para uma consistente 

interpretação da sátira seiscentista colonial luso-brasileira, faremos um breve retorno até as origens 

da máscara satírica, que durante o século XVII riu-se das gentes e até mesmo das terras, estando 

elas próximas ou distantes. Visitaremos, então, o mordaz Juvenal, um dos modelos nos quais o 

ponto de vista da persona satírica se espelha, para estruturar suas oposições. O paradigma a partir 

do qual se construirão as oposições na sátira colonial é a metrópole, representação do ideário 

português. Para descompor a cidade de Salvador, considerada vil, a persona satírica precisa de 

Portugal como imagem basilar que sirva de modelo diante das máscaras que irá imitar: alma do 

corpo místico político colonial, o lugar onde está o Rei. E Angola é, em contraposição, a terra dos bárbaros 

e do castigo: objeto de vituperação. 

Palavras-chave: Sátira colonial luso-brasileira – Gregorio de Matos e Guerra. Gregorio de Matos e 

Guerra – Sátira. Sátira e Retórica. Salvador-BA – Tema literário satírico.  

 

 

 

A retórica satírica 

 

Aristóteles não acreditava que se podia alcançar o espírito, as paixões dos homens, 

dos ouvintes, dos espectadores sem o uso da ferramenta retórica. Tal pensamento 

também fazia parte do ensino e da cultura seiscentista, quando se acreditava na 

possibilidade de assumir determinados papéis com a finalidade de moldar, 

manipular as individualidades usando a palavra. A ideia de que os desequilíbrios 

podiam ser compensados pela astúcia resulta em uma nobreza de palavras e passos 

medidos, é o que vemos nos aforismos do livro Oráculo manual y arte de 

prudencia, publicado em 1647, pelo jesuíta espanhol Baltasar Gracián, manual 

que, por sua praticidade, pode ser considerado o equivalente para a vida da corte 
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ao que o popular O Príncipe de Machiavel representava para a vida política. Trata-

se de um compêndio no qual são ensinadas técnicas para sofrer com menor 

intensidade o impacto que os poderes podem causar. A título de exemplo, citemos 

um de seus aforismos, que aconselha: “Na falta de força, use a destreza. Siga 

qualquer um dos dois caminhos: o real, de valor, ou o atalho do artifício” 

(GRACIÁN, 2009, p.132). 

 

Marcantes e indissociáveis da sátira são suas máscaras, e Alvin Kernan, ao observar 

a sátira produzida em plena Idade Média pelos goliardos, tece comentários 

pertinentes sobre sua interpretação. Tão viva é a sátira, tratando de temas 

intimamente ligados ao cotidiano da sociedade em que é produzida, que o gênero 

costuma ludibriar seus críticos, de forma que o historiador do século XIII, Giraldus 

Cambrensis, equivocadamente atribui a um homem furioso chamado “Golias” a 

autoria desses textos. 

 

Dessa forma torna-se necessário definir e compreender não somente a necessidade 

de separar o autor do personagem encenado, como também as particularidades 

da persona construída nos textos. Observando os modelos seguidos pelos satiristas 

do século XVII, lemos a sátira essencialmente polida de Horácio em contraste com 

a de Juvenal, um viés que bifurcou os caminhos satíricos, posteriormente 

tornando-se doutrina. Por esse motivo, alguns teóricos atribuem a Juvenal uma 

“dupla personalidade”, esquecendo-se da existência de duas personas satíricas. 

Importa ressaltar que tal divisão é explicada com base na observação aristotélica, 

que acaba separando o cômico de acordo com características pertencentes à alma 

humana: 

 

A comédia, como dissemos, é imitação de pessoas inferiores; não, 

porém, com relação a todo vício, mas sim por ser o cômico uma espécie 

do feio. A comicidade, com efeito, é um defeito e uma feiúra sem dor 

nem destruição; um exemplo óbvio é a máscara cômica, feia e 

contorcida, mas sem expressão de dor (ARISTÓTELES, 2014, p. 23). 

 

Então, analisando a Poética de Aristóteles, fica bem claro que existe uma feiura 

que implica dor e destruição, e o paradoxo é que, por mais que lhe pareça que tal 
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riso seja produto de falha da alma racional humana, determinadas vezes o homem 

se compraz ao ver acontecer com o outro aquilo que lhe causaria o sofrimento. 

Apesar da clara consciência dos retores sobre a existência de tal riso agressivo, 

algumas regras instituíam que ele somente fosse usado em casos de extrema 

necessidade, como recomenda Cícero em seu De Officiis: “Obiurgationes etiam 

nonnumquam incidunt necessariae, in quibus utendum est fortasse et uocis 

contentione maiore et uerborum grauitate acriore, id agendum etiam ut ea facere 

uideamur irati.1” (CÍCERO, De Officiis, I, 136). 

 

Curtius (1996, p.198) recomenda que a doutrina aristotélica da arte poética deve 

ser vista em conexão com todo o seu sistema filosófico, por esse motivo vale 

lembrar que tal indagação está contida na Ética a Nicômaco, em que se lê: “no 

caso dos homens; as mesmas coisas deleitam algumas pessoas e causam dor a 

outras, e são penosas e odiosas a estes, mas agradáveis e estimáveis àqueles” 

(ARISTÓTELES, 1991, p.142). 

 

Aristóteles procura explicar, em De Anima e na Ética a Nicômaco, o 

funcionamento da alma, dividindo-a em racional e irracional. A última, por sua 

vez, é subdividida em alma nutritiva (também chamada vegetativa) e sensitiva. O 

estagirita sugere que a parte racional deve controlar as demais, por ser 

hierarquicamente superior: 

 

Com efeito, louvamos o princípio racional do homem continente e do 

incontinente, assim como a parte de sua alma que possui tal princípio, 

porquanto ela os impele na direção certa e para os melhores objetivos; 

mas, ao mesmo tempo, encontra-se neles um outro elemento 

naturalmente oposto ao princípio racional, lutando contra este e 

resistindo-lhe (ARISTÓTELES, 1991, p. 27). 

 

Interessa à nossa análise o fato de que a alma sensitiva compreende os cinco 

sentidos humanos, sempre prontos a captar o objeto de sua sensibilidade. Como 

                                                             
1
 Repreensões são, de fato, necessárias em algumas ocasiões, devemos então levantar a voz e usar 

palavras mais ásperas, e nos portar como se estivéssemos irritados (Tradução minha). 
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já foi dito, a paixão (pathos) impulsiona o homem para a ação (práxis), o que 

significa dizer que as paixões fazem parte da alma sensitiva e seu predomínio sobre 

a razão constitui desequilíbrio. Podemos concluir, dessa forma, que o riso 

provocado pela maledicência é produto do desequilíbrio? 

 

Segundo Hansen, a persona satírica é “uma máscara aplicada pelo poeta para 

figurar as duas espécies aristotélicas do cômico” (HANSEN, 2004, p.459). E mais: 

 

Quando o poema aplica a prescrição “rindo” (ridículo), constrói a 

persona satírica como um tipo civil que extrai das fraquezas alheias a 

ocasião para um divertimento irônico e levemente desdenhoso, que 

imita o modo horaciano da satura. Quando aplica o preceito 

“zombando” (maledicência), inventa a persona como um tipo vulgar 

que agride com sarcasmos e obscenidades. A matriz desse subgênero é a 

sátira de Juvenal, retomada nas cantigas de escárnio e maldizer da Idade 

Média portuguesa e nos séculos XVI, XVII e XVIII, em Portugal e no 

Brasil (HANSEN, 2003, p. 72). 

 

A partir do desdobramento do estudo das paixões da alma (pathos) e do 

estabelecimento da importância da Instituição Retórica para a sátira atribuída a 

Gregório de Matos e Guerra, diversos personagens da urbe passam por uma 

caracterização específica, criados a partir de lugares comuns já presentes no 

modelo da sátira agressiva de Juvenal. No entanto, tais lugares são adaptados de 

acordo com o cenário em questão, a Bahia seiscentista, o que nos leva a endossar 

a seguinte observação de Kernan, quando diz que: 

 

There is, of course, a great deal of variation in the scenes of individual 

satires: the Rome of Horace is not identical with that of Juvenal, and the 

Londons of Ben Johnson and Alex Andei Pope are considerably 

different. Every author of satire is free to stress the elements of the scene 

which appears most important to him (KERNAN, 1962, p. 170)
2
.  

 

Concordando com as observações de Alvin Kernan e João Adolfo Hansen, 

podemos inferir que a persona satírica é um agente poético, o que significa dizer 

                                                             
2
 Há, naturalmente, uma grande variação nas cenas de sátiras individuais: a Roma de Horácio não 

é idêntica à de Juvenal, e a Londres de Ben Johnson e a de Alex Andei Pope são consideravelmente 

diferentes. Cada autor da sátira é livre para salientar os elementos da cena que lhe parecem mais 

importantes (tradução minha). 
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que, na sátira, é ela quem promove a movimentação das paixões, o que é feito de 

acordo com sua subdivisão: ridícula, aquela que ri de acordo com as regras do 

cômico, livre de qualquer dor, ou maledicente, dona do riso doloroso. Ambas 

representam os valores morais vigentes, diferindo apenas no modo como o fazem. 

A sátira, filtrada por esses caracteres, nada mais é do que a tentativa desesperada 

através da qual a moralidade vigente em uma dada sociedade tenta permanecer 

coerente e equilibrada, manifestando sua cólera e sua indignação e expondo os 

males que as causam. 

 

Ao imitar as generalidades de seus tipos, a persona satírica usualmente seguirá o 

modelo proposto por Aristóteles, de composição segundo as verossimilhanças, 

construindo naturezas, o que agrupa tipos e caracteres retóricos mínimos. Tal 

prática amplifica seu alcance, acentuando o efeito cômico e sua natureza 

referencial. E mais: 

 

Articuladas na sátira seiscentista, as afirmações de Lope de Vega e Tirso 

de Molina explicitam que, ao compor tipos e caracteres, a poesia satírica 

o faz como se o poema independesse totalmente de qualquer regra para 

sua formulação, uma vez que a recepção do vulgo não domina nenhum 

código discreto (HANSEN, 2004, p. 101). 

 

Dessa forma, ainda que o objeto da sátira oscile entre o vulgo e os letrados, nada 

escapa à categorização. Provavelmente a citação nominal de personalidades 

também é um alerta para autoridades de mesmo calibre do que o daquele que é 

nominalmente citado e dessa forma expande-se em categoria baseada na 

verossimilhança, e a amplificação da voz satírica que essa menção gera torna-se 

necessária para atingir todos os ocupantes de posições similares ao “alvo”. Quando 

basta somente a descrição do vício para caracterizar a pessoa ou quando o vício é 

atribuído à condição de ignorância a que o alvo está submetido, isso facilita ainda 

mais o agrupamento em categorias. É relevante destacar que Adolfo Hansen 

denomina tal organização de “corpos e ações ordenados pela proporção racional 

do olho” (2006, p.196). 
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A metáfora ordena os corpos e as ações 

 

Evidentemente, entre todos os tropos sobre as quais se pode escrever, certamente 

a metáfora é o mais importante, é o que diz Quintiliano (s.d.,VIII, II, 6). Mas a 

adoração a esse tropos é ainda anterior, comum desde a antiguidade clássica. A 

eficiência na descrição de imagens sempre foi encorajada, procedimento que pode 

fazer parte da elocução ou constituir etapa da invenção do discurso eficaz. Para 

Aristóteles (2001, p.114) “o entendimento deve relacionar-se com os objetos 

entendíveis do mesmo modo que a faculdade perceptiva se relaciona com os 

sensíveis”, já Quintiliano (s.d., II, XV, 6) faz uma advertência quanto ao poder de 

sua eloquência: “Por fim, a própria visão mesmo sem voz, pela qual surge a 

recordação dos méritos de alguém ou a face de alguém a suscitar pena ou a beleza 

de uma forma, determina uma opinião”. 

 

A ‘Boca do inferno” atribuída a Gregório de Matos modula imagens, ora 

distorcendo-as, ora mesclando-as, uma distorção que reflete o estado moral do 

tipo representado. A sátira é construída sobre oposições, e já que o objetivo é 

expor ao ridículo, o autor busca no pensamento de seu século aquilo que há de 

vileza, como explica Tesauro: “Por isso que, assim como a tragédia tem por 

finalidade o fazer chorar com os objetos mais tristes, como as mortes dos grandes, 

assim a comédia tem por finalidade fazer rir com os objetos mais vis” (HANSEN, 

1992, p.37). Dessa maneira a estratégia do concepto não está restrita à sátira, e 

permite que cada um dos autores seiscentistas a use de acordo com as regras de 

seu gênero. 

 

É por esse motivo que é possível observar estratégias agudas similares em diferentes 

gêneros, como a sátira e a poesia lírica. A sátira apresentada a seguir faz com que 

o corpo, mais especificamente os olhos, sejam o canal através do qual o mal se 

infiltra. O controle retórico do corpo está em jogo desde a antiguidade e atravessa 
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toda a idade média, e certamente é objeto da disputa que pretende equilibrar a 

alma do seiscentos, vale lembrar as palavras de Jacqueline Lichtenstein: 

 

Assim, nos emaranhados da ação com a paixão, o corpo aparece como 

a missão cega da filosofia e da linguagem. Um ponto obscuro do discurso 

que nada mais é do que a marca fascinante do visível. Nessa missão, as 

diversas figuras da representação pictórica poderão esboçar-se 

progressivamente (LICHTENSTEIN, 1994, p.96). 

 

Vamos nos deter por alguns parágrafos no texto para análise de um trecho da 

sátira mencionada, ei-la: 

 

Forasteiro descuidado, 

Se acaso chegar vos move 

Ou negócio, ou pertensão, 

Curiosidade ou amôres. 

Guardai-vos, digo mil vezes, 

de pôr os olhos nas torres 

Dessa traidora cidade, 

Que tal basalisco encobre (MATOS, 1969, IV, p. 950). 

 

Trata aqui a poesia de um conselho ao forasteiro, um aviso a respeito da cidade. 

Sabemos da importância da urbe, e que “no século XVII são as populações urbanas 

as que inquietam o poder e às quais se dirige normalmente a política de sujeição” 

(MARAVALL, 2009, p.188). Essa urbe personificada é um artifício que faz uso do 

lugar comum patria, no qual a cidade, recebendo um defeito humano, é 

vituperada como baixa. Quando faz esse movimento a persona está imitando a 

voz do conselho do amigo contra a viciosa traição, uma deformação moral 

mencionada por Tesauro em seu tratado do ridículo quando versa: “Sobre a 

amizade, mais ridículo é o adulador que o traidor: pois a adulação nasce de 

coração servil; a traição, de ânimo orgulhoso e astuto, que não provoca riso, mas 

horror” (HANSEN, 1992, p.36). 

 

Mas atenhamo-nos à metáfora, enumerando algumas particularidades: o basilisco, 

figura mitológica utilizada, de acordo com Schrader (1986), “é um tipo de serpente 

que, como a Górgona grega mata o homem só pelo olhar”. Aqui o “pecado” do 

forasteiro que recebe o alerta seria de colocar os olhos nas torres da cidade, pois 

encobrem um perigo mortal. Apesar dos olhos não sofrerem nenhuma 
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transformação, são eles também o veículo que pode levar o homem ao erro, que 

também nos versos é atribuído a um tipo de serpente, uma representação comum 

do diabo bíblico. O basilisco satírico está oculto nas torres, o que nesse caso 

significa que o forasteiro, deixando-se fascinar pela beleza, será traído.  

 

Em 1669 o padre Antônio Vieira compara os olhos do apóstolo Pedro com “fontes 

do abismo”, no Sermão das Lágrimas de São Pedro. Existe no texto a ideia implícita 

de que através dos olhos a alma pode ser condenada, assim como nos versos que 

destacaremos a seguir. A relação entre a alma humana e os olhos é assunto para a 

poesia lírica atribuída a Gregório de Matos e Guerra, estratégia similar, porém com 

chave invertida. Não são olhos que levam ao abismo, obviamente, mas tratam-se 

dos olhos da amada como condição para a existência da alma do amante.  

 

Querem matar-me os teus olhos, 

Anica, e sinto somente,  

Que se hão de ver-me, e matar-me, 

Que me matem com não ver-me (MATOS, 1969, VI, p. 1446). 

 

O poeta somente sente quando vê os olhos de Anica, e tudo que pode sentir está 

relacionado com o ser visto pelos olhos da amada. São os olhos da alma que fazem 

o poeta sofrer e querer morrer porque sua amada não o viu. São duas opções que 

tem a “pobre” Anica: A primeira é atender o pedido da poesia. Não basta ter 

olhos é preciso ainda que os olhos guiem seus passos até o amado, para que ela o 

veja. Em contrapartida, para que saiba que foi visto e para que possa sentir, precisa 

de seus olhos. A segunda opção é a de que seus olhos não o vejam, e assim o 

poeta não poderá sentir (mesclado de forma engenhosa em uma ambiguidade 

com o sentido de “saber”) e enfim morrerá. 

 

O uso das metáforas de certa forma se comunicam nos textos do seiscentos, por 

seguirem à risca os preceitos que os regulam. Eis outra lírica atribuída a Gregório 

de Matos, agora tecendo em torno do topoi do “mais e do menos”.   

 

Vês desse mar a esfera cristalina 

Em sucessivo aljôfar desatada? 
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Parece aos olhos ser de prata fina? 

Vês tudo isso bem? Pois tudo é nada 

À vista de teu rosto, Caterina (MATOS, V, p. 1171). 

 

O poeta esclarece a decisão que precisa tomar, pois nada aos olhos dele tem valor 

diante da beleza de Caterina. Eis aqui um claro rito de passagem, e agora que se 

viu o rosto da amada, todo o mundo perdeu a beleza, e nada a essa beleza se 

compara. Os olhos do poeta estão transformados de maneira radical e positiva, e 

agora ele abre mão de ver cristais e o brilho da prata, pois encontrou no rosto de 

Caterina um brilho sem igual. 

 

Exemplificado o uso da agudeza seiscentista e dos mecanismos que a regulam, 

podemos nos deter com maior precisão na sátira. O artifício do concepto 

gracianesco, apesar de muitas vezes adentrar os domínios do ridículo, colocava-se 

como artifício nobre. Os exemplos sobre os quais se deteve esse capítulo 

corroboram a explicação do autor de que “assim como se aplica a erudição por 

conformidade e semelhança, assim também ao contrário, por contrariedade e 

dessemelhança”. 

 

 

Vícios de dois lugares, vícios de duas épocas 

 

Para Lucílio, Horácio, Juvenal e outros satiristas latinos a sátira era uma ferramenta 

de crítica a atos vis da sociedade romana, mácula usualmente atribuída aos 

estrangeiros, o que pode ter ocasionado a querela que acompanha boa parte dos 

primeiros passos dados pelo gênero. Importa destacar que a presença do 

estrangeiro foi aproveitada como origem dos vícios que os romanos desejavam 

evitar, segundo nos explica Minois: 

 

A sátira latina recai de bom grado sobre os estrangeiros, os gregos em 

particular, em que Plauto despeja todos os vícios; Cícero zomba deles 

também em Pro flacco e caçoa dos gauleses em Pro Fonteio. Mas ataca-

se, sobretudo, a sociedade romana decadente, da qual Pérsio denuncia 

o orgulho, a avareza, a preguiça; pratica-se, igualmente, a autoderrisão, 

como faz o imperador Juliano em Misopogon (Inimigo da Barba), em 
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que zomba de sua feiura, de suas maneiras e de sua rusticidade (MINOIS, 

2003, p. 89). 

 

A sátira colonial, usualmente atribuída a Gregório de Matos e Guerra, não procede 

de modo muito diferente, e usa de sua ferocidade contra tudo aquilo que julga 

estar fora do lugar, ampliando o que considera distorção para que tal fato salte 

aos olhos. Podemos então deduzir que o inimigo da sátira é justamente a imagem 

deformada que constrói para dela rir: maus governadores, padres imorais etc. A 

sátira colonial é guardiã dos valores do homem branco, fidalgo, católico, livre e 

masculino (HANSEN, 2004a, p.224-225). A personagem por ela criada é por vezes 

a máscara agressiva de Juvenal e outras vezes a polida e perspicaz de Horácio, as 

duas são figurações remodeladas que antes de qualquer outra coisa representam o 

homem discreto seiscentista, a “mente” que com habilidade procura submeter 

todos os que habitavam o estado do Brasil à suas regras. No entanto, a mente 

discreta seiscentista, que imbrica imagem e palavra, enxerga nos corpos físicos uma 

manifestação da essência, o que leva a sátira a expressar que o corpo que não se 

adequa deve ao meio se submeter.  

 

Segundo Heinrich Lausberg (1982, p.110), o topos (lugar comum) é uma forma 

retórica que pode ser preenchida com conteúdos diversos, de acordo com aquilo 

que o autor pretende em seu caso específico.  É dessa maneira que a persona expõe 

os corpos, através de lugares comuns, a maneira mais ampla possível: genus, 

quando vitupera os antepassados dessas pessoas; patria, quando se refere às leis, 

costumes e instituições que não estão de acordo com as leis da cidade e finalmente 

sexus, lugar comum que define onde deve estar o homem e a mulher dentro da 

sociedade e, finalmente, a tópica natio, que enxerga os tipos de acordo com a 

nação a que pertencem, e através dessa lente as sátiras  discutidas nesta 

comunicação oscilam no eixo Brasil-Portugal-Angola, ponto a partir do qual 

podemos pensar no tratamento dado pela sátira aos povos diversos que coexistem 

na cidade da Bahia, e os lugares comuns que ela estabelece, para que em alguns 

textos possamos trabalhar com as características aqui levantadas.    
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No tratamento dado ao indígena pela sátira colonial seiscentista, observa-se a 

amplitude dos vitupérios satíricos e a forte tendência ao riso maledicente. Se o 

decoro é regra positiva e confirmação de uma regra natural, ainda que a persona 

tenha consciência de seu pecado, não parece viável que o desrespeito ao que é 

público seja usado como única estratégia para estabilizar a hierarquia. A constância 

da acidez maledicente, que deveria ser usada pontualmente, torna a voz da 

persona unívoca. Assim, a persona funde-se ao ambiente, torna-se parte do 

particular e apenas mais um vícioso colocando sua cólera acima da própria 

hierarquia. Tal mordacidade está presente, por exemplo, em construções 

monstruosas associadas ao tipo indígena, como a seguir: 

 

Pariu a seu tempo um cuco, 

um monstro (digo) inumano, 

que no bico era tucano 

e no sangue mamaluco (MATOS, 2013, Vol I, p. 302). 

 

Já quando a persona constrói a imagem de um ex-escravo, o que acaba 

sobressaindo é o fato de que esse corpo malhado carrega as marcas da escravidão, 

retirando-se daí, por analogia baseada no lugar comum genus, o motivo para que 

esse “alcoviteiro dos gatos” seja o mandante do furto que a emulação da voz do 

ladrão (metaforizado em gato/gatuno) cometeu. Emanuelle Tesauro admite em 

seu tratado dos ridículos que o servilismo é deformação moral mais baixa do que 

a ambição (TESAURO, 1992, p.35), ferramenta aqui usada para deixar um recado 

claro de que não se deve confiar em homens que transcendem sua condição inicial 

de escravos. Segue-se então a construção mencionada: 

 

Meu amo é um bom Alfaiate 

gerado sobre um telhado 

na maior força do inverno, 

alcoviteiro dos gatos. 

É pardo rajado em preto, 

ou preto embutido em pardo, 

malhado, ou já malhadiço 

do tempo, em que fora escravo. 

 

Tão caçador das ourelas, 

tão meador de retalhos, 

que com onças de retrós 
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brinca qual gato com ratos. 

E porque eu com dois fios 

joguei o sapateado, 

houve de haver por tão pouco 

uma de todos os diabos. 

Estrugiu-me a puros gritos, 

e plantou-me no pedrado; 

ele pelo cabo é cão, 

e eu fiquei gato por cabo (MATOS, 2013, v. III, p. 106). 

 

Essa mistura, na sátira figurada como mistura de cores, o “pardo rajado em preto”, 

é uma característica que inicialmente parecia se restringir ao mulato, mas que em 

várias sátiras do corpus gregoriano amplifica-se e toma a forma da própria cidade, 

onde a persona vê uma completa desordem, que entendemos como um 

distanciamento dos valores hierárquicos que a voz satírica deseja implantar. Por 

isso, o corpo mulato é diversas vezes associado à angola, um corpo indesejado na 

colônia portuguesa, de acordo com a voz satírica construída, de acordo com a 

tópica natio. Esse distanciamento transfere a pressuposição de ânimo mal formado, 

que seria inicialmente atribuída somente ao mulato, para toda a cidade, 

justificando o tom maledicente predominante na sátira.  

 

A emulação da voz mais áspera, da repreensão, aconselhada por Cicero e utilizada 

por Juvenal, pode ser uma reação da persona à falência da tentativa de imposição 

de uma hierarquia colonial. E o mulato, signo do comércio e do valor que possui 

o escravo como mão de obra, e principal objeto de controle da metrópole sobre 

a colônia, tem maior amplitude que a voz satírica, que, apesar de feroz, é incapaz 

de dar conta da realidade outra que na nova terra se formou. A voz que é 

maledicente, nossa “boca do inferno”, opera nos corações e mentes do povo, 

onde quer que a sátira se apresente, e ela não chegou ao Brasil colonial sem que 

tivesse antecessores metropolitanos.  

 

Por esse motivo podemos observar a sátira atribuída a Gregório de Matos e 

Guerra, material que recentemente recebeu sua primeira edição crítica, munidos 

das lentes da compreensão do mecanismo de funcionamento de sua obra satírica, 

composta de múltiplas temporalidades heterogêneas de modelos artísticos que são 
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imitados segundo preceitos, técnicas, formas, estilos e finalidades que respondem 

a determinadas tradições (HANSEN, 2006, p.19), e enfim retirar desse material 

trechos, poemas e sátiras nas quais a estrutura, lugares comuns evidenciem 

procedimentos similares aos utilizados nas poesias retiradas de “A Fênix 

Renascida”, para responder uma pergunta outra, porém conectada com as 

características aqui levantadas: Seria o estado do Brasil a angola da metrópole? 

Ensaiemos então esse curioso exercício. 

 

 

Vícios de dois lugares, porém da mesma época 

 

É digno de destaque o fato de haver uma quantidade considerável de sátiras e 

poemas atribuídos a Gregório de Matos e Guerra que usam o topos sexus, muitas 

vezes combinado com o topos genus, lugar que se refere à linhagem, aos 

antepassados e precedentes hereditários do tipo satirizado, para regular o 

comportamento da mulher usando do vitupério que associa o comportamento 

vicioso à cor da pele de seus antepassados, uma tensão curiosa. Essa tópica será a 

ferramenta analisada por essa comunicação, o que gera a pergunta: É natural essa 

preocupação com o comportamento da mulher de cor? O pensamento seiscentista 

crê na superioridade do homem sobre a mulher, como representação do próprio 

Deus, na medida em que recebeu o espírito diretamente dele através de seu sopro. 

Já a mulher, advinda do corpo do homem, estaria fadada a reunir-se a ele, uma 

tarefa diretamente relacionada ao corpo, que também carrega consigo o signo do 

pecado, o sexo. Tal sistematização é assim resumida por Luciano Figueiredo: 

 

[...] na América portuguesa, a família e a vida conjugal foram 

regulamentadas em ampla legislação civil e eclesiástica, sistematizando 

assim o longo caminho percorrido pelas concepções cristãs rumo ao 

triunfo do casamento, na Europa desde o século XII (FIGUEIREDO, 

2004, p. 17). 

 

Refletindo sobre a mesma questão, Hansen comenta que “postulada como natural, 

uma vez que a mulher não foi feita à imagem de Deus, a marca da falha e sua falta 

inscrevem-se em todas” (HANSEN, 2004, p. 422). Sobrepondo essa tópica à de 
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origem, verifica-se que na sociedade em foco essa mulher de sangue contaminado 

também está fadada a tarefas corporais, mas somente àquelas de estilo baixo, pois 

o casamento e procriação estão reservados às brancas. Assim, a mulher chamada 

mulata é aquela que não quer se submeter às tarefas corporais de estilo baixo, à 

prostituição, aquela que se insurge contra o lugar que lhe é atribuído e permite-se 

confrontar um sistema que lhe empurra o duplo estigma (genus e sexus), 

assumindo postura que independe do que a hierarquia pressupõe. Na sátira 

destacada a seguir tal tratamento é destinado à mulata Inácia, que resistia a 

assédios, atitude que é considerada nobre pela persona e aqui representada pela 

comparação com a inexpugnável cidade de Tróia:  

 

1 

Pariu numa madrugada  

Inácia, como já vedes,  

e caindo-lhe as paredes  

ficou desemparedada:  

temo, que não valha nada,  

pois tendo o vaso partido,  

qual pardieiro caído,  

recolherá todo o gado,  

ou das chuvas acossado,  

ou das calmas retraído.  

 

2 

E vendo, que ali se apóia  

o gado no pardieiro,  

dirá todo o passageiro  

tristemente "aqui foi Tróia":  

por aquela clarabóia  

despedaçada em caqueiros  

entrar eu vi cavaleiros,  

que quando Tróia reinava,  

apenas um a um entrava,  

mas agora entram carreiros (MATOS, 2013, v. IV, p. 269). 

 

A sátira é um relato cômico da gravidez e da concepção de Inácia, começando 

pela didascália que relata: “Desconfiado o poeta dos desprezos que lhe fazia Inácia 

entra a descompô-la por um arriscado parto que teve”. A notícia é dada como se 

o parto em questão fosse uma novidade aos ouvidos do poeta que reverenciara a 

castidade da mulata. Sendo o parto a certeza de que o “vaso” de Inácia fora 

partido, seguido da sugestão da deformação que a concepção lhe causara, a 
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persona confirma com esse vitupério que já não existe o fator central de seu 

interesse na mesma: Inácia tinha cedido aos prazeres. 

 

A construção do vitupério em outro poema destinado à Inácia dá-se na 

equiparação da deformação moral com sua materialização através da cor, topos 

genus. Dessa forma, basta um único deslize para produzir a gravidez assim como 

“uma pinga do tinteiro suja a mais branca tinta”, conforme se lê no seguinte 

trecho: 

 

Branca em mulata retinta, 

quem vos meteu no caqueiro, 

que uma pinga do tinteiro 

não suja a mais branca tinta! 

mas se sois branca distinta, 

se sois sem mistura branca, 

que importa, se a porta franca 

tendes a todo o pismão, 

aos Brancos pelo tostão, 

aos Mulatos pela franca (MATOS, 2013, vol. IV, p. 273). 

 

Para fins de comparação, destaquemos outra sátira, para observarmos uma 

particularidade de tratamento dada a um turpilóquio em específico. Ela é dirigida 

à mulata Joana Gafeira, como relata a didascália, que temia sofrer com “a língua 

do poeta”. Leiamos: 

 

Aqui-d'EI-Rei, que me mata, 

Gafeira, os vossos desdéns: 

eu não vi Parda tão branca 

com tão negro proceder. 

Como consente, que diga, 

que tão grande puta é, 

que deixa por um Mulato 

um homem de branca tez? (MATOS, 2013, vol. III, p. 322). 

 

O termo “Aqui-d’El-Rei” é um pedido de socorro contra o desdém, e a acusação 

logo a seguir usa uma caracterização que aponta para a mistura de raças, 

materialização do meio-termo que vem fundida ao jogo de palavras que sobrepõe 

a tópica da origem, assumida no presente trabalho como aspecto da cultura 

mulata, logo, natio:  diz dela que “nunca viu parda tão branca com tão negro 

proceder”, uma injúria que volta os olhos da persona à deformação moral 
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vituperando de forma quantitativa, associando o “negro proceder” da mulata ao 

signo do servilismo, sua cor. Ao final da estrofe surge a justificativa da indignação: 

Joana deixava “por um Mulato um homem de branca tez”, logo, segundo a ótica 

da persona, Joana é uma puta. Mas a questão que a presente comunicação quer 

abordar trata do que difere as bocas do inferno que se espalhavam pelos 

“murmurinhos” dos pelourinhos do Brasil colonial e as bocas do inferno que 

atravessavam as praças e ruas de sua poderosa metrópole. 

 

Em competente análise, André da Costa Lopes (2013) destaca a voz maledicente 

que emerge no romance 8 de Antônio da Fonseca Soares, voz seiscentista que se 

baseia em fundamentos análogos aos da persona satírica do Brasil colonial. 

Segundo o estudioso, a voz maledicente vitupera duas “comadres”, na verdade 

tipos alegóricos, representação de mulheres não discretas e viciosas: 

 

Eu nunca comadres vi 

gritarem como em [açougue] 

e no cabo às espetadas 

dão bofetadas que chovem 

 

Putas se chamam, e disputam 

No que sabem quanto podem 

e saindo tudo a praça 

não fica nada no fole 

 

Disse uma dize malvada 

não dissestes que três noutes 

para embruxar hum menino 

te converteste num bode 

 

Mentes velhaca, eu podia 

dizer te, nem por remoque 

de mim esse testemunho 

tu patifa ês a que foste 

 

Preza pello secular 

feiticeira tao enorme 

que eu te ui com estes olhos 

levar hum gibão de açoutes 

 

Em mim açoutes magana 

quando na rua das flores 

hum negro te deu no rabo 

muitas palmadas e couces 
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Também no romance de Antônio da Fonseca Soares temos o uso da tópica sexus, 

no caso, a encenação do combate entre tais mulheres que se agridem verbalmente 

em praça pública. Mas existem aqui duas diferenças notáveis entre a combinação 

das tópicas. A primeira, que salta logo aos olhos, é a substituição da tópica do 

registro baixo. Podemos então questionar por quais motivos, para a sátira da 

metrópole, a tópica adequada ao turpilóquio não é mais o genus, equiparação da 

deformação moral com sua materialização através da cor, e sim a tópica malles 

maleficorum, que preceitua: “toda feiticeira provém da concupiscência carnal, que 

nas mulheres é insaciável” (HANSEN, 1989, p.342). O segundo ponto de destaque 

é o de que a tópica genus não surge aqui associada diretamente à mulher, porque 

tangencia a engenhosidade da elaboração maledicente, já que contida na idéia 

evidente do uso da tópica sexo contra naturam. Isso se dá porque as mulheres que 

encenam o vitupério são brancas, e por esse motivo a maledicência exige 

eficiência, então o uso do logos precisa ser de outra ordem. 

 

O Estado seiscentista, reflexo de seu tempo, usa o poder do riso como ferramenta 

para seus desígnios e encontra nas várias “bocas do inferno” diferentes formas de 

vitupério, através dos quais pode se manifestar com eficiência, seja na colônia 

selvagem que custaria a se transformar em nação, seja na metrópole secular com 

seus edifícios e catedrais.  

 

A observação detalhada de textos dos dois lados do eixo Brasil-Portugal, 

Metrópole-colônia, levando em consideração o pano de fundo histórico a partir 

do qual as teorias que os definem se formularam, pretende nos levar a enxergar 

algumas ferramentas muito específicas utilizadas por autores da época em estudo, 

como parece ser o caso da Fênix Renascida e das poesias atribuídas a Gregório de 

Matos e Guerra. E a leitura comparada dessas obras quer auxiliar na identificação 

e explicação sobre os motivos que levam determinadas características retórico-

poéticas e tipológicas a se adaptarem ao meio em que são produzidas. 
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Simpósio 4 

 

TEORIAS SOBRE O HUMOR 

 

Coordenação: 

Antônio Carlos Félix das Neves 

Douglas Fiório Salomão (Ufes) 

  

O simpósio Teorias sobre o Humor pretende reunir comunicações 

que versem sobre o humor e suas possíveis conexões com a 

psicanálise, a literatura, a filosofia, a antropologia, as artes e 

demais áreas de conhecimento que abrigam essa noção e dela se 

valem para ampliar seu campo teórico. 
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O HUMOR  

EM FARSA DE INÊS PEREIRA, DE GIL VICENTE 

 

 

Ana Cristina Alvarenga de Souza  

Mestra em Letras (Ufes) 

 

Pâmella Possatti Negreli  

Mestra em Letras (Ufes) 

 

 

Resumo: Analisa o humor na obra teatral Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, a partir do 

relacionamento entre a protagonista Inês Pereira e Pero Marques, um de seus pretendentes. 

Constituindo uma sátira social, a peça perpassa diversos momentos da vida da personagem, sempre 

articulados a sua situação com o matrimônio, apresentado como instrumento de crítica aos 

costumes da sociedade medieval e de apelo ao riso. Para tanto, são considerados, sobretudo, os 

estudos sobre os recursos humorísticos de Vladímir Propp e a investigação do humor embasado no 

conceito de carnavalização proposto por Mikhail Bakhtin, além das pesquisas de Maria do Amparo 

Maleval e Paul Teyssier sobre literatura portuguesa e sátira no teatro vicentino, respectivamente. 

Nesse sentido, observa-se que a conjuntura das relações interpessoais representadas adquire 

contornos expressivos no tocante aos princípios da sociedade da época e aos comportamentos 

humanos repreensíveis, que somados às intrínsecas ironia e comicidade da farsa, resultam na 

produção do humor. 

 

Palavras chave: Teatro português quinhentista – Gil Vicente. Gil Vicente – Farsa de Inês Pereira. 

Teatro vicentino – Humor. 

 

 

 

Farsa de Inês Pereira é uma obra categorizada como teatral, cujo enredo está 

centrado na personagem Inês, uma bela jovem burguesa que sonha em se casar 

para se livrar de seus afazeres domésticos. De autoria de Gil Vicente, a peça é 

datada de 1523 (MALEVAL, 1992, p. 174) e consiste em uma sátira social, 

sobretudo aos comportamentos repreensíveis da época, como relacionamentos 

impulsionados por interesses individuais e materiais. Como parte da obra vicentina 

que intenciona as críticas ao declínio da moralidade medieval (TEIXEIRA; SOUZA, 

2016, p. 528), denuncia as conjunturas da corte portuguesa (MACHADO, 2006, 

p. 27), marcadas pela supervalorização da profissão de armas, constituindo um 

ideal de cavalaria cristã em defesa da fé católica e da pátria, antagonicamente à 
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caracterização de seus indivíduos, praticantes de vícios como a preguiça, a vaidade 

e o orgulho, além de adeptos do luxo e da ostentação (p. 19). 

 

No caso da protagonista, são abordados diversos momentos de sua vida, sempre 

articulados a sua situação com o matrimônio: primeiro, idealizando esse tipo de 

união; depois, frustrada como esposa de Brás da Mata; por fim, em um 

relacionamento com o pretendente inicial Pero Marques, que atende aos seus 

desejos. Com tal conjuntura, a crítica aos costumes é construída por meio da 

comicidade e do apelo ao riso, sobretudo a partir da interação apresentada entre 

Inês e Pero.  

 

Já no início, ela deixa claro seu descontentamento com sua atual condição e 

projeta no casamento a oportunidade para desfrutar de uma vida sem o peso dos 

serviços que era obrigada a realizar: 

 

Renego deste lavrar  

E do primeiro que o usou;  

Ó diabo que o eu dou,  

Que tão mau é d'aturar.  

Oh Jesus! que enfadamento,  

E que raiva, e que tormento,  

Que cegueira, e que canseira!  

Eu hei de buscar maneira  

D'algum outro aviamento (VICENTE, 2016, p. 3). 

  

Motivada por tal desejo, sonha com um marido dotado de bons modos e talentos, 

que seja discreto, saiba tanger viola e bailar (VICENTE, 2016, p. 15-16), a fim de 

lhe entreter, características que considera mais importantes, até mesmo, do que ser 

abastado. Isso revela o posicionamento contrário de Inês em relação à expectativa 

de conduta das jovens do período medieval, que precisavam ser submissas, 

prudentes, dedicadas e empenhadas nos afazeres domésticos, intentando conseguir 

um bom esposo. Ao ser advertida por sua mãe da necessidade de um vantajoso 

casamento – única possibilidade de ascensão social para ambas –, a moça se queixa 

excessivamente dessas exigências, expressando um sentimento de tédio acerca de 

sua vida. Tem-se, então, uma personagem que contrasta “com o pragmatismo 
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daqueles que estão fingindo seguir a tradição (TEIXEIRA; SOUZA, 2016, p. 532), 

sendo caricaturada quanto a sua insatisfação, ao idealizar o matrimônio como 

forma de escapar de uma realidade tediosa e infeliz.  

 

 

LIANOR  

Não queirais ser tão senhora.  

Casa, filha, que te preste,  

Não percas a ocasião.  

[...] 

 

MÃE 

[...] 

Filha, “no Chão de Couce  

Quem não puder andar choute.”  

: “mais quero eu quem m'adore  

Que quem faça com que chore”.  

Chamá-lo-ei, Inês?  

 

INÊS  

Si.  

Venha e veja-me a mi.  

Quero ver quando me vir  

Se perderá o presumir  

Logo em chegando aqui,  

Pera me fartar de rir (VICENTE, 2016, p. 11).  

 

Lianor Vaz, a alcoviteira da peça, e a mãe de Inês a incentivam a conhecer Pero 

Marques pensando no casamento e em suas vantagens, apesar de o pretendente 

ser um néscio. Inês, por sua vez, concorda em vê-lo apenas para rir dele. Nesse 

exemplo, temos a prática do riso de zombaria, que é o que pretende fazer Inês às 

custas de Pero. Segundo Vladímir Propp, o riso de zombaria consiste em provocar 

a comicidade a partir do desnudamento dos defeitos daquele que suscita o riso 

(1992, p. 171). Tal atitude da parte da protagonista nos leva à ocorrência do riso 

maldoso, que também é explicado por Propp:  

 

Deste riso, em geral, riem as pessoas que não acreditam em nenhum 

impulso nobre, que vêem em todo lugar a falsidade e a hipocrisia, [...]. 

Os homens generosos ou dotados de uma sensibilidade superior são para 

eles uns tolos ou uns idealistas sentimentais que só merecem escárnio 

(PROPP, 1992, p. 159) 

 

Assim, Inês vendo o impulso nobre de Pero ao querer casar-se com ela, enxerga 

nisso “fraqueza” que para ela faz dele um tolo, ou seja, objeto de seu riso maldoso. 



 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

227 

Propp também comenta que desse riso “[...] riem muitas vezes mulheres 

desiludidas pela vida ou que se consideram infelizes, mesmo se nem sempre esta 

infelicidade tem um fundamento” (p. 159), o que nos mostra que Inês usa desse 

“escudo” do riso para não mostrar seu desagrado com sua condição e a falta de 

crença de que o pretendente seria capaz de lhe oferecer o que tanto desejava. Essa 

zombaria associada ao riso de maldade é evidenciada na forma como interage 

com Pero, como mostra o diálogo a seguir: 

 

PERO 

[...] 

Vossa mãe foi-se? Ora bem, 

Sós nos leixou ella assi?  

Cant'eu quero-me ir daqui,  

Não diga algum demo alguém...  

 

INÊS  

Vós que me havíeis de fazer?  

Nem ninguém que há-de dizer?  

(O galante despejado!).  

 

PERO 

Se eu fôra já casado,  

D'outra arte havia de ser,  

Como homem de bom peccado.  

 

INÊS (à parte) 

Quão desviado este está!  

Todos andão por caçar  

Suas damas sem casar, 

E este, tomade-o lá! (VICENTE, 2016, p. 13-14). 

 

Inês fica espantada e desdenha da ingenuidade do rapaz quando este, ao perceber 

que estavam sozinhos, deseja ir embora para não ser tentado a cometer nenhum 

ato ilícito com ela. Do mesmo modo do trecho acima, Inês, mais uma vez, zomba 

de Pero e se vale do riso maldoso e de sua vaidade, que é um caractere cômico 

(PROPP, 1992, p. 135) por não achar aceitável ou crível seu comportamento nobre 

ao redor dela. Nesse sentido, os caracteres cômicos  

 

[...] podem ser os covardes na vida de cada dia (mas não na guerra), os 

fanfarrões, os capachos, os bajuladores, os malandrinhos, os pedantes e 

os formalistas de toda espécie, os unha-de-fome e os esganados, os 

vaidosos e os convencidos, os velhos e as velhas que pretendem se passar 
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por jovens, as esposas despóticas e os maridos submissos etc (PROPP, 

1992, p. 135). 

 

Temos, portanto, a apresentação de Pero Marques como pedante e bajulador e 

de Inês como vaidosa e convencida, caracterizações que convergem com suas 

perspectivas em relação ao matrimônio. No caso dela, a idealização que constrói 

acerca do futuro marido a leva a desdenhar e recusar esse primeiro pretendente 

que lhe é apresentado, já que, apesar de ser um camponês de boas intenções e 

com favorável condição financeira, carece de elegância e é néscio. Esse último 

aspecto lhe é excessivamente acentuado, atendendo aos propósitos da obra, haja 

vista que a farsa é "o gênero cômico por excelência" (MALEVAL, 1992, p. 186), de 

modo que o riso funciona como “elemento de coesão desse universo dramático” 

e “com ele se satiriza o velho e o novo da ordem social" (p. 189). Margarida Vieira 

Mendes (1999, p. 115) ressalta que esse gênero, como reconhecido pelo próprio 

Gil Vicente distingue-se pelo “registo baixo ou ‘chocarreiro’", dado seu caráter 

caçoador, jocoso e até mesmo insolente. Logo, torna-se possível a identificação 

do humor como elemento fundamental para a construção da história e para a 

representação de uma atmosfera permeada por interesses individuais e egoístas, 

manifestados nos vários estratos da sociedade da Idade Média, já em 

transformação pelas contribuições renascentistas (MALEVAL, 1992, p. 171). 

 

Tal gênero enquadra-se ao contexto da referida época uma vez compreendida a 

necessidade do teatro voltado para a corte, pois a partir da manifestação artística 

teatral 

 

era possível que seus membros participassem de um mundo que se 

apresentava como um “outro” mundo. No jogo teatral, era possível 

acontecer estranhamentos e reconhecimentos que possibilitavam tanto 

diversão quanto questionamentos sobre a ordenação da vida. A 

recriação da realidade efetuada por Gil Vicente através de seleções, 

combinações e rearticulações de histórias criadas e recriadas cumpria tal 

necessidade (EYLER, 2014, p. 160). 

 

Por jogo teatral, entendemos, conforme pontua Irley Machado (2006, p. 10), a 

representação de um mundo irreal, no qual não existem limites rígidos e o homem 
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pode experimentar seu sentimento de poder, sendo conduzido a uma impressão 

de total liberdade. Essa liberdade, por sua vez, propicia as práticas 

comportamentais aquém à moral e aos padrões vigentes e, por consequência, a 

construção do humor, em especial se levado em conta que Gil Vicente reproduzia 

atitudes correspondentes à mentalidade portuguesa da época: 

 

O povo era dado a fazer piadas e à maledicência. Existiam canções 

conhecidas como canções de escárnio que testemunhavam uma certa 

crueldade e, muitas vezes, atingiam um lado obsceno e perverso. [...] 

Tem-se a impressão de que a sátira predominava em todas as relações 

sociais: histórias cheias de ironias sobre soldados, padres, reis, aristocratas 

e mulheres, eram encontradas na literatura da época. É como se na 

literatura portuguesa reinasse uma atmosfera sempre irônica e 

debochada (MACHADO, 2006, p. 14). 

 

Estando, portanto, a literatura vicentina atrelada às práticas do deboche e da 

produção do riso típicas da sociedade portuguesa, recursos humorísticos como o 

riso maldoso, que resulta no humor, tornam-se ocorrências frequentes e necessárias 

na Farsa de Inês Pereira, respaldando a pertinência de sua investigação, uma vez 

que: 

 

Refletir a respeito da utilidade da risada visa ajudar a esclarecer a 

natureza do que a desencadeia, denotando o emprego do risível a partir 

da incongruência entre discurso e ação algo que tragicômico. É nesse 

contexto que se insere a obra do poeta Gil Vicente, a saber, a decadência 

do mundo medieval e sua tragicomicidade. (TEIXEIRA; SOUZA, 2016, 

p. 531).  

 

Nesse contexto, a produção do humor, como efeito do riso, reflete valores da 

sociedade medieval que Gil Vicente considera repreensíveis e, portanto, 

necessitam ser evidenciados com finalidade moralizante, de modo que “ao 

elaborar e ordenar sua narrativa, torna inteligível para si mesmo e para nós a 

inconstância e a imperfeição das coisas humanas" (EYLER, 2014, p. 160). 

 

Acerca do humor, no que diz respeito à abordagem historiográfica, Jan Bremmer 

e Herman Roodenburg o definem como “[...] qualquer mensagem – expressa por 

atos, palavras, escritos, imagens ou músicas – cuja intenção é a de provocar o riso 

ou um sorriso” (2000, p. 13). Relacionando estreitamente humor e riso, este seria 
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o sentido mais abrangente do humor. Assim, no contato inicial entre Pero e Inês 

são representados os traços que o levam a ser ridicularizado, como a ingenuidade, 

o jeito rústico e as atitudes que não se encaixam nas pretensões de marido ideal 

de Inês (e, por extensão, nos padrões burgueses). Um exemplo de humor que 

podemos encontrar nessa sequência de cenas é quando Pero se senta para 

conversar com Inês e a mãe dela, mas sua cadeira está virada de costas, e assim ele 

continua, pois não estava familiarizado com o uso do objeto (VICENTE, 2016, p. 

12). Inês, então, sarcástica, diz que o rapaz é um "João das Bestas!". Nesse exemplo, 

o aspecto do riso mais ligado à comicidade, como já vimos, é o de zombaria, pois, 

ressalta os defeitos dele, a inocência e a falta de jeito. Além de recusá-lo como 

marido, a protagonista o transforma em objeto de riso, evidenciando a posição 

de desprezo e insignificância à qual o rebaixa. 

 

Em seu processo de busca por um esposo ideal, Inês conhece o escudeiro Brás da 

Mata, nobre falido que vê na jovem a possibilidade de ascensão social. Ela, 

ludibriada pela boa aparência, pela eloquência ao falar e pelas habilidades musicais 

dele, aceita-o como esposo. No entanto, o sonho do casamento ideal não se 

concretiza, já que ele se revela um indivíduo controlador que a mantém em 

clausura na própria casa, principalmente quando se afasta para ir a combate. 

Evidencia-se aí, então, uma configuração satírica quanto à motivação matrimonial 

interessada e desprovida de afeto (presente nas duas partes) e que resulta em um 

relacionamento frustrado e distante das expectativas de Inês. Antes de se encontrar 

com a moça pela primeira vez, o escudeiro Brás da Mata revela suas verdadeiras 

intenções ao companheiro: 

 

ESCUDEIRO  

E se me vires mentir  

Gabando-me de privado,  

Está tu dissimulado,  

Ou sai-te pera fora a rir  

Isto te aviso daqui,  

Faze-o por amor de mi.  (VICENTE, 2016, p. 20) 
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No entanto, sua boa aparência e seu comportamento galanteador conseguem 

atrair significativamente a atenção de Inês, a ponto de fazê-la enxergar apenas suas 

supostas qualidades. Para mais, a natureza altiva e questionadora da protagonista 

parecem não surtir efeito com o escudeiro, o que a leva a se tornar motivo de 

escárnio, uma vez que foi ludibriada pela boa postura dele: 

 

LATÃO  

Como fala! 

  

VIDAL  

E ella como se cala!   

Este há-de ser seu marido, 

Segundo a coisa s'abala (VICENTE, 2016, p. 21). 

 

Tal qual no trecho anterior, mais uma vez podemos perceber a escolha de Inês 

como sendo motivo de deboche em decorrência da imagem equivocada que 

construiu de Brás da Mata.  

 

MOÇO  

Oh! como ficará tola  

Se não fosse casar ante  

Co mais cafeo bargante  

Que coma pão e cebola (VICENTE, 2016, p. 22). 

 

Esse momento da peça, em que a protagonista se encontra iludida pela promessa 

de um casamento satisfatório com um marido repleto de qualidades, compreende 

a um dos elementos fundamentais que sustenta a construção do texto de acordo 

com seu gênero – a “intriga de engano ou burla” (MENDES, 1999, p. 115). No 

caso, o engano corresponde justamente ao equívoco acerca do caráter e das 

intenções do escudeiro, associado à incapacidade de Inês em percebê-los. 

 

Ademais, o comportamento maldoso de Brás da Mata faz dele um “malandro”, 

que segundo Propp é um caractere cômico que gera o riso (1992, p. 135). Porém, 

além disso, agora é ele quem zomba de Inês, o que também suscita o riso. Toda 

essa situação faz com que surja um recurso cômico chamado “fazer alguém de 
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bobo”
1
, e, no caso da farsa, acaba sendo Inês a pessoa feita de boba. Propp explica 

que esse recurso é muito comum na literatura satírica e humorística e geralmente 

acontece entre duas personagens centrais positivas e negativas ou entre duas 

personagens negativas (p. 99), o que é o caso de Inês e Brás da Mata, ambos com 

desejos egoístas. Segundo Propp, “O antagonista vale-se de algum defeito ou 

descuido da personagem para desmascará-la para o escárnio geral” (p. 100). Ou 

seja, Brás usa da própria vontade egoísta de Inês, que é um defeito, além de um 

descuido, pois não soube analisar bem as verdadeiras intenções do homem, para 

fazê-la motivo de riso. Rimos de Inês pois ela, de certo modo, acaba caindo em 

sua própria armadilha. 

 

As proibições a que é submetida e os serviços domésticos, dos quais não consegue 

se livrar, provocam uma transformação na personagem, que abandona as 

idealizações acerca do casamento e do “bom marido”, ao mesmo tempo em que 

se arrepende da escolha pelo escudeiro. 

 

Juro em todo meu sentido  

Que se solteira me vejo,  

Assi como eu desejo,  

Que eu saiba escolher marido,  

À boa fé, sem mao engano,  

Pacífico todo o ano,  

E que ande a meu mandar  

Havia-m'eu de vingar  

Deste mal e deste dano! (VICENTE, 2016, p. 31) 

  

Nesse trecho, Inês deixa claro que sua prioridade ao escolher um novo marido, 

caso consiga tal feito, não é se basear apenas na aparência, mas optar por alguém 

que faça conforme suas vontades. Esse pensamento expõe um traço da obra 

vicentina discutido por Paul Teyssier quando este afirma que a ordem social é um 

bem e cada pessoa deve buscar a salvação a partir do local que lhe foi destinado 

(1999, p. 106). Inês, ao se valer do casamento como forma de escapar de sua 

realidade, frustra-se por não obter o êxito desejado, uma vez que foi motivada 

                                                             
1
 De acordo com Propp a expressão “fazer alguém de bobo” vem da palavra russa odurátchivanie, 

muito expressiva e intraduzível em outras línguas.  
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pela ambição para escolher Brás da Mata. De tal modo, a não aceitação da 

protagonista do papel de esposa submissa que deveria desempenhar pode ser 

compreendida como um dos motivos para o casamento infeliz.  Todavia, essa 

construção representa uma nova inversão de valores quanto ao matrimônio, 

satirizando o comportamento humano, pois o arrependimento da protagonista 

não a leva a adotar uma postura íntegra, apenas altera o meio para que alcance 

seus objetivos pessoais.   

 

INÊS  

Oh que nova tão suave!  

Desatado he o nó.  

S'eu por elle ponho dó,  

O Diabo m'arrebente!  

Pera mim era valente,  

E matou-o hum mouro só!  

  

Guardar de cavaleirão,  

Barbudo, repetenado,  

Que em figura d'avisado  

He malino e sotrancão.  

 

Agora quero tomar  

Pera boa vida gozar  

Hum muito manso marido;  

Não no quero já sabido,  

Pois tão caro ha de custar (VICENTE, 2016, p. 32-33).  

 

Ao saber da morte do marido durante a batalha, Inês reage com alegria, 

comemorando o fato, o que consiste em uma atitude característica do já 

mencionado riso maldoso. Ainda sobre esse tipo de recurso humorístico, Propp 

afirma que “A desgraça dos outros, não importa se pequena ou grande, e a 

infelicidade alheia podem levar um ser humano árido, incapaz de entender o 

sofrimento dos outros a um riso que tem características do cinismo” (1992, p. 160-

161). No caso específico de Inês, observamos a transformação de sua perspectiva 

acerca das relações interpessoais, pois a frustração com o casamento a leva à 

impossibilidade de expressar tristeza pela morte de Brás da Mata, evidenciando a 

ausência de sentimentos amorosos em relação a ele, fato que também justifica sua 

frieza diante de uma situação que, em tese, despertaria alguma comoção. 
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Uma vez decidida a não se enganar pela boa aparência e não se submeter a 

comportamentos abusivos, a protagonista volta atrás em sua decisão de rejeitar 

Pero Marques e passa a enxergar nele o pretendente ideal para satisfazer suas 

ambições. 

 

Andar! Pero Marquez seja; 

Quero tomar por esposo 

Quem se tenha por ditoso 

De cada vez que me veja. 

Por usar de siso mero, 

Asno que me leve quero, 

E não cavalo folão. 

Antes lebre que leão, 

Antes lavrador que Nero (VICENTE, 2016, p. 34). 

 

O comportamento tolo de Pero Marques se adequa às pretensões de Inês, haja 

vista as intenções dela de se favorecer novamente com um casamento, dessa vez, 

no entanto, sem as idealizações e expectativas de antes. O posicionamento do 

rapaz diante da proposta de Inês, aceitando prontamente se casar com ela, mesmo 

após ter sido rejeitado (além de objeto de zombaria) na primeira vez em que lhe 

propôs compromisso, revela o tipo de relação que será estabelecida entre ambos 

– ela exercendo o papel de esposa controladora; ele, de marido submisso. 

 

Esses papéis representam uma construção satírica do relacionamento entre ambos, 

a qual se encontra em consonância com o efeito da carnavalização dos 

personagens ao longo da peça, em especial Inês e Pero. Em linhas gerais, pode-se 

afirmar que a carnavalização tem suas origens no carnaval, uma forma sincrética 

de espetáculo com variadas festividades, ritos e formas. De acordo com Mikhail 

Bakhtin (2010, p. cxxviii), essa diversidade criou uma linguagem de formas 

concreto-sensoriais simbólicas, que exprime uma “cosmovisão carnavalesca” 

passível de ser transposta para a literatura. Assim, a literatura carnavalizada seria 

aquela que direta ou indiretamente sofreu influência de diferentes modalidades do 

folclore carnavalesco, em que as leis, restrições, hierarquias e etiquetas são 

desconsideradas, eliminando a distância entre os homens e constituindo categorias 

como a familiarização. Nesta, combinam-se elementos que permanecem separados 
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fora da cosmovisão carnavalesca, a citar “o sagrado com o profano, o elevado 

com o baixo, o grande com o insignificante, o sábio com o tolo” (p. cxxix).  

 

Em Farsa de Inês Pereira, as marcas do cômico popular encontram-se no riso 

carnavalesco, provocado pelo sincretismo religioso do cristão com o pagão, pois 

“Como homem de seu tempo, Gil Vicente marca seu lugar, não somente em 

relação a uma verdade nova entremeada com a dor da perda de valores mais 

puros, idealizados em um passado original, mas também pelas figuras sociais que 

dominam seus discursos” (EYLER, 2014, p. 174). Nessa perspectiva, os parvos, 

categoria da qual faz parte o tolo personificado por Pero Marques, são 

representantes das virtudes cristãs, enquanto os poderosos são rebaixados, como 

exemplo Brás da Mata, que apesar da nobreza atrelada à profissão de escudeiro, 

age de maneira egoísta. Tais planos de oposição trazem consigo a ambivalência e 

o riso, intensificados quando a personagem principal se torna viúva e decide se 

casar com seu primeiro pretendente e, assim que o consegue, explora a 

ingenuidade dele para ganho próprio.  

 

INÊS 

[...] 

Marido, aquelle ermitão  

He um anjinho de Deos,  

 

PÊRO  

Corregê vós esses veos  

E ponde-vos em feição.  

 

INÊS  

Sabeis vós o que eu queria?  

 

PÊRO 

Que quereis, minha molher?  

 

INÊS  

Que houvesseis por prazer  

De irmos lá em romaria.  

 

PÊRO   

Seja logo sem deter  

 

INÊS  

Este caminho he comprido,  

Contae huma historia, marido.  
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PÊRO  

Bofá que me praz, molher  

 

INÊS  

Passemos primeiro o rio.  

Descalsae-vos.  

 

PÊRO  

Assi ha de ser? 

E pois como?  

 

INÊS  

E levar-me-eis no ombro,  

Não me corte a madre o frio.  

  

Põe-se Inês Pereira às costas do marido e diz:   

 

INÊS  

Assi.  

 

PÊRO  

Ides à vossa vontade?  

 

INÊS  

Como estar no Paraíso.  

 

PÊRO  

Muito folgo eu com isso (VICENTE, 2016, p. 38).  

 

No exemplo acima apresentado, Pero Marques é facilmente enganado por Inês 

para que ele a leve para se encontrar com um ermitão, antigo conhecido da 

protagonista e com quem ela deseja manter um caso de adultério. Diligentemente, 

satisfaz os desejos da esposa, submetendo-se a uma posição que o ridiculariza, a 

ponto de carregá-la nas costas e ficar contente com isso. Ocorre, então, uma 

intensificação na promoção do riso a partir desse comportamento concupiscente 

de Inês, que não demonstra culpa ou arrependimento por suas ações de traição 

contra Pero Marques, que, retratado de modo caricatural e burlesco, é néscio o 

bastante para não perceber o que lhe acontecia, mesmo com a falta de sutileza e 

de discrição nas ações da mulher. 

 

Nesse cenário, é possível observar um contraste na postura dos personagens 

concernente ao vínculo que mantêm, o qual contribui na constituição do cômico: 

enquanto Inês está focada em si própria, ele se mostra ávido para atender as 
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vontades da esposa, por mais merecedoras de escárnio que sejam, como, enquanto 

a carrega nas costas, ela lhe canta uma cantiga que faz referência (pejorativa) a sua 

condição de indivíduo permissivo, afirmando que ele é "percebido para cervo" 

(VICENTE, p. 39). Aqui ocorre um trocadilho com as palavras cervo e servo, pois 

Inês está tratando o novo marido como um servo, realmente. Segundo Propp, o 

trocadilho é um dos recursos humorísticos mais importantes, sendo este um jogo 

de palavras que tem o objetivo de satirizar uma situação por meio do emprego 

de palavras iguais no som, mas diferentes nos significados (1992, p.124).  

 

Conforme a inversão de valores é representada, articula-se a esta a ambivalência 

na composição de Pero Marques e de Inês Pereira, outro fator de relevância da 

influência carnavalesca na obra. O primeiro é inferiorizado por sua ingenuidade, 

mas valorizado por seu bom caráter, enquanto a segunda se deixou ser iludida 

pelo escudeiro, mas foi astuta o suficiente para manipular o camponês. Essa 

presença de disparidades na caracterização de cada um evidencia suas respectivas 

particularidades enquanto figuras estereotipadas e contribui no caráter popular do 

teatro vicentino: ao colocar em um mesmo plano o sagrado e o profano, o sério 

e o não-sério, permite a manifestação do satírico e, em sua decorrência, o riso. 

Nesse sentido, estabelece-se uma conexão com a carnavalização por esta também 

aderir ao popular, opondo-se ao sóbrio, ao individual e ao dogmático.   

 

Observamos, assim, que a peça é constituída a partir de personagens 

essencialmente cômicos – Pero Marques com sua ingenuidade se torna objeto de 

riso; Inês com seu descaso e ironia, faz zombarias dos outros – que compõem um 

casal divergente dos padrões modelares do período. Isso só é possível, no entanto, 

porque ambos são indivíduos incomuns, de maneira que representam uma 

situação que não se aplicaria a qualquer pessoa, justificando o fato de que ao 

permitir o êxito da jovem em sua segunda fase como casada e como praticante do 

adultério, Gil Vicente não intenciona fazer apologia ao referido comportamento, 

mas busca a dissolução de valores vigentes (VASCONCELLOS, 2000, p. 60). Assim, 

importa ressaltar o papel de Inês como sendo de destaque no que diz respeito à 
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obstinação para que tenha seus desejos cumpridos, que, apesar de a levar para 

uma situação desfavorável no início, ao final, possibilita que alcance o novo 

padrão de relacionamento que considera ideal, sem que sejam excluídas as 

características do papel social que representa: 

 

A liberdade de Inês contrasta com a vinculação dos outros personagens 

que vivenciam situações dramáticas em papéis definidos pela lógica 

contextual do século XVI, a mãe pragmática, o candidato a escudeiro 

covarde, o ermitão, etc. A individualidade de Inês e seu gosto autêntico, 

ainda que ceda ao final ao pragmatismo, tomada como exemplo de 

nobreza e honradez. A ironia da farsa está justamente na conclusão 

pragmática pela qual termina a personagem se rendendo à 

dramaticidade dos papéis sociais dúbios, isto é, sua experiência a conduz 

a se casar com um homem simplório (asno), consequentemente 

cumprindo seu papel social de esposa viuvada, ao mesmo tempo em que 

satisfaz sua luxúria (TEIXEIRA; SOUZA, 2016, p. 532). 

 

Dessa forma, Inês constituiu-se como a esposa despótica, vaidosa e convencida, 

enquanto Pero Marques é o marido submisso - o capacho. Assim, as técnicas para 

provocar o riso estão nos personagens, caricaturas de estereótipos sociais e nos 

eventos nos quais se envolvem. Em outras palavras, "risíveis são o seu 

comportamento e as suas concepções postas em contraste" (MALEVAL, 1992, p. 

186). O distanciamento nas personalidades e nos comportamentos do respectivo 

casal pode ser passível de interpretar, portanto, como um dos fatores principais 

para a representação carnavalizada dessa relação, proposta, desde o princípio, a 

favorecer apenas um dos lados envolvidos, como fica claro no tema a partir do 

qual Gil Vicente desenvolveu a peça – "mais quero asno que me leve, que cavalo 

que me derrube". 
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Resumo: Na “Era das Catástrofes”, configurou-se o que George Minois (2003) percebeu como uma 

“overdose de riso” que salvou muitos do desespero e permitiu à humanidade a sobrevida após as 

mazelas de um século de horrores. Seria concebível o humor aflorando em locais como os guetos 

de Varsóvia e de Lodz? Décadas após os horrores do século passado, permanece um tabu imaginar 

o riso em meio ao inferno concentracionário. Todavia, como afirma Abrão Slavutzk (2014), os 

judeus levaram consigo aos campos de concentração seu modus vivendi, sua cultura, sua fé e 

também seu tradicional humor. Neste trabalho, comentamos a obra Do éden ao divã: humor 

judaico (2017), dialogamos com o capítulo “O humor no holocausto”, presente no livro Humor é 

coisa séria (2014), de Abrão Slavutzk, e com os estudos desenvolvidos por Chaya Ostrower em sua 

tese de doutorado intitulada Humor as a defense mechanism in the Holocaust.  

 

Palavras-chave: Humor judaico – Do éden ao divã: humor judaico. Moacyr Scliar, Patricia Finzi, 

Eliahu Toker – Do éden ao divã: humor judaico. Holocausto – Tema humorístico. 

 

 

 

É bastante conhecida a acepção latina da palavra humor, a qual remete aos 

líquidos regulatórios corporais, aos humores – fleuma, sangue, bílis amarela e bílis 

negra ou atrabílis – os quais eram considerados na Antiguidade Clássica como 

responsáveis por controlar a saúde física e emocional humanas. Uma segunda 

conotação do vocábulo humor é proveniente do inglês humour, que pode 

designar a faculdade de apreciar aspectos da realidade ou acontecimentos de 

natureza cômica, pitoresca, absurda ou insólita.  

 

O dicionário Houaiss define o humor como um estado psíquico; como um 

estado de espírito ou de ânimo; como uma disposição à comicidade e à 

jocosidade e, por último, como a capacidade de expressar ou de perceber a 
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faculdade cômica. Liana Feldman (2009), por sua vez, entende o humor como 

não apenas uma necessidade hedonística humana, mas também como resultado 

da participação cultural e das interações humanas em sociedade. 

 

O humor visto pela psicanálise exibe uma necessidade humana de sentir 

prazer e de se inserir num laço social, uma vez que, invariavelmente, o 

homem é atravessado pela cultura em que habita. Não importa o quanto 

recluso ou pouco sociável seja o sujeito, ele sempre será parte do seu 

meio e estabelecerá uma relação de troca com os demais (FELDMAN, 

2009, p. 26). 

 

Para George Minois (2003), enquanto faculdade humana, não se deve falar em 

riso, mas sim em risos que possuem modos diferentes de ocorrência ao longo da 

história.    

 

No século passado, na “Era das Catástrofes” – alcunha do século XX, que se tornou 

célebre por meio do trabalho do historiador inglês Eric Hobsbawn –, configurou-

se aquilo que George Minois (2003) descreveu, em seu livro intitulado História do 

riso e do escárnio, como uma espécie de humor opiáceo, em que a “doce droga” 

do riso permitiu à humanidade a sobrevida após as mazelas de um século de 

horrores, como guerras, crises, genocídios, fome, ameaças atômicas, ódios 

nacionalistas, diante das quais a humanidade encontrou no riso a força zombeteira 

de seus próprios males. Minois (2003, p. 558) cita ainda Georges Bataille, o qual 

afirma que “só o humor responde todas as vezes à questão suprema sobre a vida 

humana” e conclui que, sem o riso, os sofrimentos do século passado seriam ainda 

mais insuportáveis. 

 

Desse modo, uma “overdose de riso” aparece nos escombros de um mundo 

reduzido ao absurdo. Ouvem-se risos mesmo nos campos de concentração, como 

no caso de uma prisioneira de Birkenau chamada Odette Abadi que, durante uma 

inspeção de rotina da Cruz Vermelha, riu muito e com grande amargura, com um 

riso autêntico, mas nervoso e de autômato, mais físico do que moral.  
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O riso do século XX medrou como abundante reação diante do próprio absurdo 

da existência. Minois (2003) acrescenta que o riso do século passado é humanista, 

parte do humor e pode representar, por vezes, a compaixão e, ainda, a desforra. 

Além disso, o humor figura como um mecanismo de “defesa coletiva” que reforça 

as particularidades de um grupo e seu sentimento de pertencimento. 

 

Diante dos reveses acumulados pela humanidade ao longo do século e 

das batalhas perdidas contra a idiotia, contra a maldade e contra o 

destino. Sem ele os sofrimentos do século seriam ainda mais 

insuportáveis. Para exorcizar as angústias do homem moderno, o humor 

fez maravilhas; ele salvou muitos do desespero. [...] São as desgraças do 

século que estimulam o desenvolvimento do humor, como um antídoto 

ou um anticorpo diante das agressões da doença. A dimensão do humor 

como defesa coletiva aparece, especialmente, nos humores profissionais, 

reações de autoderrisão de um grupo, que tem por finalidade marcar 

sua originalidade, sua diferença, reforçar o espírito corporativo 

vacinando-se pelo riso contra os próprios defeitos (MINOIS, 2003, p. 

394-395). 

 

Relacionar temas como o Holocausto e o humor constitui-se como um desafio. 

Podemos pensar que parte das hesitações se dá justamente pela seriedade cristã 

que atribuiu ao riso um demérito mundano-diabólico, calcado na célebre 

colocação de que, embora tenha expressado emoções chorando em três episódios 

bíblicos – o da morte de Lázaro, ao vislumbrar Jerusalém e na cruz, minutos antes 

de morrer – Cristo não sorriu em nenhum. 

 

Quanto ao humor no cinema e sua associação às temáticas de inimaginável 

sofrimento, como o Holocausto, é importante ressaltamos que, se por um lado o 

documentário Shoah (1985), de Claude Lanzmann, é considerado uma obra prima 

acerca do Genocídio Hitlerista, não foi sem controvérsias que vieram a lume duas 

películas, justamente por abordarem o Holocausto sob o ponto de vista do humor: 

em 1997, A vida é bela, de Roberto Benigni e em 1998, O trem da vida¸ de Radu 

Mihaileanu. Ambas as películas são acusadas de serem mais uma das mercadorias 

produzidas pela “Indústria do Holocausto” – termo provocador utilizado por 

Norman Finkelstein (2001) e retomando por Adriana Kurtz (2010). 
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Em se tratando de grupos religiosos, ao longo da história, encontramos diversas 

manifestações de hostilidades, vitupérios e barbáries, porém, talvez contra 

nenhum deles a violência foi tão amplamente impetrada quanto o foi aos judeus, 

os quais, além de violência física, frequentemente foram alvo de escarnecimento 

e de risada. Mesmo assim, o povo judeu encontrou no riso, ao longo da história, 

um mecanismo de defesa durante a opressão e a injustiça, como aponta Whitney 

Carpenter (2010), em seu artigo intitulado “Laughter in a time of tragedy: 

examining humor during the Holocaust”.  

 

Embora pareça inapropriado associar o humor à tragédia, principalmente a uma 

das maiores catástrofes do século passado, o riso parece ser a resposta a muitas 

dificuldades enfrentadas ao longo da vida. O riso, aliás, remonta às Sagradas 

Escrituras, nas figuras de Sara e de Abrão, como lembram Amós Oz e Fania Oz-

Salzberger, em sua obra Os judeus e as palavras (2012). Os autores chamam 

atenção para quantas religiões iniciam-se com uma matriarca antepassada em um 

diálogo divertido com o próprio Criador. Tanto Sara quanto Abrão são descritos 

no livro de “Gênesis” como personagens já em idade avançada, porém, anjos do 

Senhor disseram a Abrão que ele teria um filho com Sara, esta riu e tentou esconder 

de Deus o seu riso, mas não pôde ocultá-lo da onisciência divina. 

       

Outra ramificação estreitamente relacionada ao modo judaico de lidar 

com palavras é o humor. Os judeus modernos provavelmente 

demonstram mais humor que seus antepassados, pelo menos a tomar 

como base a evidência escrita. Ainda assim, o segundo patriarca recebeu 

o nome de Isaac, “Aquele que vai rir”, porque ambos os pais riram ao 

ouvir a promessa divina de que Sara teria um filho em idade já estéril. 

Como mencionamos, Sara e Deus embarcaram numa discussão bastante 

divertida nessa ocasião: “Então Sara negou, dizendo: ‘Eu não ri’; pois 

estava com medo. E Ele disse: ‘Não, mas tu riste sim”. Além disso, 

Eclesiastes, de quem se diz ter sido o rei Salomão, assumiu uma visão 

bastante sombria do divertimento: “Eu disse do riso: ‘Ele é louco’; e da 

hilaridade: ‘O que se obtém com ela?” (OZ; OZ-SALZBERGER, 2012, p. 

40). 

 

Assim, os autores afirmam que a própria história judaica começa com um riso 

quando tanto Sara, aos noventa anos, quanto seu esposo Abrão, aos cem, riram 

ao receber a notícia de que seriam pais. Todavia, mesmo tendo rido, Deus cumpriu 
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a promessa feita e o casal teve um filho, Isaac, cujo nome significa em hebraico 

“ele ri” – litzchok; daí vem Itzchak, ou Isaac. O próprio Issac, infelizmente, é 

paradigma do povo judeu devido à sobrevivência ao Holocausto, pois Deus 

mandou que Abrão matasse o próprio filho para testar sua fé, mas vendo que o 

pai o faria, o impediu.  

 

Além do riso implícito no nome de Isaac, a Bíblia narra a história de Jonas – 

tradicionalmente lida no Yom Kippur
1
 –, na qual o profeta é encarregado de pregar 

em Nínive, mas tenta fugir em um barco. Enquanto Deus manda uma violenta 

tempestade, Jonas dorme calmamente no porão da nau. Ao realizarem um 

sorteio, os tripulantes identificam-no como o motivo da tormenta e o profeta 

fugitivo é lançado ao mar. Ao ser engolido por um enorme peixe, Jonas começa 

a rezar e é cuspido em terra firme, em Nínive. Jonas então, a contragosto, inicia 

suas pregações aos ninivitas. O decorrer dessa estória bíblica, repleta de ironias e 

de acontecimentos um tanto exóticos – como o pedido de Deus para que todos 

os ninivitas vestissem sacos, inclusive os animais –, chama atenção pela presença 

da ironia e de imagens inusitadas. 

 

A sugestão de que nos textos sagrados judaicos haveria a presença do humor gera 

algumas controvérsias entre os estudiosos. Diante disso, é possível observar tais 

manifestações humorísticas como episódios pedagógicos que, como exposto na 

obra Do éden ao divã: humor judaico (1990), visam a ridicularizar o vício e a falta 

de bom senso. 

 

Provavelmente, e como sempre ocorre, a verdade está no meio: não 

resta dúvida de que o humor da Bíblia e do Talmud é diferente do 

humor judaico da Europa nos últimos séculos: sua função é 

eminentemente didática. O objetivo principal, ainda que não o único, é 

ridicularizar o vício e a insensatez; algo inteiramente compreensível 

dentro das duras condições em que vivia o “povo eleito”, sempre 

enfrentando inimigos internos e externos. O escritor bíblico recorre para 

isso à ironia, ao sarcasmo, ao jogo de palavras (SCLIAR; FINZI; TOKER, 

2017, p. 13). 

                                                             
1
 Também conhecida como o “Dia da Expiação”, é a data mais sagrado do ano no judaísmo. Seus 

temas centrais são relativos à expiação e ao arrependimento. 
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Adiante, tratamos acerca do humor judaico, presente desde os textos sagrados, e 

de suas particularidades, além disso, observamos como ele se manifestou e foi uma 

importante ferramenta na manutenção da dignidade intelectual e como 

mecanismo de defesa diante dos horrores nos guetos e nos campos de 

concentração durante o período hitlerista na Alemanha do século passado. 

 

Em nosso texto, com base de trechos da obra Do éden ao divã: humor judaico 

(2017), comentamos as características percebidas no humor judaico e sua 

importância e, em um segundo momento, tratamos do capítulo “O humor no 

holocausto”, presente no livro Humor é coisa séria (2014), de Abrão Slavutzk.   

 

 

O riso e o Holocausto 

 

A partir de 1930, o partido Nazista tomou o poder na Alemanha e enviou aos 

campos de trabalho os inimigos do regime, porém, com o avanço da Segunda 

Guerra Mundial, foram enviados aos campos toda sorte de indesejáveis, dentre 

eles: ciganos, deficientes, idosos, doentes, homossexuais e judeus. A partir de 1941, 

tornou-se claro que as medidas nazistas afetariam principalmente os judeus. 

 

Segundo Giorgio Agamben (2008), os campos de concentração singularizam-se 

por serem “[...] exatamente o lugar em que o estado de exceção coincide, de 

maneira perfeita, com a regra, e a situação extrema converte-se no próprio 

paradigma do cotidiano” (AGAMBEN, 2008, p. 57). Os Lager são lugares em que 

toda lei, moral e dignidade humanas são suspensas – o espaço onde tudo é, 

portanto, absolutamente possível – e que materializam a abominável 

superfluidade da vida humana, de uma vida irrestritamente desprezível e 

dispensável, uma vida nua, à qual se privaram quaisquer direitos e considerações 

cíveis.  
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Em sua obra É isto um homem?, Primo Levi (1988) relata que, durante o período 

em que foi prisioneiro em Auschwitz, conheceu um homem chamado Steinlauf, 

um ex-sargento que, ao observar o tristíssimo estado do escritor italiano, advertiu-

o acerca da importância de não se deixar reduzir ao animal que os nazistas queriam 

e de tentar preservar um resquício de dignidade mesmo diante de uma situação 

de sofrimento inimaginável. 

 

Somos escravos, despojados de qualquer direito, expostos a qualquer 

injúria, destinados a uma morte quase certa, mas ainda nos resta uma 

opção. Devemos nos esforçar por defendê-la a todo custo, justamente 

porque é a última opção de recusar nosso consentimento. Portanto, 

devemos nos lavar, sim, ainda que sem sabão, com essa água suja e 

usando o casaco como toalha, mesmo que seja com água suja e nos 

secarmos em nossas roupas... Devemos marchar eretos, sem arrastar os 

pés, não em homenagem à disciplina prussiana, e sim para continuarmos 

vivos, para não começarmos a morrer (LEVI, 1988, p. 39, apud 

SLAVUTZKY, 2014, p. 246). 

 

Slavutzky (2014) afirma ter visto na prevalência do humor judaico – durante o 

período concentracionário – uma função similar à da tentativa de Steinlauf de 

manter a higiene em meio à precariedade: manter a dignidade e lutar contra a o 

despojamento de toda a humanidade, conforme intentado pelos algozes.  

 

A despeito de toda a barbárie levada a frente pelo plano genocidiário durante o 

regime nazista, cortar os cabelos dos prisioneiros constituía uma forma de 

submetê-los à desumanização e era um dos mecanismos para uniformizá-los. A 

presença do humor, diante de uma situação como essa, surge como elemento para 

confrontar o sofrimento. Embora o riso, diante de uma situação de imenso horror, 

pudesse parecer louco ou absurdo à época, ele foi uma forte ferramenta para 

alguns sobreviventes, conforme relatado na entrevista de uma sobrevivente: 

 

Quando eles cortaram nossos cabelos em Auschwitz, isso foi algo terrível 

... Depois que eles cortaram nossos cabelos ... de repente, vi algumas 

amigas minhas que eu conhecia há muito tempo... Muitas choravam. 

Elas choraram depois de cabelos compridos e então eu comecei a rir e 

elas perguntaram: “O que, você está louca? Do que você está rindo?” 

“Eu disse: “Isso nunca tive antes, fazer o cabelo de graça?  Nunca em 

toda a minha vida”, ... e ainda me lembro, elas me olhavam como se eu 

fosse louca. Comecei a perguntar: “Quem fez o seu cabelo?” Eu estava 
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acostumada com Misha, ele era meu cabeleireiro em casa (ALVIN, H., 

1978, p. 84, apud CARPENTER, 2010, p. 03, tradução nossa). 

 

Assim, embora à época parecesse loucura ou um absurdo o riso medrando em 

uma situação de tamanho horror, a capacidade de tratar com humor a sevícia que 

lhe foi infligida afirmou a insurgência e a insubordinação da prisioneira diante da 

tentativa de despi-la de sua identidade. Sob a homogeneização dos corpos 

miseravelmente despidos de seus cabelos e de sua identidade, havia a pessoa que 

riu dos cortes de cabelo e, portanto, da própria tentativa de subjugamento e de 

desumanização, transformando a situação e insinuando que o algoz, ao invés de 

subjugá-la, estava a serviço dela. 

 

Alguns prisioneiros destacam o desafio e o esforço feitos para rirem de situações 

em que os fatos ordinários se encontravam à miserabilidade de seus corpos 

terrivelmente nus e semelhantes. Acordar no inferno todos os dias impunha um 

desafio de lutar contra a dor por meio do riso e de não se deixar consumir por 

ela. 

 

Destarte, por meio do humor, o povo judeu poderia resguardar sua humanidade 

e tentar preservar sua dignidade a despeito de todo o empenho nazista em destituí-

los de quaisquer resquícios de humanidade. 

 

O humor judaico foi uma das maneiras encontradas de enfrentar a dor as 

atrocidades infligidas e, quando o riso apareceu mesmo diante de tão grandes 

infortúnios, houve, mesmo que breve, uma suspensão da tragicidade do que era 

enfrentado: a tifo, o frio, a fome onipresente, as regras absurdas, as deportações, 

o extermínio, a perda dos amigos e de entes queridos, o trabalho forçado, a morte, 

enfim, os infindáveis sofrimentos impostos a uma pessoa por uma única razão: ser 

judia. 

 

Para Carpenter (2010), foi justamente através do humor que os judeus levaram a 

termo seu trabalho mais alto de sabotagem: o de sobrevivência. Assim, naqueles 
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dias sombrios em que o futuro não era mais o mesmo de antes, o humor era a 

chave para a sobrevivência.  

 

Abrão Slavutzky (2014) retoma as imagens do sorriso dado em meio às lágrimas e 

a da vacina contra o desespero e as associa ao riso dado diante da constante 

presença do sofrimento e da onipresença da morte.  Além disso, o autor aponta 

que o riso em tais situações está mais para o gozo do que para o prazer, cuja 

sensação acompanha a tranquilidade devido a uma diminuição e a um repouso da 

tensão psíquica. O gozo, por outro lado, aparece em um momento de 

recrudescimento da tensão. 

 

Assim, “o humor nos campos de concentração era um gozo pois estava associado 

à morte, que o tempo todo era possível” (SLAVUTZKY, 2014, p. 250). Em seu 

sentido positivo, o gozo pode estar associado à criatividade, às artes e ao humor. 

Em circunstâncias de grande abatimento do sujeito que experienciou o horror 

histórico do Holocausto, seu riso não é prazeroso, mas sim fruto de uma situação 

de extrema tensão, em um ambiente cercado pela ubiquidade da morte. 

 

 

Humor judaico 

 

Entendemos por humor judaico a tradição humorística presente no judaísmo desde 

os textos sagrados do antigo Oriente Médio. Sua vertente europeia desenvolveu-

se desde o Sacro Império Romano e foi uma das formas encontradas para se 

defender das perseguições cristãs.  

 

Em texto publicado na Folha de São Paulo em 2011, Paulo Werneck afirma que a 

robustez da literatura e da tradição judaicas consolida-se, na contemporaneidade, 

como um dos pilares da ficção. O crítico aponta que, se por um lado, alguns 

escritores escolheram tratar de matérias ligadas ao judaísmo em sua gravidade e 

de temas como a memória, a história e a influência de um trauma de grande 
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impacto – como o Holocausto – sobre as gerações posteriores; por outro, alguns 

escritores lançaram mão da verve humorística e trouxeram a leveza e a 

espirituosidade da cultura judaica. Moacyr Scliar, para Werneck (2011), erigiu sua 

obra “na esfera simbólica do judaísmo e em seus elementos culturais mais solares, 

como o humor” (WERNECK, 2011).  

 

A obra Do Éden ao Divã, que ganhou uma nova edição em novembro de 2017, 

organizada pelo escritor gaúcho Moacyr Scliar, pelo poeta argentino Eliahu Toker 

e pela socióloga brasileira Patrícia Finzi, trata-se de uma antologia de histórias e 

de anedotas que celebra o humor judaico, o qual é considerado pelos 

organizadores como mais filosófico do que risível, pois não nos leva apenas a 

sorrir, mas também a pensar. 

 

Seria possível imaginar esse “riso filosófico”, esse “aspecto mais solar” da cultura 

judaica aflorando em momentos como a Segunda Guerra Mundial e em locais 

como os guetos de Varsóvia e de Lodz? Seria concebível um riso além daquele – 

mais nervoso do que moral – da prisioneira de Birkenau, descrita por Minois 

(2003)? 

 

Décadas após Auschwitz e os horrores da II Guerra Mundial, era um tabu imaginar 

o riso em meio ao inferno concentracionário. Todavia, como afirma Abrão 

Slavutzk (2014): “Os judeus levaram para os campos de concentração suas formas 

de ser e pensar, sua fé, seus confrontos e divisões, suas artes, e também seu 

tradicional humor” (p. 243). 

 

Tal resgate foi possível graças à publicação, em 2009, do livro de Samuel d. Kassov 

intitulado Quem escreverá nossa história, o qual colige documentos secretos do 

Gueto de Varsóvia, dirigidos pelo historiador Emanuel Ringelblum, em 1940, e 

expõe um minucioso panorama do modus vivendi do povo judeu confinado: 

desde o modo de pensar até a presença do humor.  
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Em escritores consagrados na língua iídiche, como Perle; em vendedores de rua, 

cujas braçadeiras eram anunciadas como “um bom presente a ser deixado”; no 

humor autodepreciativo e no escatológico; o humor, assim como a religião e as 

demais práticas culturais judaicas, aparecia durante o período de confinamento 

nos guetos e nos campos, mesmo que de maneira velada.  

 

Além disso, temos que o humor é uma arma e uma resposta intelectual das vítimas 

às mais nefastas desgraças que lhes eram infligidas e surgiu, em situações limítrofes, 

como maneira de tentar driblar a morte. Durante o confinamento, o psiquiatra 

Viktor Emil Frankl, por exemplo, propôs a um amigo que a cada dia criassem uma 

piada em que estavam retornando à casa.   

 

Na introdução à obra Do éden ao divã: humor judaico (2017), os organizadores 

afirmam que, tal qual Deus, o humor judaico é mais facilmente descrito em termos 

do que não é: não é escapista, não é insultuoso, não é atroz; ao mesmo tempo, 

não é ameno ou gentil. O humor judaico zomba de tudo – até de Deus – e de 

todos, tende a ser antiautoritário e a se atrair pela tensão entre o racional e o 

absurdo, além disso, usualmente trata de temas como a comida, a família, os 

negócios, o antissemitismo, a riqueza e a pobreza, a saúde e a sobrevivência.  

 

O humor judaico tende a ser antiautoritário. Ele ridiculariza a 

grandiosidade e a autoindulgência, a hipocrisia, a pomposidade. Ele é 

fortemente democrático, enfatizando a dignidade e o valor do cidadão 

comum, satirizando figuras proeminentes da sociedade em geral e 

também do mundo judaico, como rabinos, cantores de sinagogas, 

sábios, intelectuais, professores, doutores, homens de negócios, 

filantropos. Ele recorre à familiaridade, à intimidade; e nesse sentido dá 

margem à ternura. Um aspecto especial do humor judaico é a interação 

entre figuras proeminentes e as pessoas simples e os inferiores, quando 

esses últimos frequentemente emergem triunfantes. O humor judaico 

lida tipicamente com o conflito entre as pessoas e a estrutura do poder, 

seja esse conflito o do indivíduo judeu em sua comunidade, o do judeu 

diante do mundo gentio ou da comunidade judaica em relação ao resto 

da humanidade. O humor judaico zomba de todos — inclusive de Deus. 

Muitas vezes satiriza personalidades e instituições religiosas, assim como 

os rituais e os dogmas. Ao mesmo tempo afirma as práticas e as tradições 

religiosas, buscando uma nova compreensão das diferenças entre o 

sagrado e o mundano (SCLIAR; FINZI; TOKER, 1990, p. 10). 
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O humor judaico é, antes de tudo, autoderrisório: ri de si próprio; mas também ri 

dos outros, das instituições e dos acontecimentos. Ao mesmo tempo em que 

satiriza personalidades, instituições e dogmas, reafirma os valores da própria 

tradição, cujos elementos podem alicerçar uma sociedade mais justa e livre de 

preconceitos. Liana Feldman (2010) nos lembra justamente da característica 

marcante do humor judaico: seu teor autocrítico e o direcionamento ofensivo aos 

algozes. 

 

Além do posicionamento autocrítico, o humor judaico também exibe 

narrativas direcionadas ao algoz, feitas especialmente para ofendê-lo. 

Nesse caso, a autocrítica não está mais explícita, ao contrário, quando a 

narrativa tem esse direcionamento externo não se trata de autocrítica, e 

sim de crítica aberta a outros. Talvez este seja o momento em que o 

humor judaico mais se aproxima das variadas formas de humor, pois 

apesar de o direcionamento ao algoz promover uma reflexão bem-vinda 

ao povo judeu, ainda assim é uma agressão àquele que em algum 

momento foi sádico ou simplesmente fez mal ao povo, de modo geral. 

[...] Para ilustrar essa característica do humor judaico, há várias piadas 

sobre o nazismo e outras perseguições político-religiosas (FELDMAN, 

2010, p. 31). 

 

O humor judaico pode aparecer mesmo em situações pouco prováveis – dentro 

dos campos de concentração, por exemplo – como forma de reafirmar a liberdade 

individual e como resultado da percepção do absurdo das práticas vilipendiosas 

impetradas pelas instituições. 

        

O judeu ri de si mesmo e dos outros judeus. Ao rir, o judeu indefeso 

diante da violência (o humor judeu nasce às vezes dentro do campo de 

concentração) afirma sua superioridade, seu próprio ego e seu direito a 

viver sem restrições. E seu riso é profundo porque nasce de uma 

percepção particularmente aguda do absurdo das limitações a ele 

impostas por entidades aparentemente dignas do maior respeito: o 

mundo não judaico e as figuras de proa da sua própria comunidade 

(SCLIAR; FINZI; TOKER, 2017, p. 10). 

 

Em trabalho intitulado Os chistes e sua relação com o inconsciente, Sigmund Freud 

(1977) classifica o chiste em inocente – inócuo – e tendencioso. Enquanto este 

proporciona reações mais efusivas, aquele propicia manifestações mais brandas. As 

piadas mais tendenciosas veiculam desejos inconscientes e são mecanismos de 

satisfação dos mesmos, por esse motivo, sua natureza desperta reações mais 
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explosivas de riso. Além disso, as piadas tendenciosas expressam, por vezes, 

pensamentos reprimidos.  

 

Em um pequeno trecho do texto, Freud (1977) comenta acerca do humor judaico 

e de como, em tais chistes – geralmente tendenciosos –, os próprios indivíduos ou 

o grupo do qual faz parte participam do conteúdo da piada, condição que dificulta 

a própria crítica ou agressão ao sujeito, forçando o agressor a procurar outro 

modo de ofendê-lo.  

 

Uma ocasião particularmente favorável a chistes tendenciosos é 

apresentada quando a pretendida crítica rebelde dirige-se contra o 

próprio sujeito, ou para dizê-lo com mais cautela, contra algo que o 

sujeito partilha - ou seja, ao sujeito enquanto uma pessoa coletiva (a 

própria nação do sujeito, por exemplo). A ocorrência da autocrítica 

como determinante pode explicar como é que inúmeros dos mais 

adequados chistes (dos quais temos uma grande quantidade de 

exemplos) tenham germinado no solo da vida popular judia. São chistes 

criados por judeus e dirigido contra características dos judeus. Os chistes 

sobre judeus elaborados por estrangeiros são em geral histórias 

brutalmente cômicas em que o chiste é tornado dispensável pelo fato de 

que os judeus são considerados pelos estrangeiros como figuras cômicas. 

Os chistes judeus, originários de judeus, admitem isso também, mas 

conhecem seus verdadeiros defeitos tanto quanto a conexão destes com 

suas boas qualidades, e a parte em comum entre o sujeito do chiste e a 

pessoa flagrada em erro cria o determinante subjetivo (usualmente, de 

difícil acesso) da elaboração do chiste. Incidentalmente não sei se há 

muitos outros casos em que as pessoas fazem troça, em tal grau, de seu 

próprio caráter (FREUD, 1977, p. 74). 

 

De modo similar, Scliar, Finzi e Toker (1990) chamam atenção para o fato de que 

o humor judaico – necessariamente criado por judeus – abarca um caráter 

autoderrisório, uma vez que “o judeu ri de si mesmo e dos outros judeus” (SCLIAR; 

FINZI; TOKER, 1990, p. 02). Se o judeu ri de si mesmo e do mundo como está, 

fica patente que ele consegue pensar em um mundo em que não haja as condições 

do passado, em um mundo justo e ideal. 

 

O humor não luta só contra, ele luta também por: por uma ética pessoal 

isenta dos preceitos restritivos tradicionais, por uma sociedade mais justa 

e pela liberdade de cada qual ser como é sem temer a ação insidiosa do 

preconceito. Em todo o ceticismo, em toda a desconfiança, em todo o 

conhecimento da transitoriedade das coisas “importantes” aos olhos dos 

homens, ressoam no fundo das melhores piadas judaicas ecos proféticos 
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e messiânicos, ainda que às vezes pálidos e secularizados (SCLIAR; FINZI; 

TOKER, 1990, p. 11). 

 

Amós Oz e Fania Oz-Salzberger (2012), afirmam que a continuidade hebraica dar-

se-ia não pela crença religiosa, nem por uma localização geográfica, tampouco por 

uma – talvez impossível – identificação genética entre judeus da atualidade e os 

judeus da Galileia, mas sim por meio das palavras escritas transmitidas de uma 

geração a outra. 

 

A tradição judaica passada entre as gerações, mesmo que de forma oral, é 

proveniente de textos escritos – em papiros, peles, pergaminhos e, mais tarde, em 

livros. Mesmo que as famílias menos abastadas não pudessem comprar textos 

escritos, que eram pouco acessíveis, no Templo, na casa de vizinhos ou de parentes 

mais abastados, a cultura estava escrita. Desse modo, é do texto escrito recitado 

que se retiraram as histórias, os ensinamentos e as leis a serem repassadas de 

geração em geração.  

 

Para Oz e Oz-Salzberger (2012), o humor é uma ramificação do modo judaico de 

lidar com as palavras e, quando associado à tendência tipicamente judaica de 

debater e de questionar, transforma-se em irreverência. A forma de proceder 

durante as discussões intelectuais e legais do Talmude, a fim de desvendar o 

significado da lei religiosa, por vezes se vale de argumentação legal que parte de 

situações insólitas a ponto de serem consideradas humorísticas.  

 

Na concepção de Oz e Oz-Salzberger (2012), haveria algo de pueril nas atitudes 

judaicas em relação às autoridades, assim, não poupando ninguém, a chutzpá – a 

audácia – judaica teria como alvos o profeta e o rabino, o juiz e o rei, o gentio e 

o patrício.  

 

Existe uma teologia judaica da chutzpá. Ela reside na sutil junção de fé, 

tendência a discutir e fazer humor de si mesmo. E redunda numa 

reverência especialmente irreverente. Nada é tão sagrado que não 

mereça uma zombaria ocasional. Você pode rir do rabino, de Moisés, 

dos anjos e até mesmo do Todo Poderoso. Os judeus têm um longo 
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legado de riso, às vezes adjacente ao nosso longo legado de lágrimas. 

Há uma sólida tradição de autocrítica agridoce, muitas vezes ao ponto 

da autodepreciação, que se mostrou um instrumento confiável de 

sobrevivência num mundo hostil. E uma vez que riso, lágrimas e 

autocrítica são quase sempre verbais, todos eles fluem tranquilamente 

no hábito hebraico e judaico de discutir por tudo e debater com todo 

mundo: consigo mesmo, com os amigos, com os inimigos, e às vezes 

com Deus (OZ; OZ-SALZBERGER, 2012, p. 131). 

 

Enquanto ramificação do continuum verbal do povo judaico, o humor 

estabeleceu-se como um longo legado adjacente ao de tristezas e de lágrimas e, 

repetimos, “se mostrou um instrumento confiável de sobrevivência num mundo 

hostil”.  

 

Durante a Alemanha Nazista, entre aulas clandestinas e encontros discutindo a 

religião e a tradição, meio milhão de judeus, confinados em um espaço de dois a 

três quilômetros quadrados no gueto de Varsóvia, utilizaram o humor da maneira 

de que fala o psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz e divulgador da 

logoterapia: “o humor constitui uma arma usada na luta contra o desespero [...] 

uma arma na luta pela autopreservação... ele cria uma distância e permite que a 

pessoa se coloque acima da situação mesmo que seja somente por alguns 

segundos” (SLAVUTZK, 2014, p. 244).  

 

Conforme assinalamos anteriormente, as concepções cristãs que demonizaram o 

riso contribuíram para que causasse extremo espanto sua presença diante de 

situações de grande infortúnio, pois, conforme afirma Abrão Slavutzk (2014, p. 

245), “criou-se na cultura ocidental um preconceito contra o humor, tomado 

como algo leve, como sendo uma forma de comédia feita só para rir. Entretanto, 

o humor é tão sério que, para muitos prisioneiros dos campos, seu uso foi uma 

recusa teimosa em dar à tragédia a última palavra”.  

 

Desse modo, mesmo que muitos leitores de textos sagrados tendam a negar o 

humor nas Sagradas Escrituras, ele definitivamente é uma característica muito 

presente na cultura judaica.  
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Abrão Slavutzk (2014) dialoga com a tese de doutorado desenvolvida por Chaya 

Ostrower em Tel Aviv (Israel), em 2000, intitulada Humor as a defense mechanism 

in the Holocaust. A pesquisa de Ostrower (2014) tratou-se de uma entrevista com 

cinquenta e cinco sobreviventes judeus dos guetos e/ou dos campos de 

concentração/extermínio, sendo vinte e quatro homens e trinta e uma mulheres, 

os quais eram adolescentes à época, e teve como tema o humor – enquanto algo 

que lhes tenha feito rir/sorrir durante a prisão nos campos de concentração.  

 

Durante as entrevistas, a pesquisadora observou que, para os sobreviventes, o 

humor não funcionou como fuga, mas como maneira combativa de encararem a 

realidade, de não se sujeitarem à desumanização e de tentarem preservar a 

dignidade. Diante disso, Ostrower (2014) afirma que o humor pode auxiliar na 

resiliência de espíritos sujeitos às situações-limite. É importante lembrarmo-nos de 

que todo o processo da máquina de morte nazista visava à desumanização e à 

espoliação absoluta da dignidade humana daqueles a que por ela foram 

massacrados. 

 

As entrevistas se deram de forma individual ou em grupos e a pesquisa foi original 

por indagar acerca de uma temática nunca antes explorada nas entrevistas aos 

sobreviventes do Holocausto: o humor. Todos os sobreviventes entrevistados 

relataram a presença de humor durante o período de confinamento. Além de sua 

originalidade, a pesquisa trata-se de uma autoexpressão legítima dos entrevistados 

e auxilia nos estudos acerca de como as pessoas reagem às situações que envolvem 

um grande impacto emocional graças ao seu teor de brutalidade extrema, 

conforme apontado por Slavutzky (2014). 

 

O trauma – ferida em grego – diante de uma experiência dolorosa trata-se de uma 

quebra, isto é, de uma ruptura na memória que impossibilita ou dificulta a 

verbalização do que foi experienciado pelo indivíduo, justamente por ir além da 

faculdade de recebimento de uma experiência dolorosa.  
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O sujeito pode emudecer por não achar uma linguagem compatível ao vivenciado 

e não conseguir externar a dor que extrapola suas faculdades de entendimento. 

Ou, como aponta Slavutzky (2014), alguns buscam uma saída criativa diante da 

experiência terrificante.  

 

Ostrower (2014) apontou que o humor foi tanto instrumento de solidariedade 

entre os judeus na Alemanha Nazista quanto forma de reavivar a força espiritual 

durante o confinamento nos guetos e nos campos de concentração. Assim, a 

pesquisadora estabelece três principais funções para o humor diante do trauma 

experienciado. 

 

A primeira função – crítica – consiste na maneira como os judeus se insurgiam 

contra o regime por meio do humor, quer de forma mais sutil, quer de forma mais 

contundente, buscando desmontar a “pomposidade da arrogância nazista”, pois  

 

[...] a capacidade de o ser humano encontrar o lado engraçado em 

circunstâncias de terror e morte é uma forma de reagir e lutar contra 

poder destrutivo em que se encontra ameaçado, e neste sentido o humor 

é uma forma efetiva de luta (SLAVUTZKY, 2014, p. 252). 

 

Além disso, o humor serviu como um fator de solidariedade entre os que, embora 

massacrados, resistiam aos nazistas. A capacidade de fazer piada reforçava o 

pertencimento a um povo – judeu – que, mesmo diante das piores agruras 

mantinha seu tradicional e inteligente senso de humor. 

 

Os atos de insurgência humorística contra o Führer, quer por meio de piadas, quer 

de cartuns que satirizavam e criticavam as políticas adotadas, foram meios 

encontrados de manter uma coesão gregária. Assim, alguns cabarés e shows foram 

palco da solidariedade entre grupos que resistiam ao nazismo. O humor, 

espontâneo e esporádico, gerava um sentimento fraterno diante dos infortúnios 

vivenciados, como aponta Slavutzky (2014, p. 258): 

 

O humor foi um dos integrantes da perseverança mental, de potência 

erótica, que estimulou a vontade de viver dos prisioneiros. Mesmo 
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sendo esporádico, ele foi espontâneo, e era muito importante, como 

afirmam os entrevistados. Humor e sátira desempenharam um papel 

extraordinário na opinião de outro entrevistado: “Pois assim 

preservávamos nossas personalidades, pois queriam nos fazer de robôs. 

Cada um lutava como podia para se manter com energia mental, e o 

riso das pessoas com mais vitalidade nos ajudava a enfrentar traumas”.  

 

Com o fechamento dos cabarés e a deportação de seus artistas, uma parcela do 

humor reaparecia nos Lager em forma de sátiras e de performances humorísticas. 

Alguns artistas performaram peças humorísticas no gueto de Lodz, mas aqueles que 

passaram da conta foram assassinados ou deportados. Além disso, o humor serviu 

como “arma espiritual” que recalcitrava o espírito à medida em que as condições 

pioravam e garantia a manutenção de alguma dignidade diante da humilhação. 

 

Outrossim, o humor serviu como um modo de combate ao terror e, se por um 

lado os nazistas detinham direito sobre a vida e a morte, por outro, o povo judeu 

detinha consigo a última e possível risada. Conforme afirma Slavutzk (2014), no 

gueto de Lodz, as piadas feitas entre os judeus eram sobre o parco ou nenhum 

alimento e serviam para aliviar a angústia da fome. 

 

O humor não só diminuía a angústia, mas reforçava o sentimento de 

triunfo da inteligência frente ao poder, um sentimento de superioridade 

mesmo na tortura diante da morte. Ser espirituoso era um orgulho frente 

à humilhação, um sentimento de identidade reforçado, que não era 

quebrado nem pelo sadismo dos soldados nazistas. Uma capacidade 

estoica frente à dor e o esforço por manter uma autoestima através da 

dignidade, que fortalecia as resistências espirituais (SLAVUTZKY, 2014, p. 

247). 

 

Da série de entrevistas realizadas, Ostrower (2014) destaca a fala de uma 

sobrevivente acerca da importância do humor como arma para se manter viva e 

para preservar sua dignidade. Quando prisioneira, não levar as coisas 

inimagináveis que vivia tão a sério a ajudou a resistir: 

 

Olha, sem humor todos nós teríamos cometido suicídio. Nós zombamos 

de tudo. O que estou realmente dizendo é que isso nos ajudou a 

permanecer humanos, mesmo sob condições difíceis... Mas não pense 

que é possível que pessoas em tais situações não tenham humor e sátira. 

Isso é impossível, é um tipo de mecanismo de defesa... No Ghetto, 

estávamos procurando por coisas para rir, mesmo quando não havia 
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nada... Quando fui entrevistado por Spielberg e eles me perguntaram, o 

que eu pensava ser a razão pela qual eu sobrevivi, eles provavelmente 

esperavam que eu respondesse a boa sorte ou outras coisas, eu disse que 

eu penso que foram o riso e o humor, não levar as coisas como 

estávamos vivendo, mas sim arrumá-las como algo diferente. Isso foi o 

que me ajudou. Eu não estava pensando em milagres e não estava 

pensando em nada, eu só pensava em como não levar as coisas a sério, 

como se eu pensasse que essa era a proporção que eu estava dando, e 

eu acho que isso (essa atitude) me ajudou. Porque era absurdo todo esse 

tempo, era inconcebível que eles pudessem fazer essas coisas para as 

pessoas (OSTROWER, 2014, p. 09, tradução nossa). 

 

 

Considerações finais 

 

Em nosso texto, delineamos como o humor judaico permaneceu junto ao povo 

judeu enquanto parte constituinte de seus caracteres e como foi um importante 

mecanismo de autopreservação diante de situações limítrofes.  

 

É difícil imaginarmos o riso em uma situação tão terrível quanto o Holocausto. 

Sequer concebê-lo em tal contexto parece romper com todas as possibilidades do 

que se espera de quem foi sujeitado a tamanho infortúnio, porém, o riso foi uma 

maneira de, durante a experiência concentracionária, reagir ao absurdo da 

situação e de encontrar dentro de si mesmo a força e a resistência diante do 

infortúnio. 

 

Para finalizar, acrescentamos a citação de Itamar Levin, retirada por Slavutzk 

(2014) da obra Através das lágrimas - o humor judaico sob o regime nazistas: “os 

nazistas pretenderam desumanizar os judeus para facilitar o massacre. Então, 

quando um judeu contava uma piada durante o Holocausto, era uma forma de 

resistência. O ser humano é o único animal com senso de humor. Se você ri, você 

é humano” (SLAVUTZKY, 2014, p. 261). 

 

Ainda para Levin, quando o judeu ri ele faz com que o desespero não dê a palavra 

final.  Levin, escritor que pesquisou os diários do historiador Emanuel Ringelblum, 
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morto em Varsóvia, reuniu várias piadas e peças humorísticas contadas pelos 

sobreviventes, dentre elas, encerramos nosso texto com uma, transcrita abaixo:  

 

Dois judeus estão sentados num banco de praça amarelo (os únicos 

disponíveis para não arianos na Alemanha). Um lê o jornal da 

comunidade judaica, o outro lê o Volkischer Beobachter (diário oficial 

do partido nazista). Diz o primeiro:  

- Como pode um judeu ler uma coisa dessas?!  

- É para me tranquilizar. No jornal da comunidade, o que se lê? Pogroms 

na Polônia, antissemitismo na Romênia, perseguição na Áustria. Já neste 

jornal nazista é diferente: os judeus dominam a economia, mandam na 

política, controlam a imprensa. Isso me deixa mais sossegado! 

(SLAVUTZKY, 2014, p. 255). 

 

 

 

Referências: 

 

AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha [Homo 

Sacer, III]. Tradução de Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2008. 

CARPENTER, Whitney.  Laughter in a time of tragedy: examining humor during 

the Holocaust. Denison Journal of Religion, v. 9, p. 1-14, 2010. Disponível em: 

<http://digitalcommons.denison.edu/religion/vol9/iss1/3>. Acesso em: 28 out. 

2019. 

FREUD, Sigmund. Os chistes e sua relação com o inconsciente (1977). Tradução 

de James Strachey. Disponível em: <http://www.cefas.com.br/download/1116/>. 

Acesso em: 3 nov. 2019. 

FELDMAN, Liana Ribemboim. Humor judaico: o sorriso entre lágrimas. 

WebMosaica: Revista do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, v. 1, n. 2, p. 26-

34, jul.-dez. 2009. 

HOUAISS, Antonio. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. Versão 

1.0. São Paulo: Objetiva, 2001. 

KURTZ, Adriana Schryver. O cinema depois de Auschwitz: os dilemas da 

representação do Holocausto. Devires, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p. 46-63, jan-

dez. 2006. 

KURTZ, Adriana Schryver. Como consumir – com prazer estético – os testemunhos 

do Holocausto: uma avaliação crítica sobre a Fundação Survivors of the Shoah. 

Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação / E-compós, Brasília, v. 13, n. 2, p.  1-15, maio/ago. 2010. 

MINOIS, George. História do riso e do escárnio. São Paulo: Unesp, 2003. 

http://digitalcommons.denison.edu/religion/vol9/iss1/3
http://www.cefas.com.br/download/1116/


 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

261 

OSTROWER, Chaya. Humor as a defense mechanism during the Holocaust. 2000. 

Síntese da tese de Doutorado defendida em Tel Aviv, Israel. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1177/0020964314564830>. Acesso em: 28 set. 2019. 

OZ, Amós; SALZBERGER, Fania Oz. Os judeus e as palavras. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2015. 

SCLIAR, Moacyr; FINZI, Patrícia; TOKER, Eliahu (Ed.). Do éden ao divã: humor 

judaico. São Paulo: Shalom, 2017.  

SLAVUTZKY, Abrão. O humor e o Holocausto. In: ______. Humor é coisa séria. 

Porto Alegre: Arquipélago, 2014. 

WERNECK, Paulo. Romance é “jogo da memória” entre Auschwitz e Alzheimer. 

2011. Disponível em:  <https://www1”.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/ 

fq1903201121.htm>. Acesso em: 10 set. 2019. 

 

https://doi.org/10.1177%2F0020964314564830
https://www1/
https://www1/


 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

262 

 

 

Simpósio 5 

 

HUMOR, POESIA E FORMAÇÃO CRÍTICA 

 

Coordenação: 

Maria Amélia Dalvi (Ufes) 

Wilberth Salgueiro (Ufes) 

 

Este Simpósio reúne trabalhos que abordam o humor – em suas 

variadas manifestações – em poemas (tanto destinados ao leitor 

adulto, quanto ao leitor criança), indagando seu potencial na 

compreensão da realidade (tanto singular, quanto coletiva) e na 

formação crítica. Para tanto, privilegiam-se contribuições teóricas 

e historiográficas hauridas ao materialismo histórico ou que com 

ele dialogam. A proposta é que a comunicação apresente e analise 

pelo menos um poema, indicando de que modo o efeito 

humorístico é produzido no processo de leitura e como tal efeito 

se articula ao todo do poema ou da obra. 
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O HUMOR NA COLÔMBIA "TUERTA":  

A POESIA IRREVERENTE DE LUIS CARLOS LÓPEZ 

 

 

Carolina Fernanda Gartner Restrepo 

Doutoranda em Letras  

Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes 

Bolsista da Capes 

 

Ricardo Javier Barreto Montero 

Mestrando em Letras  

Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes 

Bolsista da Capes 

 

 

Resumo: A literatura popular encontra no humor as bases da crítica satírica e burlesca, ao mesmo 

tempo em que enriquece a voz do povo. É nesse contexto, surgindo do popular e confrontando 

as ideias e as formas já esgotadas do modernismo latino-americano, que se apresenta Luis Carlos 

“El tuerto” López, poeta colombiano da primeira metade do século XX. Sua obra se destaca até 

hoje nos temas do quotidiano que, através de um olhar cético, decorrem entre paisagens, anedotas 

e os mais inesperados tópicos para atualizar a realidade vigente. Reconhecido em outros países por 

ter inspirado o Monumento dos Sapatos Velhos em Cartagena, mais do que pelas suas contribuições 

à poesia humorística, oferecemos hoje uma aproximação a sua obra, que se constitui como 

referente fundamental do humor literário na Colômbia. Propomos uma análise literária do humor 

presente nos poemas do autor, a partir da teoria bergsoniana do riso como “gesto social”, trazendo 

principalmente os aportes da cultura popular como fonte do cômico e da sátira social. Além de 

afirmar o lugar determinante do humor na obra de López, defendemos que os poemas são 

mobilizados na postura humorística como crítica irreverente e também como mecanismo de 

revigoramento do popular na cultura literária caribenha. 

 

Palavras-chave: Poesia colombiana – Cômico popular. Poesia colombiana – Luis Carlos López. 

Poesia humorística colombiana – Luis Carlos López. Luis Carlos López – Poesia humorística popular.  

 

 

 

Luís Carlos López, conhecido como o poeta da irreverência na poesia colombiana 

do século XX posterior ao modernismo, é considerado como posmodernista ou 

antimodernista, na medida em que sua obra ultrapassa a estética do modernismo, 

que para essa época já estava esgotada. Essa caraterística repercute em seus 

poemas, que são um retrato crítico da realidade e da sociedade colombiana – 

particularmente do Caribe colombiano – e cujos recursos poéticos, tanto na 

estrutura formal como nas imagens e procedimentos estilísticos, ficam um passo 
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além do que poderia se considerar o tradicionalismo oficial na poesia colombiana, 

impondo um estilo original, um tanto revolucionário e desmistificador dos valores 

clássicos do romantismo.  Seus poemas rompem com os sistemas estróficos 

tradicionais e com a estrutura lírica modernista; fazem uso do tom prosaico
1
 e 

conversacional, e do coloquialismo. Assim mesmo, transitando entre o coloquial 

e o intelectual, os poemas tratam de temas casuais e cotidianos que se contrastam 

frequentemente com assuntos transcendentais e aprofundados, sempre com um 

tom burlesco, mordaz e sarcástico, que destaca o lado humorístico, parte essencial 

de seu fazer poético. A província é um tema fundamental em sua obra, pois é o 

reflexo da realidade local que lhe serve como espaço de crítica. Ao tratar com uma 

linguagem direta e realista temas e contextos locais que podem parecer banais, cria 

imagens universais, extraindo do seu contorno significados transcendentes. Seus 

poemas são considerados satíricos: em tanto observador objetivo da realidade, ele 

se burla de todo o que aparece frente a seus olhos. Seus poemas, a maioria das 

vezes, implicam uma descrição das paisagens provincianas com detalhes locais e 

característicos do litoral caribe. A natureza, as ruas, as praças e também os homens 

e os animais que por elas transitam, passam ou vivem, são descritos a través do 

olho suspicaz e irônico do poeta, que parece encontrar em eles o elemento 

essencial para fazer de seus poemas um tipo de aguafuertes, como ele mesmo os 

denominou, e para, na maioria dos casos, captar deles elementos passiveis de ser 

caricaturados e desmitificados. 

 

Seu humor tem a ver também com o carnavalesco, na medida em que usa a 

parodia como recurso popular para dar à realidade outra visão, diferente da 

estabelecida, e que provoca o riso. López também faz uso da entronização do 

popular sobre o oficial ou declarado, e o uso da máscara, essa outra cara que 

ludicamente amostra e critica as características verdadeiras de uma realidade oficial 

                                                             
1
 O próprio López define sua poesia como mistura do lírico e o prosaico em um poema titulado 

"Ante todo", ao dizer: “Mi libro, este librejo/ destila amargo dejo, / y es, cual lo complejo/del vivir 

interior, /mezcla de mal olor/ y un aroma de flor...” (Meu livro, este livreco/ destila amargo 

desleixamento,/ e é, qual o complexo/ mistura de mau cheiro/ e um aroma de flor...”. Tradução 

nossa). Todas as traduções dos poemas de López são nossas. De certa forma, o lírico está presente 

em sua essência, o que transcende, a música e o desencanto que ficam detrás do humor, e o 

prosaico, com os temas cotidianos, a realidade transferida a palavras, o tom local e coloquial.   
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dominante.  Através desses recursos se expõem vícios, defeitos e virtudes das 

figuras públicas que ostentam o poder como os religiosos, os políticos, os juízes, 

entre outros; contudo o humor em López não só tem a ver com a forma como 

ele tratava certos temas, mas também com a linguagem usada – recorrer a 

coloquialismos, usar palavras artificiosas para descrever situações domésticas, 

associar imagens populares e locais para referentes idealizados e desta maneira 

desmitificar imagens, etc. – e também com a forma poética – métrica laxa em 

alguns poemas, com versos de silabas impares, os cavalgamentos abruptos, as rimas 

esperadas e quase comuns, entre outros recursos –.    

 

Assim mesmo, como o definiu o poeta cubano Nicolás Guillén,  

 

não sei como o consideram […] como poeta <<humorístico>> sem 

mais nem mais […] A musa de López não ri, senão que chora. Onde 

muitas às vezes achamos escutar uma gargalhada, há um lamento, um 

terrível lamento, quase um uivo. Em uma sociedade pacata, mongil, 

apegada às velhas tradições coloniais, manobrada pelo clero, explorada 

pela grande burguesia[…] a voz de López não se levantou para divertir 

ao amo, mas para fustigá-lo
2
 (GUILLÉN, 1951, p. 436. Tradução nossa). 

 

Finalmente, López também caracterizou os personagens dos seus poemas a través 

de descrições que estabeleciam certos tipos que foram reconhecidos ao longo do 

seu trabalho: o padre avaro e indiferente, o político corrupto, o juiz ladrão, o 

mendigo, etc. Neste sentido, como dizia Bergson, “O personagem cômico é um 

tipo. [...] Descrever caracteres, isto é, tipos gerais é portanto a meta da alta 

comédia” (BERGSON, 1980, p.78). 

 

No que concerne a sua biografia, pode se mencionar brevemente que ele nasceu 

em Cartagena de Índias em 1879, viveu uma vida que expressava nos poemas sua 

visão particular do mundo. “El Tuerto” estudou artes e alguns semestres de 

medicina, ocupou cargos diplomáticos na Europa e fundou em 1915 o periódico 

La unión comercial. Era chamado de “Tuerto” – caolho– porque tinha alguns 

                                                             
2
 “No sé cómo le tienen […] por poeta <<humorístico>> sin más ni más. […] La musa de López 

no ríe, sino que llora. Donde muchas veces creemos escuchar una carcajada, hay un lamento, un 

terrible lamento, casi un aullido. En una sociedad pacata, monjil, apegada a las viejas tradiciones 

coloniales, manejada por el clero, explotada por la gran burguesía (…) la voz del Tuerto López no 

se alzó para divertir al amo, sino para fustigarlo” (GUILLÉN, 1951, p. 436). 
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problemas de visão, mas conseguiu ver e desvendar com olhar crítico as histórias 

que passavam no país e que expôs com irreverência em algumas revistas literárias 

da época. A mudança de século é o contexto de sua produção; viveu a Guerra dos 

Mil Dias na Colômbia e morreu em 1950, exatamente na metade de um século 

marcado por guerras e comoção.  

 

Diferentemente da realidade do país, sua obra não alcançou uma agitação 

semelhante. Desvalorizada por alguns puristas e apreciada por seu círculo de 

conhecidos mais próximo, sua obra teve realce só até fins do século XX quando 

diversos estudiosos se dedicaram a compilar seus poemas e desenvolver trabalhos 

críticos sobre eles. Hoje, o “Tuerto López” é reconhecido como um dos poetas 

mais versáteis da literatura colombiana e seus versos são usados como ferramenta 

de crítica social.  

 

Aponta Henri Bergson em seus ensaios sobre a significação do cômico, que “o riso 

deve corresponder a certas exigências da vida em comum” (1980, p. 14); é a partir 

dali que decidimos construir as observações sobre a obra de “El Tuerto” que, 

segundo o pensamento de Ángel Rama, “se afasta da linha cultural dominante do 

país, porque é uma literatura burlesca, mordaz, sarcástica e escrita sob formas 

coloquiais que vão quebrando progressivamente os sistemas estróficos 

tradicionais” (RAMA, 1991, p. 34. Tradução nossa)
3
 

 

Para a análise dos procedimentos cômicos usados em seu trabalho, tomaremos 

cinco poemas que aparecem como compilação de seu trabalho em um livro 

publicado por Guillermo Alberto Arévalo em 1994. Trata-se dos poemas: 

Misantrópica tarde, Tédio da paróquia, Tarde de verão, Versos para a lua e A um 

cachorro. A fim de introduzir os poemas, começaremos elucidando algumas 

características comuns a eles para posteriormente aplicar a teoria bergsoniana. 

 

                                                             
3
 “Se aparta de la línea cultural dominante del país, porque es una literatura burlona, mordaz, 

sarcástica y escrita bajo formas coloquiales que van rompiendo progresivamente los sistemas 

estróficos tradicionales” (RAMA, 1991, p. 34). 
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A primeira vista, podemos perceber que a paisagem e sua descrição ocupam um 

espaço de grande importância em cada poema. Esse ambiente poético, que 

geralmente obedece a momentos cálidos e de calma pitoresca, é apresentado de 

forma muito breve, mas, ao mesmo tempo, oferece um amplo panorama do 

espaço onde a narrativa poética ocorrerá. Às vezes, parece que o ambiente é 

predominantemente rural, com evocações que trazem simplicidade e leveza antes 

de entrar repentinamente na parte principal da história. 

 

Os poemas são caracterizados por terem nomes simples e que aludem 

particularmente à temática geral do poema. Nomes como A um cachorro ou Tarde 

de verão coincidem com o que é declarado no corpo do poema; não assim as 

epígrafes usadas em alguns deles, que parecem ter pouca associação com o restante 

do corpo. Também podemos observar que em alguns momentos aparece a 

impressão de que se trata de micro contos, tanto pelo conteúdo da história 

contada quanto pelo final inesperado que atua como o clímax do poema. 

 

A estrutura fina dos poemas, com formato recorrente de soneto, parece romper 

com a métrica ajustada às necessidades da rima e dos cavalgamentos do verso. Nas 

rimas ABAB ou ABBA os poemas exigem uma leitura rítmica cuidadosa para 

conseguir acompanhar o ritmo dos versos. Também se percebe que, algumas 

vezes, o soneto é usado exclusivamente como uma apresentação do formato na 

distribuição dos versos em dois quartetos e dois terços; e não como uma exposição 

real do poema na métrica e no ritmo. 

 

Apresentaremos em seguida cada poema, fazendo deles a análise dos mecanismos 

cômicos presentes. Optamos por explorar cada poema separadamente, a fim de 

oferecer a versão em espanhol e a tradução em português – feita por nós – no 

mesmo momento. Algumas outras considerações gerais poderão ser encontradas 

no final do artigo. 

 

MISANTRÓPICA TARDE... 

 

Misantrópica tarde camponesa, 

sem o sol. No crepúsculo cetrino, 
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posta como de lado 

num telhado de palha, 

chora uma lua de latão... 

 

O rio, 

mole e turvo, assemelha 

cochilar. 

 

E as árvores tortas, 

nuas e nodosas, 

certamente sofrem de artritismo. 

 

Fosco silêncio e aridez ... por ventura 

– torpe mancha movível – algum vampiro 

vai aos trambolhões e vai embora 

como um pasquim ... 

 

E tudo no aborrecimento 

do ambiente letal, sem uma fresca 

pincelada de luz, fala-me aos gritos 

com hierático gesto 

e eloquente mudez: "Dá-te um tiro!" 

 

 

MISANTRÓPICA TARDE... 

 

Misantrópica tarde campesina, 

sin sol. En el crepúsculo barcino, 

puesta como de canto 

sobre un techo pajizo, 

llora una luna de latón… 

 

El río, 

fonje y turbio, semeja  

dormitar. 

 

Y los árboles torcidos, 

desnudos y nudosos, 

seguramente sufren de artritismo. 

 

Fosco silencio aridez... Acaso  

– torpe mancha movible – algún vampiro 

da tumbos y se aleja 

como un pasquín… 

 

Y todo en el fastidio 

del ambiente letal, sin una fresca 

pincelada de luz, me dice a gritos 

con hierático gesto 

y elocuente mudez: – ¡Pégate un tiro!

 

Os primeiros versos evocam um ambiente agitado, que traz uma certa atenção da 

natureza apresentada: o crepúsculo, os astros – lua e sol –, o rio, as árvores. A 

partir de uma antropomorfização dessa natureza e do espaço, a voz poética faz 
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dos lugares que descreve cúmplices dos estados do ânimo do poeta. Dessa 

maneira, a tarde camponesa é personificada como “misantrópica”, a lua “chora”, 

o rio semelha “cochilar”, as árvores sofrem de “artritismo”. Além disso, a 

caracterização dessas instâncias da natureza se faz através de palavras um tanto 

artificiosas, recorrendo a um efeito de estranheza da linguagem que oferece um 

contraste entre o cotidiano, o conhecido – a tarde, o pôr de sol, o rio, o telhado 

de palha – e uma linguagem pouco comum que usa palavras um tanto barrocas e 

intelectuais, com as quais se descrevem e adjetivam esses elementos – a tarde 

misantrópica, o crepúsculo cetrino, o rio mole e turvo, o silêncio fosco–. É um 

jogo entre o coloquial – o local conhecido –, e o lirismo poético – a música das 

palavras –.  Assim, o poema estabelece uma espécie de transposição entre esses 

dois mundos, o doméstico e o lírico, o que gera precisamente um efeito cômico, 

segundo Bergson: 

 

Poderíamos primeiro distinguir dois tons extremos: o solene e o familiar. 

Obteremos os efeitos mais ostensivos pela simples transposição de um a 

outro. Daí, duas direções opostas da fantasia cômica.  

 

Se transpusermos o solene em familiar, teremos a paródia. E o efeito de 

paródia, assim definido, se estenderá até casos em que a ideia expressa 

em termos familiares será das que devem adotar outro tom, quando 

mais não seja, pelo hábito (BERGSON, 1980, p.59). 

 

Esses dois mundos se reforçam com a aparição, no meio do poema, da figura 

singular de um vampiro –e não do morcego– que no lugar de se apresentar como 

uma figura ameaçadora ou perigosa, se rebaixa apenas a uma figura comparada 

com um pasquim, mostrando desse jeito que mesmo as coisas vivas aparecem 

coisificadas e isentas de vontade própria, ao arbítrio do vento e do tempo: “[o 

absurdo] não cria a comicidade, antes, ele é que decorre dela. O absurdo não é a 

causa mais o efeito – efeito especialíssimo, no qual se reflete a natureza especial 

da causa que o produz” (BERGSON, 1980, p. 93). No começo, o poema se 

desenvolve num tom sério de léxico elaborado para descrever a paisagem, até que 

no terceiro e no quarto verso aparecem aquelas árvores nuas que “certamente 

sofrem de artritismo” e “algum vampiro” que surge intempestivamente na cena. 
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O movimento do vampiro evoca a automaticidade bergsoniana
1
, pois o animal, 

no lugar de ter vontade própria, se apresenta apenas como uma “– torpe mancha 

movível [...] (que) vai aos trambolhões e vai embora”. Assim mesmo, a figura de 

esse vampiro se apresenta como umbral para o tema que traz o ambiente letal e 

sem luz no qual o narrador quererá se dar um tiro.  

 

Nesse ambiente decadente, silencioso, triste, sem luz, sem esperança, 

progressivamente desenhado para mostrar o aborrecimento dessas tardes de 

verão, aparece a consciência do poeta como um eco da natureza, uma natureza e 

um espaço que falam aos gritos, com hierático gesto e com eloquente mudez, uma 

sentença que é como um golpe de dramatismo no poema, convidando à voz 

poética, a acabar com sua vida, e que se constitui no clímax do poema. Mas 

precisamente este final, que de por sim já poderia inclinar uma leitura dramática 

do poema, brinca com sua condição trágica ao oferecer um contexto mais lúdico 

que o precede. As instâncias da natureza, mesmo que tristes e um tanto 

deprimentes, são revalorizadas de certo modo comicamente pelas imagens as quais 

são associadas. O que deveria ser dramático, torna-se cômico na medida em que 

não convidam a uma leitura triste, pois os referentes são associados a imagens de 

tal estranheza que induzem ao cômico, como uma lua chorando, uma árvore com 

artritismo ou um vampiro que parece um pasquim. Para Angel Rama, López “é 

capaz da utilização do humor na literatura, adiantando-se em muito a vários dos 

escritores hispano-americanos atuais que o descobriram tardiamente”
2
 (RAMA, 

1991, p. 34. Tradução nossa). Parecem comparações e personificações caricaturadas 

dos elementos mostrando quase a face menos dramática da realidade, mas não 

apenas com uma intenção brincalhona, mas humorística, na medida em que é 

intencionada. O humor nos poemas de López não tem como intenção apenas tirar 

um riso dos seus leitores ou deformar a realidade para mostrá-la mais amena ou 

ridicularizada, senão melhor através das suas imagens humorísticas, através da 

caricaturização e do exagero, procura representar o absurdo da realidade, criticar 

                                                             
1
 Para Bergson o automatismo é o movimento sem vida, e a correção de essa rigidez é o que traz 

o riso.  

2
 “Es capaz de la utilización del humor en la literatura, adelantándose en mucho a varios de los 

escritores hispanoamericanos actuales que lo descubrieron tardíamente” (RAMA, 1991, p. 34) 
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a situação do momento. É uma estranheza que não permite a piedade tanto como 

o riso, pois segundo Bergson: 

 

Há estado de alma, dizíamos, que nos comovem ao experimentá-los, 

alegrias e tristezas com as quais nos solidarizamos, paixões e vícios que 

suscitam o espanto doloroso, ou o terror, ou a piedade nos que os 

contemplam, enfim, sentimentos que se estendem de alma em alma por 

ressonâncias afetivas. Tudo isso diz respeito ao essencial da vida. Tudo 

isso é serio, até mesmo trágico, por vezes. Só quando outra pessoa deixa 

de nos comover, só nesse caso pode começar a comédia (BERGSON, 

1980, p. 72).  

 

Com certo sarcasmo, a voz poética fala da condição imutável das tardes de verão, 

da chatice da aldeia nesses momentos devido ao calor, exemplificada nas 

características de uma natureza marcadamente melancólica, que não permitiria a 

existência de um homem. Aqui cabe citar de novo Bérgson, pois o que permite a 

comicidade neste caso é o isolamento dessa personagem que é a voz poética: o 

poema todo fala do estado da natureza, do espaço indiferente e chato, mas em 

nenhum momento do homem que está falando. Esse isolamento, esse apartar a 

voz poética do tema do poema, e mostra-lo apenas no final, faz com que o leitor 

não se sinta compadecido por uma figura o uma personagem que não conhece, 

que apenas é apresentado (mas muito escassamente) no final do poema:  

 

Há certa arte em desestimular nossa simpatia no momento preciso em 

que se possa oferecer, de tal modo que a situação, mesmo séria, não seja 

tomada a sério. Dois processos parecem dominar esta última arte, que o 

autor cômico aplica mais ou menos inconscientemente. O primeiro 

consiste em isolar, em meio à alma do personagem, o sentimento que se 

lhe atribui, e fazer dele por assim dizer um estado parasita dotado de 

existência independente. Em geral, um sentimento intenso atinge aos 

poucos todos os demais estados de alma e os matiza da coloração que 

lhe é própria: se nos fazem então assistir a essa impregnação gradual, 

acabamos aos poucos por nos impregnar de uma emoção 

correspondente. Poderíamos dizer – recorrendo a outra imagem – que 

uma emoção é dramática, comunicativa, quando todos os harmônicos 

soam com a nota fundamental. Pelo fato de que o ator vibra 

completamente é que o público poderá por sua vez também vibrar. Pelo 

contrário, na emoção que nos deixa indiferentes e que se tornará cômica, 

há certa rigidez que a impede de entrar em relação com o resto da alma 

onde ela se instala. Essa rigidez poderá manifestar-se, em dado 

momento, por movimentos de fantoche e então provocar o riso, mas já 

antes contrariava nossa simpatia: como estar em uníssono com uma alma 

que não está em uníssono consigo mesma? (BERGSON, 1980, p. 74-75). 

 

Já desde o título, López provoca certa vigilância. Misantrópica tarde evoca a lógica 

do absurdo onde a mudez é eloquente e o ambiente escuro grita. É o cenário que 
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viveu o Tuerto López na conjuntura política da sua produção. A Guerra dos Mil 

Dias (1899 a 1902) onde foi preso, a Revolução mexicana e a Primeira Guerra 

Mundial foram episódios que enquadraram o começo da vida adulta do poeta. O 

ceticismo de López o aproximava ainda mais da realidade, pois “quer se trate de 

pintura, escultura, poesia ou música, o único objetivo da arte é afastar os símbolos 

inúteis da prática, as generalidades convencional e socialmente admitidas, enfim, 

tudo o que nos esconde a realidade para nos colocar frente a frente com a própria 

realidade” (BERGSON, 1980, p. 82). 

 

TÉDIO DA PARÓQUIA 

"Oh, que vida!" 

Temístocles 

 

A aldeia afigura-se abandonada, 

Adormecida a pleno 

sol. – "E que há de bom no terreno?" 

E a gente responde bocejando: – "Nada!" 

 

Nem uma só ilusão inesperada 

que ofereça um ameno 

tempinho! ... é um sereno 

viver assim a vida sossegada. 

 

Porque, ai! não surge um acontecimento 

sensacional. Só, de quando em quando 

apenas um detalhe, na ilimitada 

 

placidez do lugar: hoje não tem vento, 

e só quatro cachorros estão andando 

detrás duma cadela pela estrada. 

 

 

 

TEDIO DE LA PARROQUIA 

 

“¡Ay, qué vida!”  

Temístocles 

 

La población parece abandonada, 

dormida a pleno 

sol. – ¿Y qué hay de bueno? 

Y uno responde bostezando: – ¡Nada! 

 

¡Ni una sola ilusión inesperada, 

que brinde ameno 

rato!... Es un sereno 

vivir este vivir siempre a plomada. 

 

Porque ¡ay! no surge un acontecimiento 

sensacional. Apenas un detalle, 

y eso de vez en cuando, en la infinita 
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placidez lugareña: hoy no hace viento, 

y andan únicamente por la calle 

cuatro perros detrás de una perrita. 

 

Uma epígrafe de um político e militar ateniense, com uma frase que poderia ter 

dito qualquer pessoa, faz um jogo entre a solenidade e o cômico, na medida em 

que a epígrafe, que deveria ser o começo grandioso do poema, com um tom 

contundente, é colocado à altura do cotidiano, com uma frase popular, que não 

encerra muito mistério nem reflexão e é apenas uma expressão que também está 

descontextualizada. É um recurso comum nos poemas de López colocar epígrafes 

apócrifas
1
, descontextualizados, ou anônimos – uma frase dita por um transeunte 

ou encontrada num periódico ou num almanaque– o que constitui parte do seu 

arsenal irônico, na medida em que oferece um contraste entre a epígrafe e o 

conteúdo do poema, ou entre o que se esperaria que dissesse uma figura de 

autoridade literária, filosófica ou histórica e o que na verdade disse – que pode ser 

qualquer frase de qualquer pessoa comum–. O poema percorre também um pouco 

a ideia de que não necessariamente o tema tem que ser a grandiloquência de uma 

situação importante, senão apenas a descrição de um assunto nímio: nenhuma 

coisa acontece no povoado, exceto algo insignificante como quatro cachorros 

detrás duma cadela. O jogo também se apresenta com o contraste entre a forma 

do poema e o conteúdo relatado anteriormente. Para esse tema, o poeta recorre 

a uma estrutura de soneto, com quatro estrofes – as duas primeiras de quatro 

versos e as últimas de três– e com rimas ABBA, ABBA, CDA, CDA, o poema 

apresenta versos de onze silabas e dois de 5 e dois de 7 nos dois quartetos. A 

história se abre com uma descrição do povoado adormecido e monótono, que se 

apresenta pouco movimentado e onde não acontece nada. A descrição é breve, 

mas enfatiza em palavras que indicam tranquilidade e passividade: “adormecida”, 

“ameno tempinho”, “sereno”, “sossegada”, “placidez do lugar”. As figuras do sol 

e da lua se apresentam nos poemas de López como os recursos que marcam a 

lenta, inevitável e monótona marcha do tempo, mas que muitas vezes parece 

detido em um momento eterno. Essa vida sossegada não permite nenhum 

                                                             
1
 Um interesentante é, por exemplo, “E então disse o asno I-A”, adjudicado a Nietzche, ou aquele 

adjudicado a Temístocles. 
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acontecimento especial ou que possa tirar as pessoas do tédio. Com o recurso do 

exagero a voz poética sugere que esse tédio é tão grande que o único 

acontecimento especial é o que em outras circunstancias poderia ser apenas um 

evento indiferente: cachorros na rua. Isso pode ser considerado como um episódio 

extraordinário só desde o ponto de vista local, estático e provinciano (é apenas 

um sobressalto no rumo lento e letargiado da vida do povoado). Esse recurso do 

exagero, considerando um acontecimento fútil e de certo jeito de mau gosto, para 

convertê–lo na coisa mais especial é importante, é considerado por Bergson um 

mecanismo do riso:  

 

Falar das pequenas coisas como se fossem grandes é, de modo geral, 

exagerar. [...] faz rir tanto que alguns autores chegaram a definir o 

cômico pelo exagero, assim como outros o definiram pela degradação. 

Na realidade, o exagero, como a degradação, é apenas certa forma de 

determinada espécie de comicidade, porém mais enfática. [...] Mais 

artificial, porém mais requintada, é a transposição de baixo para cima 

aplicada ao valor das coisas, e não mais à sua magnitude. Exprimir 

decorosamente uma ideia velhaca, referir-se a certa situação escabrosa, 

a certa profissão inferior ou a certa conduta vil e descrevê-las em termos 

de estrita respectability, é em geral cômico. [...] Notemos de passagem: 

a intensidade do efeito não depende, no caso, da sua extensão. Bastará 

uma palavra, às vezes, desde que essa palavra nos deixe entrever todo 

um sistema de transposição aceito em certo ambiente, e que nos revele, 

de algum modo, determinada organização moral da imoralidade 

(BERGSON, 1980, p. 67). 

 

Se bem as características obedecem à descrição da vila, chama também a atenção 

o nome do poema que está associado à relação eclesial do espaço “tédio da 

paróquia”. Havendo criticado em outros momentos a religião e as instâncias 

clericais, nos parece que López coloca ligeiramente uma crítica a ordem 

estabelecida onde as liberdades são coibidas, o que poderia terminar em “uma 

vida sossegada”, não necessariamente tranquila, se não ávida de alguma mudança 

talvez intempestiva que animasse o povoado. 

 

“O que há de bom? E a gente responde bocejando: – Nada!”. Isso mostra um 

posicionamento crítico, além de ser observador, a voz poética opina. Percebemos 

também que o tom do poema é um pouco pessimista. Não se vê “nem uma ilusão 

só”, mesmo que pudesse ser curta, por “ameno tempinho”. Encontramos também 

uma certa relação entre os substantivos ilusão e momento como algo breve e os 
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adjetivos que vão enfatizar no terceiro e quarto verso, sereno e sossegada. “[F]ica 

mais engraçado quando se torna circular e os esforços do personagem conseguem 

reconduzi-lo pura e simplesmente ao mesmo lugar, por um encadeamento fatal 

de causa e efeitos” (BERGSON, 1980, p. 48), esse tédio que aumenta no poema 

vai terminar no último verso quando “quatro cachorros estão andando detrás 

duma cadela pela estrada”, o que percebemos como a correção dos 

acontecimentos imperfeitos que Bergson propõe no nível social e que López 

apresenta como riso no último verso do poema. 

 

Formalmente, também há uma intenção humorística nos cavalgamentos abruptos, 

na medida em que rompe com a rigidez dos versos e oferece uma sensação de 

estranhamento que parece intencional, tentando apartar-se de uma poesia 

formalmente estruturada com versos sem quebres. É o caso dos cavalgamentos, 

principalmente nos versos 2 e 3, 6 e 7, onde o quebre não responde tanto à 

métrica quanto a um sentido que é precisamente gerar estranheza. Com os versos 

9 e 10, e 11 e 12, o cavalgamento não só permite a união dos versos, mas também 

de duas estrofes, as duas últimas. 

 

TARDE DE VERÃO 

 

"O rico é um bandido" 

São João de Crisóstomo 

 

Sombra que faz um remanso 

Sobre a praça rural, 

Convida para o descanso 

Sedante, dominical... 

 

Franzino, pescoço de ganso, 

Atravessa lendo um missal, 

Dono absoluto do manso 

Povo tolo, povo asnal. 

 

Cingindo sotaina de tela 

opulenta, não se importa um pingo 

Com a miséria do redil. 

 

E eu, da minha janela, 

Limpando um fuzil, me digo: 

"O que eu faço com este fuzil?" 
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TARDE DE VERANO 

 

“El rico es un bandido”  

San Juan de Crisóstomo 

 

La sombra que hace un remanso 

Sobre la plaza rural, 

Convida para el descanso 

Sedante, dominical... 

 

Canijo, cuello de ganso, 

Cruza leyendo un misal, 

Dueño absoluto del manso 

Pueblo intonso, pueblo asnal. 

 

Ciñendo rica sotana 

De paño, le importa un higo 

La miseria del redil. 

 

Y yo, desde mi ventana, 

Limpiando un fusil, me digo: 

– ¿Qué hago con este fusil? 

 

A ironia começa com o epigrafe de São João Crisóstomo, arcebispo de 

Constantinopla, grande orador que denunciou os abusos de líderes políticos e 

eclesiásticos nos começos do cristianismo. Uns dos personagens do poema é 

também um padre, que se caracteriza como uma figura de poder sobre o povo 

“tolo e asnal”, fazendo uma crítica contundente à religião e a submissão e fé cegas 

dos habitantes do povoado, assim como do poder desmedido, da opulência, da 

mesquinhez da indiferença dos líderes religiosos. A descrição se vê interrompida 

pela passagem de quem parece ser um padre. “É cômico todo incidente que chama 

nossa atenção para o físico de uma pessoa estando em causa o moral” aponta 

Bergson (1980, p. 33) como uma das leis do evento cômico. No que concerne à 

linguagem, o autor desenvolve no capítulo Comicidade das palavras, que “desde 

que nossa atenção se concentre na materialização de uma metáfora, a idéia 

expressa torna-se cômica” (1980, p. 62), ideia que exemplifica a descrição cômica 

do primeiro verso da segunda estrofe “franzino, pescoço de ganso” onde a 

paisagem do primeiro plano rural evocado anteriormente, traz ao pensamento a 

ideia do animal propriamente dito.  

 

Bergson assegura que o riso é uma questão social: associa o cômico não apenas a 

uma característica humana individual, mas ao um sistema social, coletivo e 
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popular, que não só fala da vida das pessoas, mas também da arte: “acaso a 

fantasia cômica não nos informará sobre os processos de trabalho da imaginação 

humana, e mais particularmente da imaginação social, coletiva, popular? Fruto da 

vida real, aparentada à arte, acaso não dirá nada sobre a arte e a vida?” (1980, p. 

12); a caracterização de uma figura social como o padre comparando-o com um 

ganso, falando ao respeito da absoluta indiferença com o povo – que também é 

comparado com figura de animais, um redil, asnal–  implica uma crítica irreverente 

a uma figura central nos povoados dessa época na Colômbia. Mas o tom cômico 

está acrescentado pela descrição que o poeta faz dos gestos do padre, mas do que 

das suas ações, o que, segundo Bérgson, constitui um dos recursos característicos 

do cômico: 

 

Em vez de concentrar nossa atenção sobre os atos, ela a dirige sobretudo 

para os gestos. Entendo aqui por gestos as atitudes, os movimentos e 

mesmo o discurso pelos quais um estado de alma se manifesta sem 

objetivo, sem proveito, pelo efeito apenas de certa espécie de 

arrumação interior. O gesto assim definido difere profundamente da 

ação. A ação é intencional, ou pelo menos consciente; o gesto escapa, é 

automático. Na ação a pessoa empenha-se toda; no gesto, uma parte 

isolada da pessoa se exprime, à revelia ou pelo menos destacada da 

personalidade total. Por fim (e esta é a questão essencial), a ação é 

exatamente proporcional ao sentimento que a inspira; há passagem 

gradual de uma ao outro, de modo que a nossa simpatia ou aversão 

podem deixar-se escorregar ao longo do fio que vai do sentimento ao 

ato e interessar-se paulatinamente. Mas o gesto tem algo de explosivo, 

que desperta nossa sensibilidade disposta a ser acalentada, e que, 

lembrando-nos assim a nós mesmos, nos impede de levar as coisas a 

sério. Portanto, na medida em que a nossa atenção se aplique ao gesto 

e não ao ato, estaremos no reino da comédia (BERGSON, 1980, p. 76). 

 

O padre, além do líder espiritual, era também um detentor de poder econômico 

e político, com basta influência nos moradores dos povos das províncias. O 

eufemismo da parte final, – a pergunta que faz a voz poética e que fica no ar como 

se a resposta fosse obvia, mas requeresse da comunhão do leitor, da participação 

dele para que o objetivo desejado se cumpra –, implica também uma reflexão em 

torno à situação do homem consciente que sabe das armadilhas da religião e do 

poder, que reconhece nessa figura ao “ator” em palavras de Bergson, que 

desempenha um papel importante, mas que se veste como um palhaço. 
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As rimas consonantes apoiam a leitura fluida do poema. As aliterações caem 

sempre na líquida [l] e na [s], que compartilhando o mesmo ponto de articulação 

se mostram coerentes com as ideias de descanso e de tranquilidade que traz a 

descrição da cena poética. Além das aproximações no plano fonético, a análise 

lexical evidencia a correspondência semântica entre as ideias de “remanso - 

descanso” e “rural - dominical” como a paisagem calma de um possível passeio de 

fim de semana longe do barulho do centro da cidade.  

 

VERSOS PARA A LUA 

 

 

Oh, lua, que hoje assomas no telhado 

da igreja, na calma tropical, 

para que te cumprimente um tresnoitado 

e te latam os cães de arraial! 

 

Oh, lua! ... Em teu silêncio tens zombado 

de tudo! ... Em teu silêncio sideral, 

viste ontem à noite roubar no despovoado 

... e o ladrão era um Juiz Municipal! ... 

 

Mas ofereces, viajante saturnina, 

quão eloquentemente nos espaços mudos 

consolação a quem a vida dilacerou, 

 

enquanto cantam para ti, em qualquer cantina, 

neurastênicos bardos cabeludos 

e piolhentos, de quem o dominó se apoderou... 

 

 

VERSOS A LA LUNA 

 

¡Oh, luna, que hoy te asomas al tejado 

de la iglesia, en la calma tropical, 

para que te salude un trasnochado 

y te ladren los perros de arrabal! 

 

¡Oh, luna!... En tu silencio te has burlado 

de todo!... En tu silencio sideral, 

viste anoche robar en despoblado 

...y el ladrón era un Juez Municipal!... 

 

Mas tú ofreces, viajera saturnina, 

con qué elocuencia en los espacios mudos 

consuelo al que la vida laceró, 

 

mientras te cantan, en cualquier cantina, 

neurasténicos bardos melenudos 

y piojosos, que juegan dominó...
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Apresentado como soneto, “Versos para a lua” se enquadra nos poemas líricos de 

López. A estrutura dos versos de onze sílabas são os de um soneto com os 

quartetos com rimas ABAB e os tercetos com rimas CDE CDE. Trata-se de um 

poema com métrica trabalhada e versos hendecassílabos. Com um tom 

sentimental, a figura da lua é evocada como protetora. Certa contraposição e uma 

amplitude do espaço geográfico em tropical - arraial e sideral - municipal, trazem 

a ideia do universal, do que pode acontecer em todo lugar onde a lua alcança. 

 

Há certa insistência em espaços mudos que se opõem a “cantam para ti” e “te 

cumprimente”. Parece que se cantasse à lua pedindo sua vigilância pois ela é 

viageira, sideral em espaços mudos, mas aparece no telhado da igreja; ela não fala, 

mas ela vê. É a lua que consegue perceber essa figura corrupta do Juiz municipal 

que os olhos humanos não conseguem desvendar. A respeito das fantasias, Bergson 

adverte que “todo disfarce vai se tornar cômico, não apenas o da pessoa, mas o 

da sociedade também, e até mesmo o da natureza” (1980, p. 29), a situação torna-

se cômica não só porque a identidade corrupta do juiz foi revelada, mas também 

porque isso aconteceu enquanto que os “bardos cabeludos e piolhentos” jogavam 

dominó.  

 

Percebe-se o recurso de usar uma imagem considerada como solene dentro do 

imaginário poético e que seja constantemente contrastada com imagens populares 

e cotidianas: perante uma lua, que assoma no telhado da igreja, está um 

tresnoitado que a cumprimenta e cães de arraial que lhe latem. O silêncio sideral 

da lua, é apenas a testemunha de um roubo em despovoado exercido por um juiz 

municipal, mostrando assim também a crítica política constante nas poesias de 

López. Ela é uma viageira saturnina, que oferece consolação, mas quem canta para 

ela são os neurastênicos, bardos cabeludos e piolhentos, que só pensam em jogar 

dominó. A lua é desmitificada, tratada já não como a imagem suprema à qual se 

referiam os poetas românticos, e sim mais como parte da paisagem, trazida ao 

popular e ao cotidiano, uma lua mais ‘real’ se se quiser. Como em poemas 
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anteriores, a lua é caracterizada de jeito mais local, comparando-a com uma bola 

de queijo o fazendo-a um elemento feito de latão, o qual oferece uma 

característica mais provinciana e mais próxima do cotidiano e coloquial. Ao 

respeito, Bergson diz: “Foi, sem dúvida alguma, a comicidade da paródia que 

sugeriu a certos filósofos, em particular a Alexandre Bani, a ideia de definir o 

cômico em geral pela degradação. O risível surgiria "quando nos apresentam uma 

coisa, antes respeitada, como medíocre e vil". Mas se nossa análise estiver certa, a 

degradação não passa de uma das formas da transposição, e esta por sua vez é 

apenas um dos meios de obter o riso” (BERGSON, 1980, p.66). 

 

A invocação à lua e seu uso como interlocutora da voz poética também permite 

que essa última tenha mais peso na medida em que a lua é testemunha e ao mesmo 

tempo companhia das reflexões da voz poética. Ela também tem zombado de 

tudo, oferece consolação a que a vida dilacerou, e é a recebedora dos 

cumprimentos e dos cantos dos poetas. 

 

Finalmente se percebe que aparece a figura recorrente do cachorro, que agora é 

de arraial, mas que late para a lua como se esse animalzinho fiel e melhor amigo 

do homem pedisse ajuda dos astros. 

 

A UM CACHORRO 

 

“Tudo é igual e o mesmo”. 

Fenelon 

 

Ah, cachorro miserável, 

que ainda vives da gaveta da lavadura, 

– como qualquer político – temendo 

as surpresas do cabo da vassoura! 

 

E provocando sempre 

que roubas na gaveta cheia de sobras 

– como qualquer político – o triste 

 

 

A UN PERRO 

 

“Todo es igual y lo mismo”.  

Fenelón 

 

¡Ah, perro miserable, 
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que aún vives del cajón de la bazofia, 

– como cualquier político – temiendo 

las sorpresas del palo de la escoba! 

 

¡Y provocando siempre 

que hurtas en el cajón pleno de sobras 

– como cualquier político – la triste 

protesto estomacal de ávidas moscas! 

 

Para depois latir 

à noite, muito farto de carniça, 

– como qualquer político – para a lua, 

acreditando que é algum queijo bola ... 

 

Ah, cachorro miserável, 

que humildemente escondes com medo a cauda, 

– como qualquer político do dia – 

E não te dá um ataque de hidrofobia! 

protesta estomacal de ávidas moscas! 

 

Para después ladrarle 

por las noches, bien harto de carroña, 

– como cualquier político – a la luna, 

creyendo que es algún queso de bola... 

 

¡Ah, perro miserable, 

que humilde ocultas con temor la cola, 

– como cualquier político del día – 

¡y no te da un ataque de hidrofobia! 

 

Pelo título, percebe-se que o poema alude indistintamente a qualquer cão ou 

talvez a aqueles que atendem às condições descritas no poema, como é o caso de 

um político ladrão metaforeado em ele. 

 

O campo lexical do poema evoca a sujeira que pode cercar um animal que, logo 

da primeira linha, é chamado de "infeliz". Lixo, carniça, moscas, sobras, medo e 

hidrofobia, tornam a paisagem completamente nauseabunda. 

 

Descrições do mesmo tipo são retomadas em cada estrofe. Notamos aqui um dos 

procedimentos da linguagem cômica enunciados por Bergson, a repetição. “Numa 

repetição cômica de expressões, há em geral dois termos em confronto: um 

sentimento comprimido que se distende como uma mola, e uma ideia que se 

diverte em comprimir de novo o sentimento” (BERGSON, 1980, p. 44). Vemos 

aqui as críticas que sempre surgem ao homem político. Assim o poema vai e volta 
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entre as figuras do cachorro e do político; sendo que esse último não é especificado 

– “qualquer político” –, entende-se também que se faz uma crítica universal aos 

políticos corruptos que revelam comportamentos animais. 

 

O recurso usado neste poema é a semelhança a través do contraste. Cada estrofe 

começa fazendo a menção de um cachorro, caracterizando-o no poema como um 

animal que vive as costas dos restos da comida do seu dono, temeroso de ser 

descoberta por roubar comida, indigestão de tanto comer, farto da carniça, careta 

quando é descoberto. Nos terceiros versos de cada estrofe, essas características 

animais, são atribuídas através do símil, aos políticos que López crítica, que vivem 

do erário, temem de ser descobertos fazendo suas fraudes, e continuam exercendo 

seu trabalho apesar dos ilícitos que cometem. A animalização dos políticos tem a 

intenção de dessacralizar essas figuras que ostentam o poder – políticos, padres, 

etc. – e retratar assim, via símil e comparação, as atitudes pouco humanas 

moralmente dos políticos corruptos que são constantemente criticados. A figura e 

o corpo do político, através do espaço lúdico da comparação e do mascaramento, 

atingem a figura e o corpo do animal, caricaturando ao primeiro com as atitudes 

próprias do segundo. O recurso da repetição constante, a menção da mesma frase 

nos terceiros versos, e o contraste com o curso que segue na descrição do cachorro, 

estabelece o contraste entre o movimento ‘vital’ do cachorro, e o estatismo 

mecânico do político. Essa ideia dialoga com o que expressa Bergson em torno da 

repetição como mecanismo do riso:  

 

uma combinação de circunstâncias, que se repete exatamente em várias 

ocasiões, contrastando vivamente com o curso cambiante da vida. [...] 

imagine-se agora uma série de acontecimentos que dê uma ilusão 

suficiente da vida, e suponha-se, no meio dessa série que evolui, uma 

mesma cena a se reproduzir. Elas serão tanto mais cômicas quanto a cena 

repetida for mais complexa na medida em que representada do modo 

mais natural – duas condições que parece se excluírem, e que a 

habilidade do autor teatral deverá conciliar (BERGSON, 1980, p. 51).  

 

A epígrafe atribuída a Fénelon tem a ver precisamente com o recurso das 

comparações, na medida em que o político e assimilado ao perro miserável 

descrito nas estrofes. Este recurso, ainda que ao contrário, e próprio das fábulas, 
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nas quais se atribuem características morais humanas aos animais para depois 

oferecer uma espécie de conclusão moral ao respeito da história. Fénelon era 

conhecido como um grande fabulista francês, e neste caso, são as características 

físicas do animal que são assimiladas aos comportamentos morais do político.   

 

 

Considerações finais 

 

A forma transgressora dos poemas de Luis Carlos “El Tuerto” López evidencia 

diversos mecanismos cômicos que nutrem a crítica e enriquecem a novidade que 

a obra representava nos começos do século XX na poesia latino-americana. São os 

vícios locais do contexto caribenho os que servem como paisagem para as críticas 

satíricas que partem do cotidiano e tomam igual valor na universalidade dos 

defeitos humanos. Os nomes familiares das obras, as estruturas simples com 

mistura de vocabulário popular e rebuscado, as epígrafes irreverentes dentro da 

lógica do poema e a estranheza dos sonetos, fazem que o formato único da obra 

de López mereça maiores estudos sobre sua obra. 

 

Parecesse que a voz poética dialoga com o leitor. O sistema coletivo que López 

propõe no cômico popular da sua obra é atualizado facilmente graças às 

referências coloquiais que não obedecem a modelos estabelecidos dominantes 

nem literários nem políticos. Os poemas com este viés encontram no humor as 

bases duma crítica satírica e burlesca da sociedade, ao mesmo tempo em que 

enriquece a voz do povo.   

 

Sua poesia surge do contato material e ideológico com o povo e confronta as 

ideias e as formas já esgotadas do modernismo latino-americano oferecendo uma 

poesia inovadora e, em certo sentido, revolucionária. Sua obra destaca temas do 

quotidiano e, através de um olhar cético, decorrem entre paisagens, anedotas e os 

mais inesperados tópicos para atualizar a realidade vigente. O humor na obra de 

López estabelece uma postura humorística e social determinante como crítica 
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irreverente e também como mecanismo de revigoramento do popular na cultura 

literária caribenha. 
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Resumo: Reflete sobre as atividades com o gênero poético presentes em um livro didático de 

Língua Portuguesa destinado aos professores do quarto ano da Educação Básica (livro do 

professor). Indaga a (in)existência de humor nas poesias identificadas e visa a compreender se tais 

proposições levam em consideração as características e particularidades desse gênero literário e se 

contribuem para o processo de desenvolvimento crítico dos sujeitos. Para isso, o presente trabalho 

dispõe das contribuições de Saviani (1993) e Snyders (1993), no que se refere à educação e à 

formação do homem, e do aporte teórico atinente à experiência literária, Candido (1995) e 

Zilberman (2007). Dessa forma, pretende-se contribuir para os estudos que discutem o ensino de 

leitura literária nas séries iniciais levando-se em consideração o trabalho com o livro didático. 

Afinal, considerando que o humor é uma das objetivações estéticas construídas social e 

culturalmente, é também papel da escola mediá-lo pela arte. 

 

Palavras-chave: Educação – Ensino de leitura literária. Ensino e humor. Livro didático da Educação 

Básica e humor. Livro didático de Língua Portuguesa e humor.  

 

 

 

Considerações Iniciais 

 

O livro didático
1
 abarca aproximadamente 46,54% da produção de livros no 

Brasil (CBL, 2019) e, segundo Silva (2004), estima-se que o Ministério da Educação 

(MEC) seja o responsável pela compra de grande parcela desse total. Atribui-se tal 

dado à expansão do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que, nas 

                                                             
1
 Tendo em vista a diversidade de nomenclatura das diferentes tipologias referentes aos manuais 

escolares, estaremos, para efeito deste panorama, usando livro, obra, manual didáticos etc. como 

sinônimos. 
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últimas décadas, consolidou a presença desses manuais em todos os segmentos da 

Educação Básica brasileira e fomentou a indústria gráfica e editorial com elevadas 

demandas. 

 

Cercado de características como a praticidade e, por vezes, a estética agradável, o 

livro didático tornou-se, ao longo dos anos, um elemento útil no dia a dia do 

professor devido as suas propostas metodológicas, instruções, sugestões de 

mediação, e variedade de textos, especialmente levando-se em conta a sobrecarga 

de trabalho desses profissionais. 

 

As principais editoras brasileiras elaboram livros destinados especificamente para 

o público docente contendo o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado e 

em que sequência o ensino deve acontecer. Esses manuais destinados ao público 

docente, também denominados livro do professor, tornaram-se, com o passar do 

tempo, um suporte de formação continuada para os docentes, que, devido à 

escassez de tempo e de materiais didáticos no ambiente escolar, recorreram a esses 

manuais como forma de atualização profissional, guia e banco de atividades.  

 

Considerando o caráter desses livros e sua forte influência na rotina docente, este 

trabalho pretende compartilhar algumas reflexões e questionamentos sobre o 

possível papel destes manuais na condução do ensino de leitura literária na 

infância, em especial, no ensino de leitura poética nas primeiras séries da Educação 

Básica, pois – tendo em vista que os poemas são manifestações culturais das mais 

variadas formas e indicam  representações de um povo por meio de rimas, ritmos, 

imagens poéticas, jogos linguísticos e imaginação – faz-se necessário compreender 

de que maneira o estudo destes textos tem sido proposto por manuais tão 

influentes. Mais especificamente, reflete sobre as proposições de atividades com o 

gênero poético presentes em um livro didático de Língua Portuguesa destinado 

aos professores do quarto ano da Educação Básica (livro do professor). Indaga a 

(in)existência de humor nas poesias identificadas e visa a compreender se tais 

proposições levam em consideração as características e particularidades desse 
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gênero literário e se contribuem para o processo de desenvolvimento crítico dos 

sujeitos.  

 

Para isso, intenta analisar, à luz de referenciais tais como Saviani (1993) e Snyders 

(1988), no que se refere à educação e à formação do homem, e Candido (1995) e 

Zilberman (2007) sobre a experiência com o texto literário, as instruções sobre o 

trabalho com o gênero poético presentes em um livro do professor destinado para 

o quarto ano do Ensino Fundamental, momento dos primeiros anos da Educação 

Básica em que as crianças já têm um certo nível de compreensão com a leitura das 

palavras e já estão familiarizadas com o livro escolar. Trata-se do manual do 

professor do livro de Língua Portuguesa da Coleção Didática Projeto Buriti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Imagem 01 – Capa do livro do professor                     Imagem 02 – Folha de rosto do livro do professor                                          

                                                                                                                                                                                                                     

 

Esse manual é caracterizado como obra coletiva produzida pela Editora Moderna 

e editada por Marisa Martins Sanchez, tendo tido, na última edição do Programa 

Nacional do Livro Didático, mais de 600 mil exemplares enviados às escolas 

públicas do Brasil, ocupando atualmente, segundo os dados estatísticos do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento, o posto de segunda obra didática mais distribuída 

pelo PNLD no país.   
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Formação Humana, Experiência Literária e o Livro Didático 

 

Georges Snyders, em Alunos felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de 

textos literários, afirma que a escola é o lugar de acesso à cultura elaborada, do 

conhecimento sistematizado, do questionamento, da alegria (SNYDERS, 1993). Na 

obra supracitada, o autor analisa o papel da cultura na escola e propõe um 

redimensionamento das práticas de ensino e aprendizagem. Nessa visão, a alegria 

torna-se imprescindível, uma vez que esta constitui-se em uma possibilidade na 

luta por transformar a escola e a educação. Para Carvalho (1999), "alegria na 

escola", mais que um divertimento, constitui o complemento, a manutenção, a 

reafirmação da Pedagogia Progressista. Trata-se, segundo Carvalho (1999), de uma 

pedagogia que visa a se inserir na luta de classes almejando sua superação, tendo 

em vista que, para o filósofo francês, a escola é palco da luta de classes e, nesse 

sentido, deve ser utilizada pela classe trabalhadora como um dos seus instrumentos 

de libertação. 

 

Snyders (1993, p. 18) pondera a nocividade de um discurso antiescolar, que reitera 

a tristeza na escola, o desestímulo, o fracasso. Por outro lado, convém destacar, o 

conceito de alegria proposto pelo autor não se constitui em um entretenimento 

fugaz, em uma abstração da realidade. A alegria na escola não é sinônimo de 

descompromisso, de ausência de cumprimento de regras e de tarefas. É nesse 

sentido que é reiterada a premência de uma renovação da escola, a perpassar seu 

elemento fulcral enquanto instituição de ensino: a presença do conhecimento, do 

obrigatório, das regras e das relações nelas imbricadas. Para Snyders (1993) a 

alegria centra-se na compreensão, por meio do conhecimento sociohistoricamente 

elaborado, da complexidade dessa própria realidade, com seus respectivos 

problemas e idiossincrasias. Quanto a esse aspecto, Carvalho (1999) acrescenta que 

alegria defendida por Snyders perpassa a busca constante por originalidade, pela 

criatividade e pelo abrandamento do medo, das inseguranças. Em outras palavras, 

essa alegria está intimamente relacionada à transformação da sociedade, à 

superação de processos de dominação.  



 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

289 

 

Snyders (1993, p. 85) ainda considera que um professor conhecedor e 

compromissado com a sua profissão transmitirá aos alunos maior segurança. Para 

o autor, desse modo é possível verificar que, juntos, professores e estudantes, 

participam de uma mesma busca: a busca pelo conhecimento, com todas as agruras 

e os imprevistos que esse processo contempla. A partir da proposta de Snyders 

(1993), acerca da alegria na escola dentro de uma Pedagogia Progressista, 

pensamos que o humor deve ganhar espaço no ensino, tendo em vista que, a uma 

só vez, ele afronta: a lógica de uma educação pautada exclusivamente no domínio 

dos corpos, do comportamento e do riso; o silenciamento de temas complexos e 

sérios para crianças, como é o caso da morte, da violência, por exemplo.  

 

Por considerarmos que o humor é uma manifestação humana, a escola, instituição 

em que a alegria e a crítica devem se fazer presentes como instrumento de luta da 

classe trabalhadora, não pode se distanciar disso. Na obra Do senso comum à 

consciência filosófica, Saviani (1993) reitera a importância da formação 

omnilateral dos sujeitos enfatizando a apropriação pelo homem de sua essência 

total, plena, completa e universal; dando ênfase à conquista dos consensos 

subjetivos e, consequentemente, à conquista de um novo homem a partir da 

dialética histórica.  

Dentre os consensos subjetivos mencionados pelo autor, pode-se considerar o 

humor um elemento de elevada importância no processo de ensino aprendizagem 

do saber elaborado, isso porque, ao contrário do que se entende no senso comum, 

o riso, a graça e o humor não são de um todo naturais e espontâneos, mas 

elaborados socialmente por meio, também, da influência da indústria cultural, que 

padroniza os gostos e, consequentemente, diz aos sujeitos do que é permitido rir, 

a maneira como se deve rir e quando, em quais momentos, é autorizado rir.  

Na escola, por exemplo, o riso é implicitamente proibido, ocorrendo, de maneira 

geral, ocasionalmente entre determinados grupos de crianças de forma surdina 

durante a aula. Aqueles que suscitam o riso ou identificam o humor são, por vezes, 
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tachados de baderneiros ou inconvenientes, sem terem ao menos a oportunidade 

de discorrerem sobre as motivações do despertar da graça. Entretanto, o ato de 

identificar o humor, bem como de produzi-lo, é uma habilidade que está 

intimamente relacionada com o desenvolvimento do psiquismo humano, que vai 

exigir da escola e de seu corpo docente uma intervenção orientada sobre o 

desenvolvimento da criatividade e da imaginação na infância (SACCOMANI, 

2016).   

Fazer humor exige dos sujeitos a compreensão do concreto, que pode tanto se dar 

de maneira básica e superficial como de maneira profunda e analítica por meio da 

superação do empírico. Tal superação, intrinsicamente relacionada com a 

ultrapassagem das funções psíquicas elementares do sujeito – consequentemente 

com a sua emancipação -, só se torna possível nas primeiras séries escolares a partir 

do estímulo constante da imaginação, da criatividade, da fantasia e do universo 

subjetivo, elementos que devem estar presentes não apenas no ensino de 

literatura, mas, igualmente, em toda a organização de conteúdos de uma educação 

comprometida com a transmissão da cultura historicamente elaborada.  

Quando se observa que o livro didático, objeto cultural de extrema importância 

na atual organização escolar da transmissão do saber, aparenta não levar em 

consideração a presença do humor, da criatividade necessária para a sua 

constituição, da subjetividade e das particularidades atinentes ao gênero poético, 

ele permite ser questionado quanto as suas reais intenções e comprometimentos 

com a formação dos sujeitos.  

De acordo com Saviani (1993), o livro didático deve “[...] servir como elemento 

estimulador a professores e alunos no sentido de aguçar-lhes a capacidade 

criadora, levando-os à descoberta e uso de novos recursos, através de sugestões 

múltiplas e ricas” (1993, p.146). Aguçar-lhes a criatividade diz respeito ao ato de 

propor diferentes caminhos e possibilidades para o trabalho na sala de aula, e não 

se apresentar, conforme demonstraremos em análise a seguir, apenas como “[...] 

um conjunto de enunciados fechados e conclusivos” (Saviani, 1993, p. 148). 
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O estudo da poesia a partir do manual do professor 

O livro didático selecionado, cerne de nossa análise, compõe a coleção didática 

intitulada Projeto Buriti: Português, contém 317 páginas e é dividido por dois 

momentos distintos. O primeiro momento refere-se exclusivamente ao docente 

(por se tratar de um livro do professor), é subdividido entre propostas didáticas e 

orientações específicas, e contém aproximadamente 77 páginas; o segundo 

momento trata-se do livro do aluno, composto por 240 páginas, subdividido em 

nove unidades e com o adicional de comentários e sugestões direcionados ao 

docente.  

Cada unidade apresenta dois textos integrais com proposta de análise e 

interpretação, entretanto, em nenhuma das unidades, o gênero poético é exposto 

como texto integral, tampouco como texto principal da unidade, acompanhado 

de uma proposta de estudo ou de exercícios de compreensão. Sua presença, antes, 

dá-se sempre na parte inferior da lateral direita da página, dentro de um espaço 

denominado “Esquina da poesia”. 

Para o aluno, na maioria das vezes, a presença do texto poético no livro didático 

é a oportunidade que terá de conhecer os poemas escritos de nossa história 

literária; para o professor, além da presença do poema, há uma coluna instrucional 

na lateral da página, com orientações sobre como aquele texto pode ser 

trabalhado em sala de aula. As informações contidas nas colunas instrucionais, em 

sua maioria, aparentam uma sugestão, recomendação ou uma instrução que se 

apresenta como a melhor alternativa para se trabalhar com o poema indicado.  

Esse aspecto parece ser recorrente em outros livros didáticos, conforme nos orienta 

Zilberman (2007): “Ao mesmo tempo, porém, eles incidem em certa figuração da 

língua e da literatura que determina o tipo de veiculação que essas recebem na 

sociedade e na cultura, por consequência, impõem, uma concepção de leitura e 

de consumo de criações literárias” (ZILBERMAN, 2007, p. 249, grifo nosso). 
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Diante disso, iremos nos ater à análise dessas colunas de orientação ao professor, 

visando a compreender como elas propõem o estudo poético para além do livro 

didático, tendo em vista que no manual do aluno não constam perguntas de 

interpretação, reflexões ou propostas de estudo do gênero poético.  Nos livros 

dos alunos, aparece uma “Esquina da Poesia” por unidade, conforme quadro 

abaixo: 

Quadro 1: Poemas identificados na “Esquina da Poesia” 

 

TÍTULO AUTOR(A) LOCALIZAÇÃO 

Maluquices do H Pedro Bandeira Unidade 1: p. 25 

Pequenas observações sobre a 

vida em outros planetas. 

Ricardo Silvestrin Unidade 2: p.51 

Passeio bacana Tatiana Belinky Unidade 3: p.79 

A abelha-marinha Ricardo da Cunha Lima Unidade 4: p. 95 

Cavalo-marinho Cacaso Unidade 5: p. 119 

Esse nó(s) Ulisses Tavares Unidade 6: p.143 

Recreio Leo Cunha Unidade 7: p.167 

Poeminha do contra Mario Quintana Unidade 8: p. 191 

Um número depois do outro José Paulo Paes Unidade 9: p. 217 

 

Fonte: SANCHEZ, 2010 

 

Cada um desses poemas está localizado no espaço “Esquina da poesia”. Convém 

salientar que, embora o fato não seja objeto de nosso estudo, gostaríamos de 

salientar a discrepância de gênero, no que concerne à autoria dos textos. Dos nove 

poemas elencados, apenas um é de autoria feminina. Essa constatação, além de 

ser coerente com um sistema literário que dá mais visibilidade ao gênero 

masculino, é pouco condizente com uma proposta democrática de ensino. No 

livro do aluno, não há mais nenhuma menção ao estudo do poema ou algo 

semelhante. No livro do professor, porém, há uma orientação sobre o que o deve 

ser trabalhado com a turma a partir dos testos expostos, conforme observa-se no 

quadro a seguir. 

 

 



 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

293 

Quadro 2: Orientações do livro do professor para o trabalho com a poesia 

 

POESIA ORIENTAÇÃO AO PROFESSOR 

Maluquices do H 

“Mostre aos alunos que a letra H, embora 

não represente fonema, une-se às 

consoantes C, L e N para formar os dígrafos 

CH, LH e NH. Pedro Bandeira demonstra 

essa particularidade do H usando as palavras 

cá (chá) e sono (sonho)” (SANCHEZ, 2010, 

p. 25). 

Pequenas observações sobre a vida em outros 

planetas 

“O fazer poético expresso aqui está 

relacionado apenas ao uso das rimas. No 

planeta poesia, o que importa é rimar, e as 

rimas são tão simples que até os mais patetas 

as criam. Observe o uso dos antônimos: 

sábio e pateta” (SANCHEZ, 2010, p. 51). 

Passeio bacana 

“Você pode pedir aos alunos que 

identifiquem a sílaba tônica das palavras 

jabuti, tartaruga e cágado. Depois, solicite 

que as classifiquem em oxítona, paroxítona 

ou proparoxítona. Leia essas palavras com 

os alunos em voz alta. Já-bu-ti, tar-ta-ru-ga, 

cá-ga-do” (SANCHEZ, 2010, p. 79). 

A abelha-marinha 

“Você pode solicitar que os alunos 

identifiquem no texto palavras com 

encontro vocálico. Depois, peça-lhe que as 

listem e as classifiquem em ditongo e hiato” 

(SANCHEZ, 2010, p. 95). 

Cavalo-marinho 

“ Peça que leiam o poema e achem uma 

locução adjetiva (cavalo do mar). Proponha 

que a atividade seja feita em duplas” 

(SANCHEZ, 2010, p. 119). Observação: O 

substantivo cavalo seguido da locução 

adjetiva do mar exprime uma imagem 

poética muito mais forte que o substantivo 

composto cavalo marinho. 

Esse nó(s) 

“Peça aos alunos que identifiquem e 

classifiquem os pronomes pessoais 

empregados no poema. Será interessante 

observar como o poeta sugere que a 

construção da identidade se faz a partir do 

grupo” (SANCHEZ, 2010, p. 143). 

Recreio 
Não há nenhuma orientação para esta 

poesia. 

Poeminha do contra 

“Ajude os alunos a observar as rimas do 

poema: estão/passarão e 

caminho/passarinho [...] Mário Quintana 

também brinca com as classes de palavras: o 

futuro do verbo passar, cuja 3ª pessoa do 

plural tem a mesma terminação que o 

aumentativo de alguns substantivos – ão – 

(em uma alusão de pássaro grande), 

contrapõe-se ao presente do verbo 

passarinhar, cuja primeira pessoa do singular 
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é homônima ao diminutivo do substantivo 

pássaro: passarINHO. É como se ele dissesse 

graciosamente: ‘os que atravancam passam 

pesadamente pelos obstáculos, com 

dificuldade, enquanto eu passo leve e 

suavemente por eles’” (SANCHEZ, 2010, p. 

191). 

Um número depois do outro 

“Observe o uso do coletivo dúzia, do 

partitivo meia e da correspondência entre os 

termos meia-dúzia e seis” (SANCHEZ, 2010, 

p. 217). 

 

Fonte: SANCHEZ, 2010. 

 

As orientações da coluna instrucional são, em sua maioria, propostas de exercícios 

que não exigem nenhum tipo análise consistente, uma vez que priorizam o ensino 

de classes e conceitos gramaticais e secundarizam completamente as 

particularidades do gênero poético que, em nenhum momento, são mencionadas 

nas orientações ao professor.  

 

Destina-se, geralmente, à escola a tarefa de criar no aluno o gosto pela poesia. No 

entanto, ela pode ser, por vezes, responsável pelo desgosto pela poesia 

(SORRENTI, 2007). Assim, quando solicitamos na escola que o aluno retire de um 

texto poético palavras isoladas e aleatórias com a única intenção de classificá-las, 

conforme observamos na maioria das propostas do livro do professor, anulamos 

completamente o objetivo comunicativo daquela poesia, o sentimento que dela 

transborda, as intenções de riso, de ironia, de crítica ou de denúncia que nela 

podem conter, e a possibilidade de se extrair daquele texto algum conhecimento 

de mundo que possa auxiliar no desenvolvimento da criança são reduzidas.  

“Desse modo, a leitura de poemas na escola é marcada por fatores que, muitas 

vezes, mais afastam do que aproximam os possíveis leitores de tal gênero” 

(BUARQUE; BARROS, 2012, p. 76). 

Vê-se que, em todas as orientações do livro acerca do trabalho com a poesia, a 

gramática é priorizada: recomendações como “retire do texto”, “observe o uso da 

palavra”, “classifique o termo” e “ache uma categoria” são as mais presentes na 

coluna instrucional dirigida ao professor. Essa prática utilitarista e mecanicista da 
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literatura reduz o texto a um pretexto para o ensino, raso, da gramática. Na visão 

de Geraldi (2011, p. 97), não há problemas na utilização de texto como pretexto. 

O autor é bem enfático em dizer que discorda do pretexto e não do fato de o 

texto ter sido pretexto. No contexto deste trabalho, a discordância, neste 

momento, é o aparente descuido, descaso com o texto poético, utilizando-o como 

mero subterfúgio para o ensino de normas gramaticais descontextualizadas.  

Geraldi (2011, p. 139) assevera ainda que “qualquer trabalho pedagógico com 

texto [...] exige que se ponha sob suspeita: a) o próprio apelo ao recurso didático 

[...]; b) a própria demanda feita [...]”. Posicionando-nos numa perspectiva 

“responsiva-ativa”, questionamos, mais uma vez, em conformidade com os 

pressupostos de Geraldi (2015), esse tratamento privilegiado das exigências às 

normas gramaticais, quando se trata de textos poéticos. Afinal, com tal insistência 

infatigável em desconsiderar outras possibilidades de leitura que não as da ordem 

normativa, desprezam-se a historicidade da linguagem, a constituição contínua dos 

sujeitos e os contextos dos discursos. Ignora-se a linguagem como atividade 

humana, inerente à vida, aos sujeitos, à provisoriedade.  

Não se trata aqui, admoestamos, de uma rechaça à gramática dos bancos escolares, 

mas de uma reflexão acerca da maneira como ela é sugerida ao docente por meio 

do livro do professor, de modo a reduzir as especificidades do gênero poético e a 

desconsiderar a subjetividade literária, como observamos no exemplo a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Imagem 03 – Exemplo de instrução para o trabalho com o poema 
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Dentre nove oportunidades de trabalho com o gênero poético no corpus 

considerado, por exemplo, apenas em três momentos é possível identificar alguma 

preocupação com outros elementos do texto que não as categorias gramaticais, a 

saber: a) Pequenas observações sobre a vida em outros planetas; b) Esse nó (s) e; 

c) Poeminha do contra. Ainda assim, observa-se que a sugestão para que se 

trabalhe com outros elementos do texto, como a rima ou a construção de sentido, 

aparece em meio às propostas gramaticais, alude apenas a uma possibilidade de 

leitura (reforçada pela afirmação de que o fazer poético do poema estava 

relacionado apenas ao uso das rimas), e se configura como algo que pode ser 

secundarizado, como demonstra a imagem a seguir, em que a instrução para o 

professor menciona a utilização das rimas no poema e, logo em seguida, chama 

atenção para o uso dos antônimos, assunto que vinha sendo tratado no tópico da 

página anterior, o que nos alude a pensar, inclusive, na possibilidade desse poema 

ter sido selecionado para este momento do livro apenas por conter um exemplo 

de sinônimo versus antônimo.  

 

 

 

  

 

                                                         

                                        

 

 

               

Imagem 04 – Exemplo de instrução para o trabalho com o poema 

 

Tais aspectos também podem ser observados na instrução de trabalho com o 

poema “Esse nó(s)”: 
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Imagem 05 – Exemplo de instrução para o trabalho com o poema 

 

O livro diz: “Peça aos alunos que identifiquem e classifiquem os pronomes pessoais 

empregados no poema. Será interessante observar como o poeta sugere que a 

construção da identidade se faz a partir do grupo” (SANCHEZ, 2010, p. 143). O 

comando acerca do trabalho com a gramática se manifesta como uma ordem 

(“peça”), algo que não pode esperar, que deve ser feito naquele momento, que é 

importante. Entretanto, no que diz respeito ao trabalho acerca da reflexão do 

poema, o comando se configura como uma mera sugestão que, por meio do 

tempo verbal no futuro (“será”), indicia certa procrastinação, algo não prioritário.  

A leitura e produção de textos é o centro do ensino de línguas, compreendê-los e 

dialogar criticamente com eles é o principal objetivo das aulas de Língua 

Portuguesa, ou seja, é uma prioridade. Portanto, quando a criança se depara com 

um poema no livro e não consegue compreendê-lo ou não é sugerido que ela o 

faça, entende-se que não ocorreu um diálogo apropriado para o trabalho com a 

poesia infantil, que a presença daquele texto em seu livro é pouco importante, 

que não faz sentido e nem cria vínculos.  
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Nessa perspectiva, os manuais didáticos devem propor leituras literárias que sejam 

coerentes ao seu público e possuam tanto situacionalidade, quanto 

intencionalidade, que, atrelados ao processo de interação e situações de 

comunicação, devem contextualizar a presença da literatura e não relativizá-la. 

Acerca da apropriação das palavras, ressalta-se que se o objetivo é que o aluno 

aprenda a produzir e a compreender diferentes textos, sejam eles do discurso 

literário ou não, deve-se romper com as práticas que se restringem como unidade 

básica de ensino as letras e as sílabas, que, descontextualizadas, como observamos 

nas recomendações do livro do professor, pouco têm a ver com a competência 

discursiva, que é questão central do ensino da língua. 

Dalvi (2014) ressalta que o ensino do texto não pode estar atrelado apenas aos 

conceitos gramaticais, principalmente em um momento crucial para a formação 

de leitores (as séries iniciais da Educação Básica), pois o texto é a expressão verbal 

de uma atividade social de comunicação, simplesmente pelo fato de que 

construímos nossa expressão verbal com o próximo, com o outro, coletivamente. 

Diante disso, entendemos que o livro didático deve priorizar o texto como o 

centro do ensino de língua, dando ênfase à leitura literária e suas particularidades 

que, por meio de informações implícitas e subjetivas, estimulam o pensamento 

crítico, filosófico e a formação social da criança. 

 Os textos configuram um elemento de comunicação e devem ser apropriados 

pelas crianças na escola em sua totalidade, e não superficialmente. Por vezes, é 

possível presenciar no ambiente escolar no momento em que o estudo de 

elementos linguísticos é desassociado do estudo da literatura, como se ambos 

configurassem dois campos distintos.  

Logo, conclui-se que tanto a linguística quanto a literatura são dois campos que se 

inter-relacionam durante o processo de ensino-aprendizagem de uma língua, não 

podendo a escola, em hipótese nenhuma, debruçar-se apenas sobre o ensino de 

uma delas em detrimento da outra. O ensino de ambas deve estar interligado de 
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modo a promover o conhecimento, que não fica restrito aos muros da escola, 

adquirido apenas para os processos avaliativos, mas aquele que se leva consigo, 

para fora dos muros, para a vida.  

Conforme sinalizado no início deste trabalho, para além de observarmos como se 

dão as atividades com o gênero poético no livro didático mencionado, 

perscrutamos, nessas proposições, como se daria o trabalho com o humor. Embora 

nos poemas “Maluquices do H”, de Pedro Bandeira, e “Passeio bacana”, de 

Tatiana Belinky, o humor seja mais visível, vislumbrado nas figuras de linguagem, 

no uso de paronímias, na plurissignificação, por exemplo, tais aspectos foram 

rechaçados para se por em relevo o aspecto gramatiqueiro das relações letras e 

sons, sobretudo. Diante dessa constatação, pensamos que, nesse aspecto, o livro 

distancia-se de uma proposta de ensino afinada à alegria do conhecimento tal 

como propunha Snyders (1993), esquiva-se da concepção da literatura como 

direito (Candido, 1995), uma vez que esta é vista de uma maneira utilitarista e 

afasta-se da possibilidade capacidade criadora no contexto educacional, tal qual 

postula Saviani (1993). 

 

 

Considerações Finais 

 

Objetivamos, com este breve trabalho, compreender como se deu a abordagem 

do gênero poético na Coleção Didática Projeto Buriti: Português, caracterizada 

como obra coletiva da Editora Moderna, indagando, de igual modo, a 

(in)existência de humor no trabalho com as poesias identificadas.  Após a 

observação de todas as propostas inerentes aos poemas circunscritas no livro e sem 

a pretensão de esgotarmos todas as possibilidades de diálogo, de questionamentos 

que a temática ora suscita, achamos pertinente a ponderação de alguns aspectos. 

Rangel (2008, p. 161) salienta que: 

[...] por melhores que sejam as soluções encontradas por manuais e 

compêndios, a atuação do professor em sala de aula permanece decisiva. 

O que nos remete, portanto, à formação do professor e, por isso mesmo, 
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ao lugar ocupado pela literatura nas políticas públicas para o ensino e 

na cultura do país (RANGEL, 2008, p. 161). 

 

O que defendemos, ratifica-se, não é uma visão que demoniza o livro didático 

(DALVI, 2010), pois, diante de um território tão vasto como o brasileiro e diante 

de contextos tão distintos, é impossível tanto advogar o banimento do livro 

didático em todas as escolas, quanto, também, esperar que um manual seja 

perfeito. Além disso, somos cônscias de que o livro didático, em muitos casos, é a 

única forma de acesso ao texto literário e não literário e, além disso, deve-se 

conjecturar as outras possibilidades (subversivas, esperamos) de usos desses 

manuais.  

No entanto, nos parece razoável asseverar que o trabalho com a leitura, de 

gêneros literários ou não, embora a maior responsabilidade escolar “caia” nos 

ombros dos professores, não é restrito ao encargo desses profissionais. É nesse 

sentido que compreendemos a necessidade de um acervo nas instituições escolares 

que permita ao aluno o contato com poemas para além do livro didático; e a 

formação de professores para o questionamento de políticas e práticas 

subservientes a um ensino de língua materna que silencia vozes, a fim de 

consolidar, ainda mais, um discurso gramatiqueiro, mecânico e irreflexivo. 

Defendemos, além disso, um plano de carreira decente que vislumbre não só uma 

política salarial digna, mas um tempo de planejamento do professor, de modo 

que o permita conjecturar o trabalho com a língua não restrito ao contexto, muitas 

vezes limitado, dos livros didáticos. 

 

Tendo em vista que o humor é uma das objetivações estéticas construídas social e 

culturalmente, é também papel da escola mediá-lo pela arte. Por fim, reduzir o 

diálogo com gênero poético à procura de palavras com a finalidade prioritária de 

classificação gramatical é esvaziar, imensamente, as possibilidades analíticas da 

leitura. É usurpar o direito à literatura de que fala Candido (1995). Olvidam-se, 

desse modo, as experiências éticas, estéticas e políticas, próprias do texto literário, 
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relegando-o, infelizmente, à imobilidade nas esquinas, diante um caminho tão 

longo e profícuo que pode se formar no ensino de literatura. 
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Resumo: O presente trabalho analisa o poema “Obrar”, do livro Memórias inventadas – a infância, 

de Manoel de Barros (2003), a partir do elemento humor conforme elaborado na teoria de 

Sigmund Freud, enquanto força de grandeza e resistência, já que contém o poder de não se render 

às provocações impostas pela realidade. Tais provocações serão explicitadas sob a ótica 

contemporânea da sociedade do consumo e da aceleração, na teoria de Zigmunt Bauman, 

convocando-se para o diálogo também a psicanalista Maria Rita Kehl. A explanação do ato “obrar” 

será contraponto artístico-literário ao que a sociedade contemporânea define como “obra”. Dessa 

feita, o poema é compreendido artisticamente como síntese reflexiva e como constituinte do 

processo de formação humana em chave crítica. 

 

Palavras-chave: Poesia brasileira e humor – Manoel de Barros. Manoel de Barros – Memórias 

inventadas: a infância. “Obrar” – Crítica e interpretação.  

 

 

 

Obrar 

 

Naquele outono, de tarde, ao pé da roseira de minha 

avó, eu obrei. 

Minha avó não ralhou nem. 

Obrar não era construir casa ou fazer obra de arte. 

Esse verbo tinha um dom diferente. 

Obrar seria o mesmo que cacarar. 

Sei que o verbo cacarar se aplica mais a passarinhos 

Os passarinhos cacaram nas folhas nos postes nas pedras do rio 

nas casas. 

Eu só obrei no pé da roseira da minha avó. 

Mas ela não ralhou nem. 

Ela disse que as roseiras estavam carecendo de esterco orgânico. 

E que as obras trazem força e beleza às flores. 
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Por isso, para ajudar, andei a fazer obra nos canteiros da horta. 

Eu só queria dar força às beterrabas e aos tomates. 

A vó então quis aproveitar o feito para ensinar que o cago não é uma 

coisa desprezível. 

Eu tinha vontade de rir porque a vó contrariava os 

ensinos do pai. 

Minha avó, ela era transgressora. 

No propósito ela me disse que até as mariposas gostavam 

de roçar nas obras verdes. 

Entendi que obras verdes seriam aquelas feitas no dia. 

Daí que também a vó me ensinou a não desprezar as coisas 

desprezíveis 

E nem os seres desprezados (BARROS, 2003, [s. p.]). 

 

 

Manoel de Barros (1916-2014) é um poeta identificado à região Centro Oeste 

brasileira (nasceu em Cuiabá – MT; e faleceu em Campo Grande – MS), que obteve 

grande projeção nas últimas décadas, em função de insuflar um fôlego diferente à 

poesia pós-1945. Wilberth Salgueiro, por exemplo, assim explica parte do sucesso 

do autor junto a distintos públicos: 

 

Manoel de Barros tem angariado, há tempos, uma grande simpatia da 

crítica e do público — de adultos e jovens. E uma das causas da sedução 

de sua poesia reside, exatamente, na encenação que faz seja do discurso, 

seja de um comportamento infantil. A lógica das associações 

metonímicas, que produz inusitadas imagens, envolve o leitor, que, 

numa atitude solidária e nostálgica, se identifica com os dizeres dos 

poemas do pantaneiro, que simulam espontaneidade, ingenuidade, 

naturalidade (SALGUEIRO, 2017). 

 

O crítico, porém, distoa de grande parte da recepção especializada, na medida em 

que aponta o que, em sua leitura, seriam fragilidades daquela poética: 

O problema maior, em síntese, consiste na repetição intensamente 

exaustiva dos mesmos recursos, livro a livro, poema a poema, verso a 

verso. Sob a capa de variada surpresa e beleza, “espreita o terrífico”, o 

estereótipo do afeto convencionado. Manoel de Barros aposta numa 

concepção algo ilógica de poesia, se amparando nas falas casuais e 

imprevisíveis da criança para modelar um mundo de cuja razão e sentido 

as palavras não dariam conta: “As palavras continuam com seus 

deslimites” (Retrato do artista quando coisa, 1998), “Há um 

comportamento de eternidade nos caramujos” (Tratado geral das 

grandezas do ínfimo, 2001), “Uso a palavra para compor meus silêncios” 

(Memórias inventadas: a infância, 2003). A repetição dessa concepção e 

dessa modelagem vai, contudo, esvaziar exatamente o impacto de 

inesperado que a poesia do pantaneiro deseja produzir. Os frequentes 

disparates — fruto da justaposição de sensações (abstratas) e objetos 

(concretos) e de real e fantasia — acabam cansando. Sua obra poderia 
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caracterizar uma espécie de poética da candura, que se compraz em 

produzir o espanto no leitor sensível (SALGUEIRO, 2017). 

 

No entanto, aqui, nós divergimos de Salgueiro (2017), por entendermos que a 

reflexão metalinguística, a temática anticonvencional e os efeitos de humor têm 

um potencial crítico-reflexivo, que culminaria no processo de humanização. A 

“obra” do menino no poema em epígrafe de Manoel de Barros – e que é também 

nosso objeto precípuo de reflexão – tem o valor de fertilidade. A “vó” foi quem 

conseguiu alcançar a grandeza de sua obra sem a necessidade higienizadora e 

controladora costumeira dos adultos na lida com crianças. E o menino riu o riso 

da transgressão que não tem o cunho destrutivo, ao contrário, está a serviço da 

natureza e da potência do ato em si do “cago”.  

 

As crianças se regozijam com as próprias fezes, pois se trata das primeiras obras 

produzidas completamente por elas. As fezes são o seu primeiro presente ao 

mundo. Elas sentem prazer no fato de reter ou liberar as fezes e a urina nessa fase 

na qual elas descobrem que podem controlar essa parte do corpo que é recém-

descoberta
1
. Ao mesmo tempo riem disso, e riem também ao dizerem entre si 

palavras como bunda, coco, peido. Elas riem soltas contra tentativas muitas vezes 

irritadas de adultos que buscam “higienizá-las”. Ver a surpresa no rosto do adulto 

que não sabe se ri ou se repreende é o maior prazer para as crianças. Elas sabem 

que estão quebrando a formalidade da linguagem e instaurando o novo. E os 

deixam em uma perplexidade cômica que se revela nos gestos, muitas vezes 

desconcertados, sabendo que quebraram algum protocolo do mundo adulto ao 

despertar: raiva, tabu, temor, surpresa.  

 

A palavra é símbolo. Nesta transferência do corpo para o símbolo a 

palavra realiza-se e vive sua função denotativa e conotativa, mas, antes 

de tudo, a palavra cumpre sua destinação poética, isto é, sua função de 

transcender por sobre o tripé da sonoridade, da imagem e do 

significado, e torna-se uma palavra que vai além do significante e 

mobiliza o interlocutor com as mais diversas reações. Que poder secreto 

tem essas palavras que desestabilizam o status quo de qualquer pessoa 

                                                             
1
 Fonte: https://lunetas.com.br/coco-nao-e-tabu-por-uma-infancia-livre-de-repressao-e-traumas/. 

Acesso em: 17 set. 2019.  
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ou grupo? E a criança não perde tempo para ensaiar seu poder de 

palavras, exercitando assim este abundante synthoma
2
 de poesia. 

(KIRINUS, 2011, p. 57). 

 

A expressão do corpo da palavra e a manifestação e atenção do prazer da fase 

anal do corpo físico estão próximas e coincidem com as faixas etárias que as 

crianças sentem prazer e necessidade de brincar com essas palavras. O 

adestramento, nessa área, representa um prejuízo para a humanização futura da 

criança e uma incitação perversa à passividade. Neste viés, a avó do menino além 

de validar o“cago”; ainda lhe confere a importância que lhe cabe, de adubo fértil.  

Ela o faz rir disso. O poema, então, coloca a “obra” em seu lugar de grandeza, ao 

mesmo tempo em que toca o elemento humor. Glória Kiriruns, escritora e teórica 

da literatura, a partir do livro Synthomas de poesia na infância (2011), argumenta 

que as crianças e os escritores sabem, inconsciente e conscientemente, do valor das 

palavras parceiras da brincadeira e do riso. “As palavras são marcas do sujeito, 

marcas formadoras, mais que informadoras. E nos marcam com riso ou com choro. 

Por que desperdiçar, então, as palavras de abundante riso?” (KIRINUS, 2011, p. 

63). 

 

O humor foi elaborado na teoria de Freud como um dom precioso e raro, que 

comporta “qualquer coisa de grandeza e elevação” (FREUD, 1996, p.190). Foi 

deixado de lado por muito tempo pelos psicanalistas pós-freudianos que se 

fixaram mais no tema do trágico. Mas, recuperando a teoria freudiana, o humor 

se torna uma maneira inteligente de lidar com o sofrimento e ainda tirar prazer 

disto na sua própria vida, pois só através dele é possível divertir-se no infortúnio. 

                                                             
2
 A palavra Synthoma é trazida no livro Synthomas de poesia na infância (2011) em contraposição 

à palavra sintoma atrelada à doença e ao mal-estar verificados através de diagnósticos sujeitos à 

cura. Synthoma não é doença porque ela é dita e expressada através dos synthomas de poesia. É 

canal precioso que merece atenção e reconhecimento dos synthomas habitados pelo símbolo 

construído no pensamento infantil e ausente da adulteração pelo olhar e rótulos adultos. “Eles 

podem contribuir para ressignificar as metáforas que designam, expressam, vibram, espantam, 

conforme a percepção singular que cada um tem de ver o mundo” (KIRINUS,2011, p.15-16). A 

autora, sem duvidar dos estudos médicos e psicológicos sobre os transtornos, aponta que nem toda 

criança que foge ao padrão esperado de comportamento deve ser tratada como caso clínico. Desta 

forma, aborda a incompreensão da sociedade adulta com a criança que apresenta potencial 

criativo.  
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Nele, o Eu se recusa a sofrer as provocações impostas pela realidade. Significa a 

vitória do Eu sobre o mundo externo e a vitória do princípio do prazer
3
, do modo 

de funcionamento do processo primário, característico do inconsciente. O desejo 

se afirma perante a pulsão de morte
4
 e a possibilita traçar novos caminhos 

simbólicos, encontrar outros objetos de satisfação, ainda que em situações limite. 

Enquanto no texto de Freud (1980) o cômico tem a característica da 

universalidade, o humor comporta o que é único de cada ser, traz uma marca do 

que é particular: “O humor torna o sujeito capaz de rir de si mesmo e mostra que 

toda verdade é incompleta, que o ser humano é insuficiente, e quando a vida 

mostra a sua imperfeição e falha, ainda assim vale a pena uma boa risada” 

(MORAES, 2008, p.117). 

 

Sobre os humoristas, Freud descreve e engloba as pessoas capazes de utilizar do 

humor na vida cotidiana, 

 

[...] aqueles que captam a fragilidade do homem, seus conflitos, sua 

finitude, sua dor e seu sofrimento, cravam as unhas no mal-estar, 

desviam do interdito e dali saem com um dito espirituoso que os faz rir 

de si mesmos, ou do outro, e faz o outro rir. São eles que revelam nossas 

contradições, nossas falhas, nossas imperfeições. Através do humor, todo 

poder constituído é gozado, as teorias perdem sua pomposidade, as 

religiões, as ideologias mostram sua face frágil e nua. O humor é 

transgressor! (MORAES, 2008, p. 119).  

 

O humor desconstrói toda forma de poder e de autoritarismo. Desta forma, é 

representativo, tanto individualmente quanto na esfera social. Pode ser visto como 

uma criação simbólica repentina, quando eclode um sentido novo para algo já 

antes conhecido. Ele é ruptura, quebra e ao mesmo tempo criação.  

                                                             
3
 O princípio do prazer descrito por Freud ([1920] 1969) direciona toda a ação psíquica e orgânica, 

com a intenção de atingir um prazer idealizado, ignorando ou mesmo evitando as frustrações. Já 

o princípio da realidade se manifesta a partir da adaptação sociocultural e da formação dos 

conceitos morais e éticos, ou seja, o indivíduo passa a entender o funcionamento da descarga 

pulsional e, com isso, a respeitar os limites impostos, controlando a maneira como se comporta. 

4
 Pulsão de morte tem fim de descarga imediata e é a segregação de tudo o que é vivo, a destruição. 

Conceito complexo que termina sempre funcionando como modo de autodestruição ou de morte 

psíquica do eu. 
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O humor é ético porque é afirmação do desejo ante a pulsão de morte; 

é estético, pois, criativo, contorna os interditos e causa prazer da ordem 

da sublimação; e político, pois é uma forma de desconstrução, pelas 

beiradas, do poder instituído, para que o sujeito reafirme o seu desejo e 

restaura o seu direito de existir numa comunidade social (MORAES, 

2008, p. 122). 

 

Ele segue na contramão do fluxo veloz do dia a dia, fluxo no qual os objetos são 

o foco, provocando uma desaceleração do ritmo pelo riso. Desta forma, o tempo 

do humor se contrapõe ao tempo da aceleração da sociedade contemporânea do 

consumo.  

 

Manoel de Barros, no poema, a partir do humor transgride e ultrapassa o estatuto 

de obra, como sinônimo de objeto de consumo. Zigmunt Bauman (2005) expõe, 

sociologicamente, que no processo de transição para a contemporaneidade algo 

crucial da sociedade foi perdido. Habilidades sociais básicas, laços sociais de 

qualidade necessários para a vida humana em sociedade estão gradativamente se 

diluindo. Para isso, trata do tema da identidade, apontando que ela não é algo 

preestabelecido e sim uma tarefa. Perguntar “quem é você” só faz sentido quando 

se pode ser outra coisa além de si mesmo, se existe uma possibilidade de escolha 

e somente se essa escolha depende de você. A identidade e o pertencimento têm 

o estatuto de ficção posto que não têm a solidez de uma rocha e não são 

garantidos para toda a vida. Podem ser várias e provenientes de diversas fontes, 

sejam aquelas disponibilizadas por terceiros ou acessíveis através de nossa própria 

escolha. Esse fenômeno se fortalece na medida em que os indivíduos são 

portadores de cultura e ligados a outros indivíduos na ação e no sentimento 

coletivo.  

 

Bauman aponta que o nascimento da identidade, como tarefa, ocorreu a partir da 

lenta desintegração e redução do poder aglutinador das vizinhanças, 

complementado pela revolução dos transportes, para limpar a área. As margens 

incharam rapidamente invadindo as áreas centrais da coabitação humana. Aí entra 

a questão da identidade, já que não se encontra mais nenhuma resposta óbvia à 

disposição. 
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A partir desse sentimento de insegurança, medo e solidão, surgem as comunidades 

virtuais que promovem a ilusão de intimidade e um simulacro de comunidade, 

embora não dêem substância à identidade pessoal e não substituam o sentar à uma 

mesa e o olho no olho. São, na visão de Bauman, fruto de uma “era líquido-

moderna” pois construímos e sustentamos as bases comuns para nossas identidades 

em constante movimento. A era na qual o indivíduo livre e sem vínculos tem 

vantagens contra o que está fixo. A identidade do modelo antigo, rígida e 

inegociável não se ajusta aos novos modelos, frágeis e efêmeros. A busca de 

identidade é proveniente do desejo de segurança e no mundo tecnológico da alta 

velocidade cuja aceleração é fruto do anseio por mais é impossível confiar na 

durabilidade das ferramentas, dado o seu caráter transitório. Ser identificado de 

modo inflexível é algo cada vez mais mal-visto: o próprio mercado de trabalho 

requer “competências” como habilidade, flexibilidade, polivalência, numa lógica 

bastante afim às mudanças no mundo do trabalho consolidadas na passagem do 

modelo fordista para o modelo toyotista de produção – novas modalidades de 

trabalho têm impacto no processo de delineamento de identidades e 

subjetividades, e vice-versa. Assim, talvez seja mais prudente portar identidades 

“como um manto leve pronto para ser despido a qualquer momento”. Vemos um 

apelo de redefinição constante das identidades com os conceitos de moda. A vida, 

então, encontra-se divida em episódio e não existem projetos pessoais em longo 

prazo como ocorria no início do século XX. Ele utiliza para falar desses encontros 

efêmeros o termo “comunidades guarda-roupa”. O mundo à nossa volta, assim, 

encontra-se repartido em pedaços que não se encaixam e as existências individuais 

são fragmentadas numa sucessão de episódios fragilmente conectados. 

 

A crise social é resultante disso e vivenciada por todo o planeta em rápido processo 

de globalização (que, na realidade, em chave crítica, pode ser pensado como 

processo de imperialismo). Ocorre a eliminação de tudo o que pode ser visto 

como “fora”. O termo “comunidade”, então, é um fenômeno ambíguo e uma 

escolha ambivalente que os habitantes do “mundo líquido-moderno” se deparam. 
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O tema é também estendido a todas as outras relações interpessoais que vivem 

livres de vínculos e reduzidos ao modo consumista. Os laços sociais comportam a 

lógica do uso x descarte, na qual as pessoas estariam no lugar de objetos, sendo, 

assim, facilmente descartadas. A máxima utilizada é “viver livre de vínculos” em 

uma permanência do desprendimento. 

 

As redes, então, como abordam Castells e Cardoso (2005) não são a causa de 

tamanha desconexão, mas, enquanto lugar de aceleração conectam facilmente a 

lógica da sociedade contemporânea. Elas facilitam a desconexão e o 

desprendimento dada a quantidade e velocidade das informações que 

comportam. Neste cenário, coteja-se a internet como desdobramento virtual da 

realidade, que permite a fácil entrada e saída de sujeitos, e que lá, também, 

assumem identidades ou reforçam a construção da existente.  

 

No terreno da Internet um dos termos constantemente utilizados é a “facilidade”. 

A internet é palco para a facilidade de informação, resultados, construção e 

principalmente comunicação. Por ela pedimos comidas, roupas, móveis, imóveis 

etc. As conexões são celebradas com enorme rapidez da mesma forma como as 

desconexões. Rapidamente se faz e desfaz amigos, se lê uma polêmica ou ataque 

a algo ou alguém e veste o discurso do outro. Esse fenômeno é a sincronização da 

atenção de um mundo conectado cujo foco de atenção altera rapidamente, quase 

que de maneira a se formar uma identidade compartilhada. Isso promove que os 

indivíduos se sintam um pouco melhor, pois a solidão e o abandono são os 

grandes medos nestes tempos de individualização. 

 

Maria Rita Kehl, no livro O tempo e o cão (2009), faz um estudo comparativo do 

psiquismo com a sociedade, o que dialoga com o que Bauman propõe na 

sociologia. Kehl tem um ativismo bastante presente e aponta que o sintoma social 

é articulado ao que aparece na clínica. Através de diversos teóricos, Jameson, 

Adorno, Lévi-Strauss, reflete sobre os arranjos da subjetividade moderna. Ela 

delineia o tempo enquanto uma construção social pois toda ordem na sociedade 
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é marcada pelo controle do tempo, cada uma à sua maneira – acrescenta que essa 

talvez, seja a “face mais invisível e onipresente do poder”. 

 

A origem do sujeito psíquico é marcada pela inclusão da dimensão temporal, sob 

a forma subjetiva da espera da satisfação. Estamos sempre em relação com o 

Outro. A primeira manifestação da onipotência do Outro primordial, para a 

criança, consiste em submeter a urgência das satisfações das necessidades do bebê 

a uma certa demora. A demora, a espera, faz com que a identidade de percepção 

seja substituída por uma identidade mental. Essa busca lança o bebê num trabalho 

psíquico de transformação. A possibilidade de substituir a representação de coisa 

pelo que Freud chama de representante da representação ou representante 

ideativo é uma condição decisiva – embora não definitiva – para o nascimento de 

um sujeito psíquico que Lacan virá a chamar, mais tarde, de je, o sujeito do desejo 

inconsciente. 

 

O tempo então é instituído, para cada sujeito, no intervalo entre a tensão da 

necessidade (pulsional) e a satisfação. O filhote humano depende inteiramente de 

outro, que queira se ocupar dele, tal intervalo se apresenta para ele como o tempo 

que separa a demanda do Outro da possibilidade de o sujeito responder a ela: “o 

sujeito do desejo, em psicanálise, é um intervalo sempre em aberto, que pulsa 

entre o tempo próprio da pulsão e o tempo urgente da demanda do Outro” 

(KEHL, 2009, p. 112). 

 

Conforme relembra Kehl (2009), Jacques Lacan, no seu texto “O tempo lógico”, 

propõe que o sujeito da psicanálise não surge de um lugar, mas de um intervalo. 

Ele parte de um problema lógico no qual o diretor de um presídio submete três 

prisioneiros, cuja solução depende a liberdade de um deles: 

 

De cinco discos, dois pretos e três brancos, cada prisioneiro terá um 

colado nas costas, de modo que não consiga vê-lo – mas os outros dois 

sim. Será liberado aquele que primeiro deduzir, a partir da observação 

dos outros a cor de seu próprio disco. Acontece que, salvo se algum 

enxergasse nas costas dos seus companheiros dois discos pretos, é 
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impossível deduzir a resposta sem levar em conta as reações e as 

hesitações dos outros dois (KEHL, 2009, p. 113). 

 

A conclusão do problema proposto pelo diretor do presídio aparece em três 

tempos: “o instante de ver, o tempo para compreender e o momento de concluir”. 

Desses intervalos, o primeiro e o terceiro são dados instantaneamente. Somente o 

segundo supõe um tempo de meditação. O sujeito então só pode deduzir a partir 

das reações dos outros companheiros e refletir sobre elas. Algo de uma 

independência se produz no momento de concluir, que pode ser dito como o 

tempo do advento do sujeito propriamente dito, pois “se desprende do registro 

da identificação com seus companheiros de cela para afirmar, por sua conta e risco, 

quem ele é” (KEHL, 2009, p. 114).  

 

A partir dessa elaboração Kehl supõe uma relação entre o aumento dos casos de 

depressão e a urgência que a vida social impõe à experiência subjetiva do tempo. 

A temporalidade contemporânea, a era “líquido-moderna”, na qual a aceleração 

e a pressa são preponderantes, o tempo necessário para o momento de 

compreender é atropelado, não acontece. Acontece o salto do “Instante de ver” 

para “O momento de concluir”. Porém, o tempo de compreender não protege o 

sujeito contra a falta: falta de verdade pronta e a falta de saber. A falta constituinte 

faz o sujeito se lançar na busca, sabendo que não existem garantias prontas. Ao 

final do capítulo ela complementa 

 

Mas não podemos deixar de observar que Lacan escolheu um problema 

lógico no qual a relação entre os três sujeitos, a despeito de sua 

interdependência inicial, se estabelece a partir de uma condição muito 

específica estabelecida pelo diretor do presídio: a condição de uma 

rivalidade radical. Ainda que os três prisioneiros consigam chegar juntos 

pela observação das reações uns dos outros, à conclusão de que todos 

são portadores de discos brancos, apenas à um dos três. , o primeiro a 

sair com a resposta acertada, será concedida a liberdade. Esse segundo 

aspecto, em que a relação dos homens com o tempo é marcada pela 

angústia na forma da subjetivação de uma competição com o outro em 

função do tempo lógico, não me parece tributário de uma formação 

subjetiva universal, mas da forma muito particular que adquire o sujeito 

do inconsciente em relação com o eu e seus avatares: a forma moderna 

do individualismo, perfeitamente metaforizada pelas condições impostas 

pelo diretor do presídio. Sob tais condições, a conclusão lógica e 
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impessoal, resumida assim: “Pode-se saber que se é um branco quando 

os outros dois vacilaram duas vezes em sair (KEHL, 2009, p. 121) 

 

Neste ponto, Kehl insere o predomínio da rivalidade sobre todas as outras 

condições do laço social e sua estrita atualidade à frente do acolhimento e do 

reconhecimento do homem pela linguagem. Essa condição ofuscaria essa outra na 

medida em que conta com o permanente “temor de que os homens me 

convençam de que eu não sou um homem”. 

 

A análise de Maria Rita Kehl sobre o homem contemporâneo alega que ele está 

“completamente imerso na temporalidade urgente dos relógios de máxima 

precisão” (KEHL, 2009, p.123). Isso significa a falência da duração como condição 

do próprio ser. “O ser é um efeito simbólico da certeza antecipada do sujeito 

desejante” (KEHL, 2009, p.114). Quando o sujeito está absorvido nas constantes 

demandas do consumo, das demandas, da produção, é o seu desejo que é 

renunciado. A questão e o problema é que o sujeito não é senhor do seu tempo, 

mas se insere no tempo urgente sem se dar conta que seu desejo é o desejo do 

Outro. 

 

Em entrevista ao Café filosófico
5
, Kehl reflete que as crianças abandonadas não 

são aquelas que vivem sem os pais e sim aquelas cujos pais não se colocaram a 

dura tarefa de impor limites. Não os limites desumanizantes e restritivos à 

motricidade e à experiência, mas aqueles que resistem ao consumismo ofertado a 

todo o momento pela sociedade. As crianças são utilizadas como iscas o tempo 

todo com diversos produtos. As crianças abandonadas são aquelas entregues à 

própria voracidade, que é própria da infância, mas sem verbalização e expostas a 

pulsão da satisfação sem limites. Essa satisfação não tem relação com o desejo. 

Desta forma, os pais não ajudam a criança a criar dispositivos psíquicos para lidar 

com a insatisfação e consequentemente não ajudam a criar, a imaginar, que surgem 

                                                             
5
 Fonte da informação: https://www.youtube.com/watch?v=TzijGSN6dGk . Acesso em: 05 ago. 

2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=TzijGSN6dGk
https://www.youtube.com/watch?v=TzijGSN6dGk
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a partir da sublimação. A sublimação é tudo o que a gente precisa fazer para a 

vida não ficar tediosa e restrita às funções do corpo.  

 

“Os pais, na sociedade de consumo se afastam das crianças na medida em que as 

possibilitam tudo e vivem o estranhamento das funções imaginativas. O que inclui 

fantasiar não viver para escolher viver depois”. A fantasia e a imaginação não são 

objetos que se encontram nas prateleiras das lojas e das farmácias. 

 

Quando o sujeito está absorvido nas constantes demandas do consumo, das 

demandas, da produção, é o seu desejo que é renunciado. A questão e o problema 

é que o sujeito não é senhor do seu tempo, mas se insere no tempo urgente sem 

se dar conta que seu desejo é o desejo do Outro. 

 

Antonio Quinet, citado por Kehl, relata que “não existe, no nível da linguagem, 

um significante que seja um atributo qualquer que possa fiar o sujeito para todo o 

sempre, fixar aquilo que seria o seu ser” (apud KEHL, 2009, p. 118). Assim como 

Baumam aponta do terreno da identidade, não há respostas pacificadoras e 

tranquilizadoras que não sejam endurecidas e autoritárias.  

 

A máxima “aproveite bem a sua vida” se torna infrutífera, pois se alia a lógica da 

produção, da acumulação e do consumo. “A obsolência programada do passado 

e da memória produz um sujeito permanentemente disponível, pronto a se 

desfazer de suas referencias em troca das novidades em oferta. [...] Assim se 

desvalorizam o tempo vivido e o saber que sustenta os atos significativos da 

existência” (KEHL, 2009, p. 168). 

 

Vivemos hoje um afastamento das culturas que foram as nossas raízes. Separamo-

nos disso pela primazia das relações tecnológicas sobre todas as outras relações. O 

tempo é a última figura de transcendência do pensamento ocidental e ele vem se 

reduzindo.  
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Freud discorre que o tempo ocioso é o que antecede as descobertas criativas, os 

“achados” aparentemente espontâneos que nos ocorrem independentemente de 

cálculos e da pressa do dia a dia. É o tempo do pensamento inconsciente (não 

necessariamente recalcado). “O instante do Eureka! na criação artística, na pesquisa 

intelectual, no setting analítico etc, depende de um tempo interior, singular para 

cada sujeito e impossível de determinar.”(KEHL, 2009, p.119). 

 

A busca constante do entorno e “do que está fora” promove um afastamento das 

próprias questões humanas e consequentemente criativas. A criança e a arte 

literária infantil denunciam o movimento de aceleração cunhado, pois, recorrendo 

a Benjamin, é preciso lembrar que as crianças gostam de produzir seus objetos 

partindo de restos de materiais, de plantas, de oficinas, isso as encanta 

verdadeiramente, não pela origem do material, mas pelo tempo e pelo 

investimento pessoal que esses restos exigem de elaboração: 

 

Elas se sentem atraídas irresistivelmente pelos detritos, onde quer que 

eles surjam. Nesses detritos elas reconhecem o rosto que o mundo das 

coisas assume para elas, e só para elas. Com tais detritos, elas não imitam 

o mundo dos adultos, mas colocam os restos e resíduos em uma relação 

nova e original. Assim, as próprias crianças constroem seu mundo de 

coisas, um microcosmos no macrocosmos (BENJAMIN, 1996, p.237-

238). 

 

Dolto (2005) aponta que os adultos reprimem em si a criança quando exigem ou 

esperam que ela se comporte como eles querem. “O homem não é tudo o que ele 

acreditava ser, e a criança não é o que os adultos creem que ela seja” (DOLTO, 

2005, p.176). Esse senso educativo é falso e amputa as forças criativa, inventivas 

e poéticas da infância e da juventude bloqueando a renovação das sociedades. Ela 

acrescenta que “apenas os poucos indivíduos que, em sua história, chegam a não 

deixar morrer a criança em si mesmos conseguem criar alguma coisa e fazer com 

que as coisas avancem, por meio de saltos e descobertas que eles trazem a 

sociedade. Eles abrem uma janela diferente, uma diferente porta” (DOLTO, 2005, 

p.178). E finaliza esse subcapitulo falando do lugar marginalizado da arte 
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ponderando que a sociedade inscreveu no inconsciente a ideia de que o artista é 

suspeito, e também o pesquisador. E a infância? 

 

A infância e a arte não conduzem a uma resposta e sim a um caminho que o poeta 

Manoel de Barros consegue apreender, sem prendê-lo. Ocupando o lugar do 

adulto que não deixou a criança morrer em si mesmo cria outro estatuto para os 

objetos (sejam de origem orgânica ou inorgânica, material ou simbólica) com as 

crianças. Na medida em que elas “burlam, pervertem”, transformam o objeto em 

algo novo, saindo da lógica do consumo para a lógica criativa. Benjamin também 

considera que a pedagogia da infância, da moralidade, não acessa 

verdadeiramente a criança com todo o seu potencial criativo e inventivo que brota 

de quase nada, dos restos. Ao abordar a “História cultural do brinquedo”, informa  

 

[...] ninguém é mais sóbrio com relação aos materiais do que a criança: 

um simples fragmento de madeira, uma pinha ou uma pedra reúnem na 

solidez e na simplicidade de sua matéria toda uma plenitude das figuras 

mais diversas. E ao imaginar para as crianças bonecas de bétula ou de 

palha, berços de vidro, navios de zinco os adultos estão interpretando à 

sua moda a sensibilidade infantil (BENJAMIN, 1996, p. 246). 

 

Ele aponta que o brinquedo infantil não apresenta uma vida autônoma e 

segregada mas revela a partir de signos o dialogo mudo entre a criança e a 

sociedade da qual é parte.  

 

O poema de Barros aborda o lugar de matéria bruta, orgânica e criativa, dotada 

do elemento humor. Desta maneira, se coloca em um lugar de resistência e 

inventividade em tempos líquidos modernos acelerados. O poema passa pelo 

tempo de compreender sem a pressa de concluir. Transforma a obra-objeto 

consumível em obra-adubo fértil. 

 

Nessa perspectiva, podemos ver que, há, no poema, em diferentes momentos, 

uma certa indecidibilidade em relação aos sentidos pretendidos – que, ao mesmo 

tempo, se atrela à necessidade do sujeito de criar marcações particularizantes. A 

questão do tempo, por exemplo, discutida neste texto a partir de Bauman, Kehl, 
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Dolto e, por fim, Benjamin, já se anuncia fulcral para o poema desde seu início: 

“Naquele outono, de tarde, ao pé da roseira de minha / avó, eu obrei.”. Não se 

trata de qualquer outono (foi NAQUELE); nem de qualquer horário (foi À 

TARDE); ao mesmo tempo, é preciso levar em conta que só o sujeito poemático 

sabe a qual “outono” sua demarcação (“naquele”) se remete. Há, nesse sentido, 

uma mimetização da lógica infantil, que narra os acontecimentos a partir da 

própria experiência, desconsiderando o lugar exotópico do Outro. 

 

Outro ponto interessante nestes versos iniciais do poema diz respeito à 

espacialidade: não foi em qualquer lugar que o sujeito poemático “obrou” – foi 

exatamente AO PÉ (ou seja, ao rés do chão) da roseira. E não ao pé de qualquer 

coisa, mas de uma roseira: uma flor considerada nobre. Ou seja: há uma 

aproximação dos registros elevado e baixo, sublime e ordinário. Afora isso, não 

se trata de uma roseira qualquer, mas uma roseira em relação à qual há um 

investimento afetivo do sujeito poemático: “a roseira de MINHA / AVÓ”. 

 

Notemos, ainda, que a avó se põe como cúmplice da criança, em seu processo de 

entendimento do mundo a partir de uma ótica estranha ao adulto automatizado. 

Se, no processo de aceleração da vida, o adulto tem dificuldade de questionar os 

valores instituídos, de enxergar a importância das coisas desimportantes, a avó – 

possivelmente, como fruto da velhice, da maturação da experiência – faz o 

contrário: “Minha avó não ralhou nem” ou “Mas ela não ralhou nem. / Ela disse 

que as roseiras estavam carecendo de esterco orgânico. / E que as obras trazem 

força e beleza às flores”. E é, justamente, ter aprendido esse outro posicionamento 

diante do mundo o que permite ao sujeito redimensionar sua experiência: 

 

A vó então quis aproveitar o feito para ensinar que o cago não é uma 

coisa desprezível. 

Eu tinha vontade de rir porque a vó contrariava os 

ensinos do pai. 

Minha avó, ela era transgressora. 

No propósito ela me disse que até as mariposas gostavam 

de roçar nas obras verdes. 

Entendi que obras verdes seriam aquelas feitas no dia. 

Daí que também a vó me ensinou a não desprezar as coisas 
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desprezíveis 

E nem os seres desprezados. 

 

Notemos que é a postura não prescritiva, não normativa, não moralista – e, ao 

mesmo tempo, a postura acolhedora – o que desloca a criança da possibilidade de 

ser engolfada pela lógica adulta; a avó transgressora permite à criança produzir 

um outro lugar criativo para si, agir de maneira fértil (já que, doravante, a criança 

do poema se incumbe de adubar os canteiros). Isso o que a avó ensina 

(desrespeitar o instituído, afrontar o pai, acolher as coisas desprezíveis) permite 

um posicionamento afirmativo diante da vida, que não aceita o já-dado como 

impossível de ser ressignificado. E é essa possibilidade de a criança se afirmar o que 

possivelmente, por analogia, também permitiu ao sujeito poemático, em 

momento posterior/futuro, vir a produzir poemas sobre temas aparentemente 

não-poéticos, justamente confrontando a expectativa padronizada e ritualizada: 

donde se explica o agenciamento dos múltiplos sentidos da palavra “obra”. Para 

além da questão temática, vê-se que a própria sintaxe agencia não o tom e a forma 

mais solenes, mas a oralidade coloquial (por exemplo: “Minha avó, ela era 

transgressora”) e a simulação de proximidade, o convite à identificação – e isso 

produz em nós um efeito. 

Um último aspecto a ser considerado é: o nosso estranhamento ou desconforto 

inicial diante do poema, quando o sujeito poemático esclarece sobre o sentido de 

“obrar” como sinônimo de defecar, e o fato de nos rirmos desse “choque”, mostra 

que possivelmente o poema produz sobre nós um efeito parecido àquele que a 

avó produziu sobre a criança. O poema desrespeita o instituído e afronta as 

expectativas (e, ao lê-lo, nos sentimos no mesmo movimento); acolhe nosso 

estranhamento; e vai produzindo uma progressiva identificação – e, assim, um 

movimento que sai do repulsivo para o afirmativo. Vamos, paulatinamente, 

transformando o choque não em rendição e confirmação dos valores aos quais 

iniciamos identificados; ao contrário, vamos nos descolando do já dado, vendo 

no gesto de “obrar” entre rosas e canteiros (seja em sentido literal ou metafórico) 

um motivo de riso, ao ressignificar a ideia de “obrar”, reelaborando-a em chave 

“fértil” (portanto, criativa, potente). Nesse sentido, o humor readquire aquele 
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sentido mais afim ao pensamento freudiano – com o qual iniciamos nosso texto e 

ao qual, agora, retornamos. 
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Resumo: A literatura feminina pós-moderna é marcada pela renovação da linguagem, pelo uso de 

contradições e pelo estranhamento, buscando problematizar o ser e estar no mundo, e 

principalmente a visão caricatural da mulher. Pensar o cômico nessa expressão literária é buscar o 

deslocamento, a dicção própria do feminil. A retórica tradicional do riso explica o humor como 

uma espécie de arma de denúncia, como uma forma de revelar e de flagrar outras possibilidades 

de visão do mundo e das realidades naturais ou culturais que nos cercam e de desmontar falsos 

equilíbrios. Deste modo, este trabalho se propõe debruçar sobre os textos “Uma face” e 

“Streaptease”, de Bruna Kalil Othero (2015 e 2017, respectivamente), com vistas a pensar os 

recursos de humor na poesia contemporaneíssima que confronta o leitor com o mundo e suas 

realidades, oportunizando a construção de novas representações sociais a partir do literário. 

 

Palavras-chave: Literatura feminina brasileira contemporânea – Bruna Kalil Othero. Poesia e humor 

– Bruna Kalil Othero. Bruna Kalil Othero – “Uma face”. Bruna Kalil Othero – “Streaptease”. 

 

 

Introdução 

 

A poesia contemporânea tem se delineado de diferentes formas de produção, 

suporte, distribuição e recepção. Distante dos grandes pilares defendidos pelo 

campo literário (seja de nome, representação, estruturas, temas, e muitos outros), 

a literatura dos dias atuais tem se mostrado uma produção de denúncia, de 

enfrentamento e colocação no meio literário, desde a voz feminina às batalhas 
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dos slams
1
, vemos uma escrita de reinvindicação, de apresentação de realidades 

distintas, uma poesia contemporaneíssima.   

 

A literatura feminina pós-moderna segue essa mesma direção, é uma produção 

marcada pela renovação da linguagem, pelo uso de contradições e pelo 

estranhamento, em uma busca por problematizar o ser e estar no mundo, e 

principalmente a visão caricatural da mulher construída ao longa da história da 

produção literária. A partir da leitura das obras de Bruna Kalil Othero, 

conseguimos compreender toda a ferocidade da autora para tratar temas 

socialmente discutidos, romper com a segregação e silenciamento da voz e do 

universo da mulher no campo literário, é uma poesia escrita não como reprodução 

de padrões estabelecidos para escrita da e sobre a mulher; ela propõe a renovação.  

A literatura engajada e de denúncia de Othero acontece, algumas vezes, com 

textos em tom humorístico, ou seja, é o humor usado para atacar algo da estrutura 

social; são textos que lançam mão do humor como forma de luta e 

desmascaramento do social. Pensar o cômico nessa expressão literária é buscar o 

deslocamento, a dicção própria do feminil. A retórica tradicional do riso explica o 

humor como “uma espécie de arma de denúncia, de instrumento de manutenção 

do equilíbrio social e psicológico; uma forma de revelar e de flagrar outras 

possibilidades de visão do mundo e das realidades naturais ou culturais que nos 

cercam e, assim, de desmontar falsos equilíbrios” (TRAVAGLIA, 1990, p. 55).   

 

Com isso, a partir das contribuições de Travaglia (1990), nos propomos analisar 

como se dá o humor em duas obras de Othero, “Uma face” (2015) e “Streaptease” 

(2017). Ou seja, este trabalho se propõe debruçar sobre os textos com vistas a 

pensar os recursos de humor na poesia contemporaneíssima, indagando seu 

potencial na compreensão da realidade (tanto singular, quanto coletiva) e na 

formação crítica de seu leitor. Ler Othero e pensar em sua produção que foge do 

                                                             
1
 São encontros de pessoas em locais públicos, atualmente os da periferia são mais escolhidos, para 

apresentação performática de produções poéticas autorais, em forma de competição, em que há 

um júri que avalia as apresentações. 
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rigor formal, que explora recursos intertextuais e confronta o leitor com o mundo 

e suas realidades é oportunizar a construção de novas representações sociais e 

formação crítica a partir do literário. 

 

 

Pressupostos teóricos e históricos sobre o humor 

 

O conceito de humor é variável, tomamos humor a partir de Travaglia (1990) que 

afirma que  

 

O humor está indissoluvelmente ligado ao riso e é apenas o riso que 

diferencia o humor de outras formas de análise crítica do homem e da 

vida, de outras formas de rebelião contra o estabelecido, o controle 

social e o impedimento dos prazeres e o consequente desequilíbrio e 

reestruturação do sócio-cultural; de outras formas de revelação da 

verdade e da criatividade (TRAVAGLIA, 1990, p. 66). 

 

ou seja, o humor está relacionado ao riso e diretamente ligado à crítica social. 

Segundo o autor, 

 

[o humor] é uma espécie de arma de denúncia, de instrumento de 

manutenção de equilíbrio social e psicológico, uma forma de revelar e 

flagar outras possibilidades de visão do mundo e das realidades naturais 

ou culturais que nos cercam e, assim, de desmontar falsos equilíbrios. 

(TRAVAGLIA, 1990, p. 55) 

 

Tomamos neste trabalho o estudo do humor como forma de compreensão da 

realidade, por isso, torna-se pertinente pensar nas abordagens sobre o humor 

apresentadas por Travaglia (1990); entre as que o autor apresenta em Uma 

introdução ao estudo do humor pela linguística, as que nos interessam neste 

trabalho são a sociológica, a psicológica e a linguística.  

 

O humor como forma de demonstrar estruturas sociais impostas, desmascarar a 

realidade é o que Travaglia (1990, p. 59) especifica como funções desempenhadas 

pelo humor na sociedade a partir de uma abordagem do humor sobre o ponto de 

vista da disciplina sociológica, podendo: “o ataque ao estabelecido, à censura, ao 
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controle social, fazendo do humor o lugar de escapar à cultura [...], de mostrar 

outros possíveis padrões escondidos”; e ressaltou ainda que essa abordagem do 

humor também inclui a questão do estereótipo. 

 

O humor, muitas vezes construído pela metáfora ou pelo simbolismo, se torna 

uma codificação de uma mensagem compartilhada em um processo de 

comunicação entre emissor e recebedor, como Travaglia (1990, p. 60) ressaltou a 

partir do pensamento de Freud e da abordagem psicológica sobre o humor. Para 

Freud, como Travaglia ressaltou, o humor permite descobrir fontes de prazer 

reprimidas pela censura e o prazer vem de enganar o censor; o humor é a 

manifestação do reprimido pela socialização. 

 

Tal abordagem sobre o humor é descrita por Travaglia especificando-o da seguinte 

forma: 

 

- todo humor é um ataque a alguma espécie de censura ou repressão, 

controle físico ou mental imposto ao indivíduo pela sociedade fora dele. O 

texto humorístico permite a expressão, de maneira socialmente aceitável, 

aquilo que é reprimido pelo meio social, é o caso, principalmente, da 

sexualidade, da violência e do autoritarismo; 

- a forma e o significado do humor são criados pelo modo de entrega, é 

um processo de comunicação entre humorista e alocutários e envolve uma 

decodificação de mensagem compartilhada, ou seja, apenas é possível por 

um conhecimento de mundo partilhado; 

- a formulação de qualquer enunciado de humor pelo humorista e sua 

audiência é grandemente dependente do contexto social, a situação 

histórico-social é responsável pela existência do humor. 

 

Dessa maneira, o humor se dá sempre como um processo sócio-psicológico: a 

situação social e psicológica em que o humor acontece é fundamental para sua 

compreensão. 

 

Por outro lado, a abordagem linguística vê o humor verbal a partir do texto e 

busca compreender as propriedades linguísticas que tornam o texto engraçado. 
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Travaglia (1990, p. 61) acrescenta que não só essas propriedades linguísticas são 

responsáveis pelo humor, ele atrela o riso à situação na qual o texto está inserido.  

 

Sobre as propriedades linguísticas, Nash (apud TRAVAGLIA, 1990, p. 62) especifica 

alguns elementos estruturais que configuram o humor, são eles: “rima, aliteração, 

dicção, sintaxe, estilo e tópico, e ainda certos tropos como a super-afirmação 

[dizer algo exagerando], a sub-afirmação [dizer algo de forma incompleta], e a 

contra-afirmação [dizer algo ao contrário]” [explicação nossa]. 

 

Travaglia (1990, p. 63) ainda apresenta outros elementos linguísticos que 

oportunizam o humor o jogo com o nome das personagens, o uso das figuras de 

linguagem, a interface entre duas línguas, entretanto mais interessantes para análise 

do nosso corpus, são as falsas etmologias, a exploração polissêmica, o neologismo, 

a homonímia, que causa a ambiguidade. O autor ainda apresenta, segundo 

Bergson (apud TRAVAGLIA, 1990, p. 73), três formas do processo de escrita que 

podem tornar um texto em algo cômico e são importantes para analisarmos nosso 

corpus, são elas: a repetição, a inversão e a interferência recíproca de série. 

Segundo o autor, a primeira pode ser de palavras, gestos ou ações, a segunda é o 

reverso da ordem que é esperada ou usualmente compreendida, enquanto a 

terceira é a existência de situações equívocas. 

 

O autor apresentou ainda outras armas do humor, são elas surpresa, exagero, 

cinismo, sátira, irreverência e balbúrdia (TRAVAGLIA, 1990, p. 77). 

 

Travaglia (1990, p. 75) chama, ainda, nossa atenção para a questão da bissociação 

no humor, por meio de um recorte teórico sobre tal questão, o autor conceitua a 

bissociação como oposição entre entre dois campos divergentes, paradoxos 

lógicos, contradições entre padrão dominante das relações x padrão desafiador; 

ou seja, a questão do humor se dá na quebra de paradigmas socialmente 

reconhecidos, é o rompimento dos padrões sociais, é a contradição entre o livre e 

o censurado, o usal e inusual, é a suspensão da lógica e do senso comum; o humor 
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em si acontece como um terceiro campo criado a partir dessas duas realidades, 

assim, a ambiguidade se faz um mecanismo básico para o humo, como ressaltou 

Nash (apud TRAVAGLIA, 1990).  

 

Seguindo a linha do pensamento de Travaglia (1990), lembramo-nos do que diz 

Barthes em Aula sobre a língua ser uma classificação envolta em poder. De acordo 

com o autor, assim que a linguagem é proferida, entra a serviço de um poder e o 

que nos resta seria a trapaça, por meio da revolução permanente, representada 

pela literatura, o trabalho de deslocamento sobre a linguagem: “ela encena a 

linguagem, em vez de, simplesmente, utilizá-la, a literatura engrena o saber no 

rolamento da reflexividade infinita” (BARTHES, 2007, p. 19). Dessa forma atua 

também o humor, deslocando a língua, transportando-a para um lugar não 

esperado, trapaceando, jogando com signos. Parafraseando o autor, o humor nos 

permite ouvir a língua fora do poder.  

 

Discutir o trabalho de Travaglia (1990) nesse texto se torna fundamental no intuito 

de ler e produzir sentido para o texto lido a partir das teorias por ele apresentadas 

sobre o humor, em uma perspectiva de educação literária e formação do sujeito e 

do leitor crítico. 

 

  

A poesia contemporânea e a obra de Othero  

 

Para pensarmos na poesia contemporânea e nas relativas conquistas das mulheres 

na escrita no século XXI, deve-se compreender que existe um histórico de lutas 

contra preconceitos.  

 

Norma Telles (2004) destaca que o século XIX foi um período de grandes 

mudanças, marcado pelo imperialismo europeu e por profundas transformações 

nas estruturas econômicas e sociais da Europa ocidental. Tais mudanças, segundo 

a autora, se estendem desde as teorias científicas e filosóficas até o modo de agir 
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em determinado ambiente, como cuidar do corpo, falar com o outro. Se por um 

lado, a cultura europeia abriu as portas para o imperialismo, por outro lado, 

provocou resistências e abriu o caminho para novos desafios. O século XIX, 

segundo a autora é sombrio para as mulheres, povos colonizados e classes 

trabalhadoras, mas é marcado pelo surgimento dos movimentos sociais, 

feminismos e socialismos, movimento sufragista e a nova mulher. Ou seja, os 

desafios, as proibições geram, por um lado, pessoas submissas ao sistema e às 

ideologias, mas é também a máquina propulsora para o enfrentamento, para a 

subversão.  

 

Desde o início do século passado, entretanto, já a literatura brasileira indiciava 

transformações que rompiam com a tradição clássica da arte literária, “na literatura 

do século XX, o Brasil é plural, recortado em histórias que falam diferentes línguas. 

Que falam diferentes vozes, repartidas por diferentes códigos e linguagens, 

unificados todos na linguagem da literatura” (LAJOLO, 2001, p. 107). Essas 

mudanças foram fundamentais para construção de um fazer literário que 

permitisse novos produtores, novas vozes e diferentes realidades no cenário 

cultural brasileiro, podemos destacar a literatura de matriz afro-brasileira, indígena 

e a produzida por mulheres, nosso interesse neste trabalho.  

 

Sem adentrar nas questões de reconhecimento, juízo de valor ou mesmo o 

silenciamento imposto a essas produções díspares (o que por si só tem 

oportunizado discussões fundamentais para a construção de um cânone 

contemporâneo, para isso podemos pensar nas produções de pesquisadores como 

Domingues de Oliveira, Othero, Salgueiro e Dalvi); percebemos que a escrita 

literária contemporânea brasileira abarca produções que, até então, eram 

consideradas marginalizadas, invisibilizadas (já que nomes como os de Bábara 

Eliodora, Maria Firmina dos Reis ou Gilka Machado foram responsáveis por 

produções desde os meados do século XIX) ou de menor valor, por isso se 

debruçar sobre produções escritas de mulheres na atualidade se torna fundamental 

para consolidar a posição feminina na literatura brasileira. 
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De acordo com Norma Telles, as transformações do século XIX abriram espaço 

para uma nova figuração do indivíduo que perdura até hoje, nessa figuração foi 

também redefinido o papel da mulher.  

 

A mulher passou a ser a ajudante do homem, a educadora dos filhos, 

um ser de virtude, o anjo do lar. Ou o oposto, as mulheres fatais e as 

decaídas. Sem dúvida, tanto anjo/perversa quanto “bom 

selvagem”/selvagem traiçoeiro eram tipos ideais sem correspondência 

no vivido. A cultura burguesa se fundava em binarismos e oposições tais 

como natureza/cultura, pai/mãe, homem/mulher, superior/inferior, que 

relacionam em última instância a mulher com o outro, a terra, a 

natureza, o inferior a ser dominado ou guiado pela razão superior e 

cultura masculina (TELLES, 2004, p. 337). 

 

Tal discurso, portanto, define a mulher, segundo a autora, “quando maternal e 

delicada, como força do bem, mas, quando “usurpadora” de atividades que não 

lhe eram culturalmente atribuídas, como potência do mal”. Dessa forma, uma 

mulher que não se portasse de acordo com as convenções da sociedade burguesa 

patriarcal, seria perigosa para a manutenção da ordem, assim, eram mal vistas as 

que não queriam se casar, que apregoavam o divórcio e a independência 

financeira. Mulher boa e honesta era a dona de casa, que não se ocupava com 

trabalhos externos aos afazeres do lar e à criação de filhos, essa era a imagem da 

mulher obediente, submissa, que não oferecia risco à virilidade masculina. Segundo 

a autora, cabia “às mulheres apenas a reprodução da espécie e sua nutrição” (p. 

337). 

 

A literatura produzida por mulheres nas primeiras décadas deste século – o que 

chamaremos a partir daqui de literatura feminina – está diretamente ligada às 

conquistas dos movimentos feministas iniciados no final do século XX; é uma 

escrita que nos apresenta a conquista da palavra pela mulher contra a 

representação do feminino consolidada pelo meio social e acadêmico 

extremamente machista e patriarcal; são narradoras de histórias de resistência; são 

vozes que procuram marcar um ethos na produção literária feminina; representa 
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um esforço para construir uma linguagem própria marcada, principalmente, pelo 

deslocamento e por uma dicção especificadamente feminina. 

 

Entre os nomes que se destacam na literatura feminina contemporânea 

encontramos o de Bruna Kalil Othero. Ela é mineira, de Belo Horizonte, nascida 

em 1995, formada em Letras e mestranda na UFMG; possui uma característica bem 

marcante de ativismo e engajamento social, com isso, promove eventos culturais 

como o Sarau Literário, que ocorre a cada dois meses no MM Gerdau – Museu das 

Minas e do Metal, em Belo Horizonte.; é pesquisadora do lugar da mulher na 

literatura e criadora do coletivo Mulheres Escritas (O Coletivo Mulheres Escritas, 

segundo a página das redes sociais do movimento (Facebook: @escritasmulheres), 

teve inspiração para o nome no livro A Mulher Escrita, que saiu primeiro em 1989, 

de Lucia Castello Branco e Ruth Silviano Brandão).  

 

Othero venceu o prêmio da Academia volta-redondense de Letras com o poema 

Memória estéril, o Personalidade do Ano 2017, pela Academia Mineira de Belas 

Artes e foi premiada na Antologia Poética Sarau Brasil, em 2014, com o poema 

“Agora nesse quarto” (OTHERO, 2017).  

 

É autora de duas obras – Poetiquase: lírica instantânea (2015) e Anticorpo (2017) 

–, além de algumas premiações, os poemas que fazem parte dessas coletâneas 

foram publicados anteriormente, em alguns veículos como o “Caderno Pensar”, 

do Jornal Estado de Minas; na Revista Virtual Germina – Literatura e Arte; no site 

Literatura BR e n’O Casulo – Jornal de Poesia Contemporânea, de acordo com 

notas da autora (OTHERO, 2017, p. 117). 

 

A partir de suas obras percebemos uma escrita poética marcada pela liberdade de 

formas, de linguagem e de temática; é a produção que versa sobre a verdade e a 

realidade, é o confronto do leitor com o mundo – que ocorre muitas vezes pelo 

estranhamento. Othero propõe uma poesia sem os grilhões do patriarcado, sem 

as máscaras da cultura como sorriso da sociedade, sem o esmalte da cultura rica e 
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majoritária; é a materialidade e experiência física do/com o corpo, na busca pela 

tradução do mundo a partir da visão feminina.  

 

Seus textos possuem linguagem próxima da oralidade, os títulos são, em sua 

maioria, construídos pelo processo de aglutinação, que exploram todo o poder 

semântico e social dos termos. Quanto à escrita, há muitos cortes na linguagem, 

propondo uma leitura antitradicional e exploração da estrutura das frases dentro 

dos versos, o que impõe um ritmo, uma dicção própria para a leitura, 

configurando na construção de sentido de seus textos. Sobre a composição da obra 

da autora, percebemos a aparição de composições da tradição clássica como 

soneto, entretanto, com um toque de renovação ao estruturar os catorze versos 

na página de diferentes maneiras (Alguns sonetos distintos de Othero: Sonetos 

(“Soneto ao destino – ou acaso?”, “Soneto avulso multitemporal”, “Soneto 

disposto a ler o oposto”); poema minuto (“O óbvio ululante” ou “Como 2+2”); 

há poemas que parecem mais prosa (um bom exemplo de poema que parece mais 

prosa é o texto “ser mulher no automático”) e intertextualidade de textos 

consagrados, que aparece em “Passágengada”, intertextualidade de “Vou-me 

embora pra Pasárgada”, de Manoel Bandeira, ou “Uma face” – poema analisado 

neste trabalho –, que apresenta um diálogo intertextual com Carlos Drummond 

de Andrade e Adélia Prado, sem contar as várias epígrafes usadas pela autora ao 

longo de sua produção. 

 

Quanto às temáticas, ela aborda temas do universo feminino distantes do que o 

conservadorismo  consideraria como literatura feminina, o que quer dizer que ela 

não trata de temas tidos como femininos por uma ótica machista, Othero fala 

sobre cólica, menstruação, gozo, masturbação, sexo explícito e sobre o corpo; ela 

apresenta algo que muitas vezes é incômodo, é o limiar entre o erótico e o 

obsceno, revelando a influência da poeta Hilda Hilst (seu corpus de investigação 

no mestrado), mas também expõem problemas enfrentados pelas mulheres no 

cotidiano, problemas sociais, principalmente os que as mulheres são as maiores 
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vítimas.  Othero é a mulher na literatura e a literatura na mulher, é o corpo que é 

lido e o texto que é corpo. 

 

 

Análise dos textos: entre o agradável, o divertido e a crítica social 

 

O corpus deste trabalho se dá a partir da leitura de dois textos de Othero; o 

primeiro – “Uma face” – publicado em sua primeira coletânea de poemas, 

Poetiquase: lírica instantânea (OTHERO, 2015); e o segundo – “Striptease” – 

publicado em Anticorpo (OTHERO, 2017).  

 

Antes de adentramos em nossa empreitada, precisamos salientar que nosso 

trabalho de leitura se dá a partir de Chartier (2002), Eagleton (2006) e Tauveron 

(2013), ou seja, leitura como produção de sentido, como interlocução, atravessada 

pelos direitos do texto e direitos do leitor, em que texto, leitor, época e contexto 

de leitura se associam e interagem no entendimento do texto, por um viés da 

educação literária. Tomamos, ainda, as contribuições de Candido (2004) no que 

se refere a conhecimentos latentes e conhecimentos intencionais presentes nos 

textos: estes são planejados pelo autor e/ou editor que pretende(m) que sejam 

assimilados e apropriados pelo leitor, por meio deles, dos conhecimentos 

intencionais, o autor e/ou editor injeta(m) no texto suas ideologias e convicções, 

suas crenças e representações sociais, são inseridos nos textos por seus protocolos 

de leitura; enquanto aqueles, conhecimentos latentes, são os presentes nos textos, 

mas muitas vezes não pensados pelo autor e todo campo editorial, nascem da 

prática de leitura imbricada no contexto de leitura, formação do leitor e leituras 

anteriores da obra, ou seja, são aqueles conhecimentos que não estão explícitos 

no texto, muitas vezes nem foram pensados por seus produtores e acontecem a 

partir da organização das emoções e do conhecimento de mundo de seus leitores. 

Passemos, então, à leitura dos poemas: 
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Uma Face  

 

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 

Adélia Prado 

 

Quando nasci, uma anja cega 

dessas que brilham no escuro 

disse: 

- Essa aí vai ser abençoada. 

Ela só não falou 

que seria com um fardo (OTHERO, 2015, p. 27) 

 

 

STRIPTEASE  

 

a cada instante 

uma camada 

que a cobria 

cai ao chão 

 

ela exibe 

pomposa 

suas curvas 

redondas 

 

eu choro 

não de emoção 

nem de tristeza 

 

é que 

sai dela 

um líquido branco 

 

está nua 

a cebola (OTHERO, 2017, p. 95). 

 

O humor nos dois textos lidos não nos sugere o riso audível, a gargalhada, mas 

“como o riso entendido de forma mais ampla, como um movimento de satisfação 

do espírito” (TRAVAGLIA, 1990, p. 66), de ‘entendi o que você quis dizer’, o 

humor nos dois textos permite tratar de questões que sem ele – o humor – não 

seriam possíveis ou provocariam algum efeito em que lê. 

 

No primeiro texto, Othero dialoga pelos princípios da intertextualidade com dois 

textos do campo literário – “Poema de sete faces”, de Carlos Drummond de 

Andrade (1973): 
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Poema de Sete Faces   

 

Quando nasci, um anjo torto 

Desses que vivem na sombra 

Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida 

 

As casas espiam os homens 

Que correm atrás de mulheres 

A tarde talvez fosse azul 

Não houvesse tantos desejos 

 

O bonde passa cheio de pernas 

Pernas brancas pretas amarelas 

Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração 

Porém meus olhos 

Não perguntam nada 

 

O homem atrás do bigode 

É sério, simples e forte 

Quase não conversa 

Tem poucos, raros amigos 

O homem atrás dos óculos e do bigode 

 

Meu Deus, por que me abandonaste 

Se sabias que eu não era Deus 

Se sabias que eu era fraco 

 

Mundo mundo vasto mundo 

Se eu me chamasse Raimundo 

Seria uma rima, não seria uma solução 

Mundo mundo vasto mundo 

Mais vasto é meu coração 

 

Eu não devia te dizer 

Mas essa lua 

Mas esse conhaque 

Botam a gente comovido como o diabo (ANDRADE, 1973), 

 

e “Com licença poética”, de Adélia Prado (1976):  

 

Com licença poética  

 

Quando nasci um anjo esbelto, 

desses que tocam trombeta, anunciou: 

vai carregar bandeira. 

Cargo muito pesado pra mulher, 

esta espécie ainda envergonhada. 

Aceito os subterfúgios que me cabem, 

sem precisar mentir. 

Não sou tão feia que não possa casar, 

acho o Rio de Janeiro uma beleza e 

ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 

Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 
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Inauguro linhagens, fundo reinos 

-- dor não é amargura. 

Minha tristeza não tem pedigree, 

já a minha vontade de alegria, 

sua raiz vai ao meu mil avô. 

Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 

Mulher é desdobrável. Eu sou (PRADO, 1993). 

 

Interessante perceber que Othero se apropria parodicamente da primeira estrofe 

do texto de Drummond (texto que inspirou Prado), entretanto, a epígrafe é de 

Adélia Prado; o universo masculino de Drummond é substituído pela realidade 

feminina e suas sobrecargas, o universo feminino indicado por Prado é revisitado 

e reescrito; no poema, Othero expõe a questão feminina de ser e estar no mundo.  

 

O título do texto não é um título antecipador
2
, não indicia ou propõe uma única 

leitura do texto, ou seja, não censura a produção de sentido do leitor frente à 

obra; Othero explora o valor semântico (polissêmico) da palavra face: um rosto 

ou um lado da história. O humor do texto se dá basicamente pela questão da 

bissociação, em que a autora joga com as duas realidades, com a oposição entre 

as representações sociais da mulher e o fardo de ser mulher, e o riso se dá com a 

constatação desses dois sentidos, que é o terceiro campo da bissociação.   

 

Ainda, quanto aos recursos linguísticos deste texto, a autora brinca com o vocábulo 

anja (flexão de gênero de substantivo sobrecomum masculino, já causa estranheza 

e humor), o neologismo criado por Othero é um dos grandes elementos geradores 

de humor no texto. Entretanto, não é um humor ingênuo, não é uma brincadeira 

que deva ser desconsiderada. Como vimos em Candido (2004), é o conhecimento 

intencional planejado pela autora para ser assimilado pelo leitor. Na escolha de 

Othero (anja), podemos perceber toda sua luta contra o machismo, a busca por 

direitos iguais para homens e mulheres, questões essas facilmente explicadas por 

uma abordagem psicológica como nos apresentou Travaglia (1990), Othero faz 

                                                             
2
 Chartier (2002, p. 130), ao falar sobre protocolos de leitura, explica que o título do texto pode 

funcionar como um sinal visível, ou seja, um protocolo de leitura, capaz de propor uma leitura 

para o texto ou mesmo censurar a produção de sentido do leitor. 
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do humor de seu texto um ataque à repressão, ao controle mental imposto às 

mulheres pela sociedade na qual está inserida. 

 

Ainda em “Uma face”, há a exploração da polissemia da palavra fardo – carga 

volumosa e pesada que se destina ao transporte; pacote, embrulho (o que poderia 

ser algo bom!); entretanto a significação dada pelo dicionário parece-nos mais 

propícia pela leitura do texto “aquilo que é difícil ou duro de suportar” (HOUAISS, 

2011); a ironia empregada em “- Essa aí vai ser abençoada.” , a palavra abençoada 

vem de benção, que também segundo Houaiss (2011), significa “algo oportuno e 

bom, graça divina”, o que é totalmente contrária no texto; e no uso do paradoxo 

“[...] uma anja cega/ que brilha no escuro”, sendo cega não adianta muito brilhar 

no escuro. 

 

Já no segundo texto, “Striptease” (OTHERO, 2017, p. 95), um pouco mais cômico, 

a cebola, alimento conhecido por seu sabor intenso, serve de base para pensar 

sobre erotismo, padrões de beleza e nudez feminina.  

 

O erotismo sugerido no poema se dá pela escolha vocabular da autora, ou seja, o 

humor pode ser analisado a partir de uma abordagem linguística a partir da 

exploração da polissemia do texto – recurso linguístico apontado por Travaglia 

(1990), como apresentamos anteriormente, e pela surpresa e irreverência. Os 

primeiros versos do poema sugerem uma personagem tirando camadas de roupas, 

revelando suas formas corpóreas e gerando emoção em seu expectador, o que é 

só rompido no último verso do poema com a indicação de se tratar apenas de 

uma cebola.  

 

Entretanto, antes de revelar que ser trata de uma cebola, o texto sugere, a partir 

dos versos “ela exibe/ pomposa/ suas curvas/ redondas”, que a nudez é de uma 

pessoa que não tem o padrão magro de beleza, mas de uma pessoa gorda, acima 

do peso convencionalmente aceito (e elitizado!). Ou seja, o texto de Othero usa 

o humor para tocar em um problema que tem tomado conta da sociedade 
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contemporânea: padrão magro de beleza. Essa temática atualmente tem ocupado 

espaço principalmente nas mídias e redes sociais a partir do que ficou conhecido 

como body shaming. De acordo com a psicóloga Denise Quaresma (apud FRAGA, 

2019) a expressão body shaming, que traduzida do inglês significa vergonha do 

corpo, é a designação dada à prática de atacar pessoas por conta de sua forma 

física. Ataques às pessoas, sobretudo às celebridades que ganharam peso se 

distanciando do padrão de beleza estabelecido socialmente, tem aumentado 

gradativamente nos últimos anos: são xingamentos, provocações, descasos e 

humilhações contra quem é gordo. Ao propor, então, a nudez de alguém assim e 

em tom erótico, Othero lança luz na questão, demonstrando que todo ser humano 

deve ser respeitado e que beleza e prazer não se determinam em tamanho de 

manequim. O humor do texto permite flagrar outras possibilidades de 

representação de mundo, onde o que é reprimido por muitos aparece livre e belo. 

 

Em uma abordagem psicológica, como Travaglia apresentou sobre o trabalho de 

Freud, o humor neste poema só acontece porque o contexto social em que foi 

produzido – sociedade conservadora, texto escrito por uma mulher, entre outros 

– o erotismo causa constrangimento, é censurado e reprimido, sobretudo se é na 

voz da mulher; a sociedade e a época de produção interferem na produção do 

humor no texto, permitindo ao poema uma análise sócio-psicológica. 

 

As simbologias que aparecem nos dois textos – fardo, forma arredondada da 

cebola, nudismo – são elementos submetidos a uma socialização intensa com 

característica cultural de repressão a sua manifestação direta (TRAVAGLIA, 1990, 

p. 60), ou seja, através do humor se pode expressá-las. 

 

A compreensão da realidade a partir dos textos (contexto social: fardo para as 

mulheres, o preconceito com as pessoas que estão acima do peso, o estereótipo 

do padrão de beleza, a mulher e o erotismo) se dá a partir de uma abordagem 

sociológica, em a escrita permite um ataque ao estabelecido, à censura, ao controle 
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social; fazendo do humor um lugar de mostrar outros padrões escondidos e como 

a sociedade reprime esses contextos, como salientou Travaglia (1990, p. 59). 

 

Quanto à organização dos textos, precisamos pensar que a estrutura em que o 

conteúdo se dá a ler também nos comunica algo (CANDIDO, 2004), por isso, não 

pode ser negligenciada a forma como o texto aparece no suporte de escrita
3
, até 

o espaço em branco do papel pode nos comunicar algo. As duas produções 

analisadas neste trabalho não dominam todo o espaço do papel, que não é branco 

– nos dois livros, os textos são impressos em papel amarelado com gramatura mais 

espessa –; a escrita se dá, no caso de “Streaptease”, em um quarto da página de 

papel, pensar nessa posição do texto pode nos sugerir ver uma realidade tão 

importante, mas negligenciada pelo todo. 

 

É necessário compreender que o conteúdo só atua por causa de sua forma, por 

isso importante estudar a estrutura do texto, como salientou Travaglia (1990) ao 

explicar a abordagem linguística do humor; é a forma que traz a capacidade de 

humanizar o homem
4
 devido à coerência mental que pressupõe e que sugere; “A 

forma como o texto é organizado organiza a nossa mente e automaticamente a 

visão que temos de mundo” (CANDIDO, 2004, p. 177). 

 

 

 

                                                             
3
 Marcuschi (2008, p. 177-185) especifica os diferentes tipos de suporte textual, o autor os 

categoriza em convencional e incidental: cartazes, outdoors e folders são exemplos daqueles; e 

roupas, muros e o próprio corpo humano são destes; seus conceitos são ampliados por Lajolo 

(2001, p. 115) ao assinalar que “as superfícies lisas das paredes, os tapumes das construções, os 

pilares de viaduto e às vezes as pedras da calçada adquirem a docilidade do papel para receber 

mensagens de poetas anônimos nas grafitagens que roubam o olhar apressado do transeunte, e às 

vezes surpreendem pela beleza da anotação furtiva que taquigrafa o cotidiano”. 

4
 O conceito de humanização de Candido (2004, p. 180) ressalta na literatura a capacidade de 

desenvolver em nós a quota de humanidade que nos torna mais compreensivos e abertos para a 

natureza, a sociedade e o semelhante, ou seja, por meio dela podemos pensar em nós, nos outros 

e no mundo ao nosso redor. Segundo o autor, a humanização é o “processo que imputa no homem 

aqueles traços que reputamos essenciais, como [...], a boa disposição para com o próximo, o 

afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, senso da beleza, a 

percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor”. 
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Considerações finais 

 

A literatura brasileira contemporaneíssima representa o esforço para romper com 

os padrões clássicos propondo liberdade de escrita, seja na consolidação de uma 

linguagem nova, seja na manutenção de estruturas tradicionais, mas 

principalmente na busca de uma produção umbilicalmente ligada ao contexto 

social, é a arte escrita influenciada pelos dramas sócio-históricos que permeiam 

nosso tempo. 

 

Nesta mesma direção, entretanto em um tom de luta por igualdade e de revelação, 

a literatura feita por mulheres tem na pós-modernidade se delineado pelo 

princípio de romper com a representação feminina difundida nas páginas elitizadas 

da literatura ao longo da história; com isso, nos deparamos com uma escrita que 

evoca, muitas vezes com ferocidade, o ser e estar do feminil no mundo; influência 

clara das conquistas dos movimentos feministas do século XX. 

 

Dessa maneira, debruçar-se sobre a escrita de mulheres da contemporaneidade é 

ter a oportunidade de romper com o silenciamento imposto a elas (a nós, 

mulheres!) durante anos, é conhecer a representação de mundo e da mulher pelos 

olhos femininos. 

 

Por isso, a produção escrita de Bruna Kalil Othero se torna de grande importância 

para pensar em escrita feminina e sociedade contemporânea, já que sua produção 

é marcada por um rompimento com a representação tradicional do feminino, sua 

obra demonstra a conquista da palavra para quem ela há muito tempo foi 

negligenciada, ou mesmo correu à margem da academia, do cânone e, por que 

não, da sociedade brasileira.  

 

Ao aliar o trabalho de Othero com os conceitos de humor apresentados por 

Travaglia (1990), encontramos uma forma de apresentar outras realidades, de 

romper com a censura, de manifestar o que é reprimido pela socialização. 
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O humor nos dois textos analisados se dá pela compreensão dos campos de 

significado que as obras se inserem: a literatura feminina contemporânea como 

deslocamento da subjetivação, opondo-se a produção exclusivamente masculina; 

é a comunicação de realidades construídas, vividas e nomeadas pela autoria 

feminil, é a escrita de resistência. 

 

O humor não neutraliza a temática de Othero: o estranhamento (que nos poemas 

se dá pela ambiguidade), a questão do corpo, do erotismo/ sexo, e sobretudo sua 

atitude irreverente na escrita como o deleite na transgressão das normas de 

conduta; nos textos analisados, o humor desmitifica as realidades sociais, explora 

os temas quebrando as representações socialmente majoritárias. 

 

Nos textos analisados, vemos por meio das abordagens psicológica, sociológica e 

linguística do humor – apresentadas por Travaglia (1990) – a denúncia, a 

oportunidade de dizer e criticar questões socialmente estabelecidas, em que a 

autora defende a verdade que quer revelar.  

 

Othero quebra com a expectativa do leitor, não só em relação à nudez, mas, 

sobretudo, em ser uma voz feminina em tom erótico, em lançar beleza e 

sensualidade nas formas pomposas e nas curvas redondas, em sugerir o prazer 

feminino – como apresentou em “Striptease”; ela rompe com a representação 

elitizada da mulher princesada, ela usa sua arte como uma forma de intervenção 

na representação social do feminina, pois, às vezes, ser mulher é sim um fardo! 
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Simpósio 6 

 

ENTRE RISOS E LUTAS: O HUMOR COMO CRÍTICA E 

RESISTÊNCIA NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA 

 

Coordenação: 

Fabíola Padilha Trefzger (Ufes) 

Rafaela Scardino (Ufes) 

 

Diante dos desafios de lidar com o presente, de buscar entendê-

lo e encontrar saídas que sejam mais do que o diagnóstico das 

perdas, o humor comparece na literatura contemporânea como 

estratégia crítica que nos permite um olhar deslocado para seu 

tempo. Num momento como o que vivemos, no Brasil e em 

diversos outros países do mundo, de crescimento ostensivo de 

forças conservadoras e autoritárias, o humor assoma como um 

significativo dispositivo de resistência e de combate a essas forças. 

Tendo em vista, portanto, o contexto exposto, nosso simpósio 

propõe uma reflexão em torno das seguintes questões: 1) como a 

literatura contemporânea resiste aos tempos sombrios pelo viés 

do humor?; e 2) qual a potência crítica do humor da e na 

literatura contemporânea? 
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MAFALDA E SEU HUMOR CRÍTICO:  

VAMOS REFLETIR, CRIANÇAS? 

 

 

Fabiani Rodrigues Taylor Costa  

Mestra em Letras (Ufes) 

Secretaria de Estado da Educação - Espírito Santo – Sedu 

 

 

 

Resumo: O presente trabalho trata-se de um estudo a respeito dos quadrinhos de Quino, onde a 

personagem principal, Mafalda, através de um humor crítico, ressalta temas importantes para a 

sociedade atual, como por exemplo, o feminismo e questões políticas, tão pertinentes para as 

discussões sobre um governo autoritário que defende a misoginia, decadência dos direitos humanos 

e política voltada somente para a elite. Pretende-se, a partir de quadrinhos previamente 

selecionados sobre os assuntos propostos, organizar aulas para os estudantes do sétimo ano do 

Ensino Fundamental, para que possam acontecer debates a respeito dos respectivos temas e fazer 

com que os alunos reflitam sobre o humor, bem como analisá-lo como algo crítico, ou seja, algo 

que vai além da inocência de somente fazer rir.  

 

Palavras-chave: Literatura e Educação - Quadrinhos. Literatura e quadrinhos – Humor. Quadrinhos 

– Quino. Quino – Mafalda. Quadrinhos e humor. 

 

 

 

Introdução 

 

Ao observar o cenário nacional no que diz respeito à desvalorização dos direitos 

humanos, implantados pós-segunda guerra mundial para evitar tragédias como a 

que aconteceu nesse período e assim garantir a plenitude do ser humano de viver 

como cidadão, e que essa desconstrução de direitos observados teve maior 

repercussão durante o período eleitoral para a presidência no ano de 2018, mas 

que vem se intensificando a cada dia, é que urge trazer, principalmente para a sala 

de aula, discussões acerca de temas relacionados ao cotidiano/ social para que 

possamos esclarecer determinadas falas pejorativas e não deixar que essas possam 

circular na sociedade como verdade sem questioná-las. 
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Pensando nesse contexto, em que o governo chega a debochar das minorias de 

um país, utilizando-se de frases debochadas contra mulheres e/ou pobres, é que 

foi analisado esse trabalho para que se pudesse discutir com alunos do ensino 

fundamental, através do gênero tirinha, a importância de colocar em evidência 

situações que estão repercutindo na mídia de forma negativa e alcançando até 

mesmo o âmbito internacional, fazendo com que o Brasil seja motivo de severas 

críticas quanto ao recente momento político implantado. 

 

Assim, é percebido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) de Língua 

Portuguesa a importância de se trabalhar com diversos gêneros e, dentre eles, estão 

as histórias em quadrinhos (HQ) que, hoje, são encontradas nos livros didáticos 

com uma gama de atividades para se ensinar a língua materna. Porém, 

especificamente, foram utilizadas as tirinhas de Quino, o cartunista argentino, que 

criou a personagem Mafalda (uma menina questionadora), pois os temas 

abordados por ele são atuais e coincidem com situações vivenciadas no Brasil 

recentemente e também porque 

 

Engraçadas, irônicas e provocativas. As histórias em quadrinho seduzem 

os leitores de diferentes idades e classes sociais para suas temáticas. Quase 

sempre a inspiração dos quadrinhos emerge da sociedade, das mazelas 

do ser humano, como no caso dos quadrinhos da Mafalda, a 

personagem que virou símbolo da década de sessenta e cuja temática 

ainda não “saiu da moda” (SILVA, 2010). 

 

Há que se evidenciar também que o simpósio “Entre risos e lutas: o humor como 

crítica e resistência na literatura contemporânea”, engrenagem motivadora desse 

trabalho, ajudou a direcionar as evidências coletadas em sala de aula já que as 

atividades foram desenvolvidas com duas turmas de sétimo ano do ensino 

fundamental e para se abrir um  debate com as crianças dessa série/ modalidade 

de ensino, seria preciso se utilizar de um gênero que chamasse atenção das crianças, 

que não tivesse uma complexidade no vocabulário, porém, que levasse o 

estudante a refletir e analisar como temas tão sérios e importantes podem estar 

presentes na linguagem humorística encontrada nas HQs que, no caso, trata-se das 
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tirinhas de Quino em que se esperava, ao finalizar o trabalho, que o aluno 

entendesse o humor crítico presente em Mafalda. 

 

 

Para início de conversa 

 

O respectivo trabalho foi desenvolvido na EEEFM Profª Filomena Quitiba, no 

turno vespertino, com duas turmas de sétimo ano dos anos finais do ensino 

fundamental. Para tanto, foi criada uma apostila e, nesta, constavam informações 

pertinentes ao cartunista Quino, incluindo sua foto, caso o aluno ainda não tivesse 

contato com o mesmo e assim pudesse conhecê-lo. Em seguida, foi apresentada a 

personagem Mafalda para que o discente conhecesse ou relembrasse sobre as 

histórias em quadrinhos que seriam trabalhadas. 

 

A apostila produzida foi dividida em cinco sessões e cada uma possuía a(s) 

tirinha(s) com um tema específico, a seguir: o feminismo, sistemas de governo, 

política, desemprego e democracia. Na abertura de cada sessão, foi colocada a 

pergunta “Vamos contextualizar?”, onde o aluno poderia encontrar um texto 

destinado ao assunto proposto daquela atividade e assim poder interagir, obter o 

conhecimento necessário para fazer a leitura da tirinha que falaria sobre o tema 

específico. 

 

Dessa forma, cada aluno recebeu sua apostila e nela poderia responder aquilo que 

foi proposto em perguntas para cada parte debatida na mesma. É importante 

ressaltar que havia a leitura em voz alta, pela professora, do texto de 

contextualização, para que o estudante seguisse na leitura silenciosa da tirinha 

sugerida. Depois que todos terminassem de ler e responder às questões propostas, 

fazíamos a leitura em voz alta e debate das questões, momento em que o aluno 

falava sobre seu entendimento daquilo que foi sugerido nos questionamentos, 

bem como expor sua opinião sobre o tema. 
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É interessante abordar que se o discente tivesse faltado uma determinada aula, ele 

não responderia ao assunto abordado, pois as discussões já teriam passado e ele 

não havia participado das mesmas. Assim, no próximo item abordado nesse 

trabalho, serão explicitadas as perguntas, assim como o que o aluno respondeu 

nos momentos de debate em sala de aula.   

 

 

Vamos refletir, crianças? 

 

Nessa sessão, serão explanadas as tirinhas que foram material de leitura e debate 

em sala de aula com os alunos do sétimo ano, bem como as perguntas e respostas 

trabalhadas. É importante lembrar que somadas as duas turmas onde a apostila foi 

aplicada totalizam quarenta e oito alunos, sendo que trinta e oito responderam-

na integralmente, quinze parcialmente e um aluno não respondeu. Assim, as 

respostas aqui socializadas foram selecionadas a partir de uma quantidade 

significativa de alunos que responderam de forma parecida ou aproximada às 

questões propostas. 

 

Figura 1: Feminismo 

 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-

interpretacao-texto-nas-tirinhas-mafalda.htm>. 

 

 

Dessa forma, depois de ter conhecimento sobre a parte “Vamos contextualizar?”, 

os estudantes leram a tirinha e responderam às questões pertinentes a mesma. No 

final dessa sequência, que se repetiu em todas as tirinhas trabalhadas, as respostas 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-interpretacao-texto-nas-tirinhas-mafalda.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-interpretacao-texto-nas-tirinhas-mafalda.htm
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eram socializadas e, nesse momento, o debate era configurado. Então, a seguir, 

resumidamente, transcrevemos as perguntas e respostas que mais se destacaram: 

 

a) No primeiro quadrinho, a interlocutora de Mafalda estabelece um 

estereótipo (imagem preconcebida de determinada pessoa, coisa ou 

situação) designado às mulheres de antigamente. Que estereótipo é esse? 

R: É que antigamente as mulheres só podiam praticar corte e costura. 

 

b) O segundo e terceiro quadrinhos pressupõem uma mulher diferente, 

inserida, inclusive, nas novas tecnologias. Aqui, portanto, como seria o 

estereótipo formado a partir dos conhecimentos adquiridos sobre 

feminismo? 

R: Agora as mulheres podem fazer o que quiserem, pois depois do 

feminismo, elas podem ter o mesmo direito que os homens.  

 

c) Ao observarmos a fisionomia de Mafalda, percebemos que até o terceiro 

quadrinho ela vai esbanjando um sorriso. Porém, no último quadrinho, 

vemos sua cara de decepção. O que aconteceu para que Mafalda ficasse 

triste? 

R: Ela pensou que sua interlocutora estava falando sobre seus direitos e 

vontades, mas ela iria apenas seguir o caminho da mãe.  

 

d) Ao analisarmos a sequência da conversa da interlocutora de Mafalda, 

podemos concluir que ela assumiu que estereótipo em relação à mulher na 

sociedade? Por quê? 

R: Mulher antiga. Porque sua amiga deu uma ótima explicação, mas no 

final acabou escolhendo uma opção parecida.  

 

e) Voltando à fisionomia de reprovação de Mafalda no último quadrinho, 

podemos concluir que ela esperava qual posicionamento em relação a sua 

interlocutora? Por quê? 

R: Que ela também seguisse a opinião de Mafalda, pois ela queria que sua 

amiga pensasse no direito das mulheres.  

 

Nessa sequência, é possível analisar que os alunos souberam diferenciar a 

fisionomia da Mafalda para com a fala de sua interlocutora, pois a tirinha traz-nos 

uma expectativa de mulher libertadora nos três primeiros quadrinhos e a 

manifestação facial de Mafalda demonstrando contentamento com o que estava 

ouvindo, mas que acaba sendo dissolvida no último quadrinho quando a 

interlocutora continua com o pensamento da “mulher antiga” como citado pelo 
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discente e também quando se analisa a expressão facial da Mafalda de insatisfação 

percebemos que 

 

Nas tiras de humor, há, geralmente, o predomínio da sequência 

narrativa, com uso de diálogos. Elas contam uma história completa e 

trazem o clímax no último quadrinho, quando há um desfecho 

inesperado. A quebra de expectativas é uma de suas regularidades, e é a 

partir dela que se constrói o humor. No humor, evidencia-se muitas 

vezes uma forma de argumentação indireta do autor, pois este faz 

conhecer suas opiniões através das intervenções do narrador e dos 

personagens, sem se comprometer com o conteúdo representado 

(FERREIRA, 2015, p.12). 

 

Interessante notar o quanto os estudantes souberam falar da importância do 

feminismo, das possibilidades que surgiram depois dele e que este trouxe a 

condição de igualdade entre homens e mulheres, contudo também expressaram o 

sentimento de que ainda uma boa parte das mulheres, assim como a personagem 

da tirinha, está presa e segue, por diversas condições, “o caminho da mãe”. 

 

 

Figura 2: Sistemas de Governo 

 

Disponível em: <https://www.infoescola.com/exercicios/prova/uerj-2017-2o-exame/6/>. 

 

 

a) De onde você acha que surgiu o comentário da Mafalda feito no primeiro 

quadrinho? 

R1: Das discussões das pessoas sobre o capitalismo e comunismo. 

R2: Da escola, de pesquisas.  

 

b) Por que o comentário do primeiro quadrinho levou Mafalda a pensar tal 

situação como um sanduíche? 

R1: Pois a gente sempre é prejudicado. 

R2: Porque as pessoas se sentem presas. 

https://www.infoescola.com/exercicios/prova/uerj-2017-2o-exame/6/
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R3: Porque o sanduíche você come e acaba, pois então o capitalismo e 

comunismo, as pessoas engolem e não ligam.  

 

c) No terceiro quadrinho, aparece um menino comendo um sanduíche. Ao 

observar o último quadrinho, como podemos concluir a fúria de Mafalda 

ao jogar o sapato no menino? 

R1: Porque ela usou o sanduíche para se referir ao assunto e ele comeu.  

 

d) De acordo com os conhecimentos que adquiriu, por que Mafalda chamou 

o menino de IMPERIALISTA? 

R: Porque era como se as pessoas estivessem ali e ele estivesse usando elas 

para o bem próprio.  

 

e) Por que nessa tirinha Mafalda juntou o capitalismo, o comunismo e o 

imperialismo? 

R1: Porque são coisas que as pessoas têm que saber. 

R2: Porque estava interessada pelo assunto e ele concluiu o que ela previu.  

 

 

Nesse momento de discussão, pensou-se que haveria certa dificuldade entre os 

estudantes, pois os sistemas de governo citados na tirinha ainda não são palavras 

corriqueiras no vocabulário dos mesmos e também não se configuram em 

conteúdos programáticos para a série em questão. Contudo, há que se observar 

que a linguagem das HQs já é assimilada pelos discentes que conseguem 

compreender a mensagem que a mesma passa para os leitores, pois 

 

[...] para que o aluno seja capaz de ler produtivamente os diferentes 

gêneros dos quadrinhos em geral e, mais particularmente, as tiras, é 

necessário que ele seja apresentado a textos desses gêneros através de 

uma leitura atenta e crítica, que não se restrinja aos elementos linguísticos 

presentes no texto, mas que contemple os diversos elementos que 

compõem a linguagem dos quadrinhos e sua articulação, entre si e com 

o mundo, com vistas a produção de sentido (FERREIRA, 2015, p.15). 

 

Assim, ao perguntar sobre a comparação que Mafalda faz do sanduíche em relação 

às pessoas, logo é percebida a unanimidade entre os alunos de abordarem que os 

seres humanos estão “encurralados” no meio de tantos sistemas em discussão e 

acabam sendo os mais prejudicados nas situações em que essas palavras aparecem. 

Porém, outras vezes “engolem e não ligam”, ou seja, não discutem o que está 

acontecendo na sociedade tal qual na tirinha, quando o Manolito passa comendo 
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o sanduíche, sem nenhuma preocupação, e também por não ter noção que o 

alimento foi base de uma comparação imaginada por Mafalda, já que o ser 

humano fica entre esses sistemas. 

 

Figura 3: Política 

 

Disponível em: <https://descomplica.com.br/blog/redacao/lista-mafalda/>. 

 

 

a) A professora fez um pedido no primeiro quadrinho e Mafalda no segundo 

quadrinho falou em palavrão. Até esse momento, poderíamos destacar dois 

significados para a palavra palavrão. Quais? 

R: Xingamento ou palavra grande. 

 

b) Mas, de acordo com a expressão facial de Mafalda, qual foi o significado 

pensado por ela? Por quê? 

R: Um palavrão porque ele só fala de coisas erradas.  

 

c) Por que, para Mafalda, a palavra política se configurou num palavrão? 

R: Porque a política é complicada e muitas vezes ruim. 

 

d) Depois dos conhecimentos adquiridos sobre política, essa palavra deveria 

ser considerada um palavrão? Por quê? 

R: Não. Porque é um modo de organização e ajuda. 

R: Não, o ruim não é o significado da palavra e sim o que nos vem a cabeça 

quando pensamos.  

 

e) Você também considera essa palavra um palavrão? Por quê? 

R: Tecnicamente não, mas no momento que estamos vivendo, política 

pode significar algo ruim.  

 

 

Nessa parte da atividade realizada com os alunos, foi interessante observar o 

quanto eles já conseguem ler as entrelinhas das palavras utilizadas na linguagem 

https://descomplica.com.br/blog/redacao/lista-mafalda/
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dos quadrinhos quando, por exemplo, foi questionado para eles sobre a palavra 

“palavrão” que de acordo com o significado pode ser “xingamento ou palavra 

grande”, mas que dentro do contexto da tirinha perceberam que seria um 

xingamento e frisaram a todo momento que política se configura em uma coisa 

ruim. Assim, observamos que 

 

[...] na utilização de quadrinhos no ensino, é muito importante que o 

professor tenha suficiente familiaridade com o meio, conhecendo os 

principais elementos da sua linguagem e os recursos que ela dispõe para 

representação do imaginário; domine razoavelmente o processo de 

evolução histórica dos quadrinhos, seus principais representantes e 

características como meio de comunicação de massa; esteja a par das 

especificidades do processo de produção e distribuição de quadrinhos; 

e, enfim, conheça os diversos produtos em que eles estão disponíveis 

(VERGUEIRO, 2004, p. 29) 

 

O mais interessante foi notar como os alunos souberam discernir o significado da 

política, o sentido que encontramos no dicionário e não julgam como uma coisa 

ruim, porém “o que nos vem a cabeça quando pensamos” se configura como algo 

ruim, ou seja, eles sabem que a política deveria funcionar para o povo, contudo, 

não é isso que acontece e têm consciência de que ela não deveria ser um palavrão, 

mas sim “um modo de organização e ajuda”. 

 

Figura 4: Desemprego (1) 

 

Disponível em: <https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-

interpretacao-texto-nas-tirinhas-mafalda.htm>. 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-interpretacao-texto-nas-tirinhas-mafalda.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-redacao/exercicios-sobre-interpretacao-texto-nas-tirinhas-mafalda.htm
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Figura 5: Desemprego (2) 

 

Disponível em: <https://www.cepae.ufg.br/up/80/o/As_tiras_da_Mafalda_-

_1%C2%AA_Parte.pdf?1332898392>. 

 

 

a) Na primeira tirinha, Mafalda faz um jogo com a palavra indicador. O que 

ela deixa transparecer sobre o entendimento que ela tem sobre tal palavra? 

R1: Que o indicador manda, ele tem autoridade. 

R2: Que ela tem dois significados.  

 

b) Na verdade, ela se utiliza desse entendimento para explicar um termo tão 

usado nos últimos anos. Que termo é esse? O que ele significa? 

R: Sim, indicador de desemprego, a quantidade de pessoas que estão 

desempregadas.  

 

c) Esse termo utilizado por Mafalda na primeira tirinha está presente na 

segunda tirinha? De que forma? 

R: Sim, como expulsão de alguém do trabalho.  

 

d) Por que, mesmo com dois empregos, como mostra a segunda tirinha, há 

muitas pessoas que não conseguem pagar suas contas? 

R: Sim, pois não ganham muito dinheiro, então o pouco que ganham, 

gastam em comida.  

 

e) Passamos por uma crise aqui no Brasil onde muitas lojas/empresas estão 

fechando suas portas e muitas pessoas estão ficando desempregadas. Você 

conhece alguma situação assim? Alguém próximo a você está 

desempregado? Se sim, como é a vida dele? 

R: Sim. Difícil, pois sem o emprego não há dinheiro e assim fica mais 

complicado para o seu sustento.  

 

 

Tal qual na tirinha da figura 3, onde encontramos a palavra “palavrão” que pode 

ter duplo sentido, mas que no decorrer da leitura da HQ percebemos que 

https://www.cepae.ufg.br/up/80/o/As_tiras_da_Mafalda_-_1%C2%AA_Parte.pdf?1332898392
https://www.cepae.ufg.br/up/80/o/As_tiras_da_Mafalda_-_1%C2%AA_Parte.pdf?1332898392
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prevalece somente um sentido, a tirinha da figura 4 também leva-nos a discutir 

sobre a palavra “indicador”, usada por Mafalda, como se fosse um dos dedos de 

nossa mão, porém, ao terminarmos a leitura, concluímos que o assunto abordado 

é o desemprego, levando-nos a 

 

Uma melhor observação dos diferentes recursos da linguagem dos 

quadrinhos bem como de suas relações com outros textos, pode 

contribuir para que o trabalho em sala de aula, sem se afastar do seu 

caráter didático, procure dar conta também dessa outra dimensão, não-

didática, dos quadrinhos (FERREIRA, 2015. p. 15). 

 

Contudo, é importante ressaltar que os alunos também interpretaram o nosso 

dedo indicador como sendo um gesto de autoridade para deixar os trabalhadores 

desempregados, pois o patrão com o poder, ao utilizá-lo, acaba mandando muitas 

pessoas embora e percebemos “Uma vez que o poder consiste em dirigir condutas, 

governar seria organizar e controlar as diversas formas de ações do outro, a partir 

de grupos e instituições diferentes” (PIACENTI; MARTINS, 2018, p. 48). 

 

É importante falar que os estudantes estão por dentro do assunto e que 

comentaram, além dos questionamentos abordados, sobre a situação da Vale que 

acabou fechando a Samarco, no litoral de Anchieta, Espírito Santo, e isso fez com 

que muitas famílias ficassem com alguém desempregado e que, muitas vezes, era 

responsável por uma boa parte do salário da casa, mas que, entretanto, teve que 

arrumar um serviço que pagasse menos, ou até mesmo, desdobrar-se em dois 

empregos, como foi falado na tirinha da figura 5.  

 

Figura 6: Democracia (1) 

 

Disponível em: <https://descomplica.com.br/blog/redacao/lista-mafalda/>. 

 

https://descomplica.com.br/blog/redacao/lista-mafalda/
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Figura 7: Democracia (2) 

 

Disponível em: https://descomplica.com.br/blog/redacao/lista-mafalda/ 

 

 

a) Por que, na primeira tirinha, Mafalda gargalha ao procurar no dicionário o 

significado de democracia? 

R: Pois o que está no dicionário não condiz com a realidade.  

 

b) Na segunda tirinha, no primeiro quadrinho, as crianças estavam animadas 

para brincar de GOVERNO. Por que não demonstraram essa mesma 

empolgação no último quadrinho? 

R: Pois, segundo eles, o governo não faz nada então não iriam brincar de 

nada.  

 

c) Através do significado de democracia que você leu, esse desânimo em 

relação ao governo, demonstrado na segunda tirinha de Mafalda, deveria 

existir? Por quê? 

R: Não, pois o governo devia fazer alguma coisa.  

 

d) Na tirinha a seguir, quem está pensando no verdadeiro significado de 

democracia? Na finalização da tirinha vemos a democracia acontecer? Há 

alguma assimilação dessa conclusão com a segunda tirinha? Qual? 

R: Mafalda, não, sim, a democracia novamente não faz nada e “esconde” 

aqueles que passam necessidade.  

 

Figura 8: Democracia (3) 

Disponível em: https://www.apoioescolar24horas.com.br/portugues/interpretacao/ 

interpretacao.cfm?idTexto=137&refaz=sim&cont=0&sNivelEduca=efai 

 

https://descomplica.com.br/blog/redacao/lista-mafalda/
https://www.apoioescolar24horas.com.br/portugues/interpretacao/interpretacao.cfm?idTexto=137&refaz=sim&cont=0&sNivelEduca=efai
https://www.apoioescolar24horas.com.br/portugues/interpretacao/interpretacao.cfm?idTexto=137&refaz=sim&cont=0&sNivelEduca=efai
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e) Um governante brasileiro afirmou que “passar fome no Brasil é uma grande 

mentira”. O que essa declaração tem a ver com o último quadrinho da 

tirinha da letra D? 

R: Os pobres são “escondidos” para poderem afirmar que passar fome no 

Brasil é mentira.  

 

f) Ao analisar todas essas tirinhas de Mafalda, compreendemos que a HQ é 

possuidora de humor. Porém, este, configura-se de diferentes formas, 

dependendo do assunto sobre o qual o cartunista irá se debruçar. Assim, 

podemos concluir que Quino criou uma personagem cheia de humor. Mas, 

como se configura o humor que encontramos em Mafalda? 

R: O humor de Mafalda sempre carrega uma crítica à sociedade que vivem

 os.  

 

 

Nessa última sessão, é interessante notar que os discentes têm enraizado a 

deturpação das palavras que se referem ao governo no nosso país, como foi o 

caso da palavra política que se configurou num palavrão e agora em relação à 

democracia, já que no dicionário está uma coisa, mas na realidade não é 

exatamente assim que acontece. 

 

Outra situação destacada é a visão que os estudantes têm do governo, pois eles 

sabem que quem nos representa deveria fazer alguma coisa para o país, contudo 

é percebido que nada fazem. Assim, concretizaram suas respostas, de acordo com 

a tirinha da figura 8, onde encontramos como conclusão dos próprios alunos que, 

no momento, há uma onda de omissão de informações para mascarar a verdadeira 

realidade, como por exemplo, aconteceu em relação à fome no Brasil, com a fala 

do governante onde os discentes assimilaram à tirinha que também frisa na 

questão de esconder os pobres para assim resolver o problema. 

 

Interessante notar que, para a última questão retratada, a pergunta se destinou ao 

humor e os alunos souberam identificar o humor crítico presente nas tirinhas de 

Mafalda. Dessa forma, foi concluído que o humor pode ter várias facetas, desde 

nos provocar uma gargalhada, uma reflexão, um sorriso de soslaio ou até mesmo 

um sorriso interior e ter como conteúdo diversos temas para nos proporcionar tais 

emoções. No caso da Mafalda, uma menina inteligente, questionadora e que traz 
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a tona temas sociais, principalmente ligados à política e tudo isso assimilado pelos 

alunos como um humor crítico.   

 

 

Considerações finais 

 

A escola sempre deve ser um espaço de debate e, principalmente, lugar que tem 

que levar em consideração a voz do aluno, ou seja, sua opinião também precisa 

fazer parte do processo ensino-aprendizagem, pois foi importante para o trabalho 

realizado as considerações obtidas a partir das questões propostas e perceber que 

os discentes mostraram-se abertos para a aquisição de novos conhecimentos, bem 

como socializar aquilo que já tinham como base para a resolução das atividades. 

 

Foi interessante notar também que nem todos os estudantes conheciam as tirinhas 

de Mafalda, muito menos que Quino foi o seu criador. Contudo, os temas 

abordados, mesmo que talvez em alguns momentos tivesse acontecido certa 

dificuldade de entendimento, como foi no caso dos sistemas de governo, os alunos 

souberam interpretar e interagir uns com os outros no debate realizado sobre essa 

sessão e apresentavam respostas coerentes com o que foi apresentado para eles. 

 

É relevante falar sobre como a linguagem das HQs já está assimilada no 

conhecimento do aluno e este consegue analisar o duplo sentido que as palavras 

podem ter no contexto, mas que prevalecerá o que a personagem quer abordar 

na situação apresentada. Vale acrescentar que os discentes têm plena consciência, 

mesmo que de uma forma ainda ingênua ou com o vocabulário reduzido para se 

expressar, pois afinal de contas estamos falando de crianças, porém, que 

conseguiram associar os quadrinhos à vida real, colocar em prática o que tinham 

lido na parte “Vamos contextualizar?” e ter discernimento de que o que está 

acontecendo no país ou com algumas questões sociais não deveria ser uma prática, 

principalmente da política. Portanto, aplicar as tirinhas da Mafalda em sala de aula 

é de suma importância para promover o debate e ampliar os conhecimentos dos 
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nossos estudantes para com temas que vão além do significado literal das palavras 

e que fazem refletir para construirmos uma sociedade melhor. 
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Simpósio 7 

 

O HUMOR NA LITERATURA ESTRANGEIRA:  

“É ENGRAÇADO PRA QUEM?” 

 

Coordenação: 

Grace Alves da Paixão (Ufes) 

Laura Ribeiro da Silveira (Ufes) 

 

O humor costuma estar associado a um tempo histórico 

determinado e a uma cultura específica. Seja em forma de crítica 

(social, política ou de costumes), de ironia, de exagero, o cômico 

surge no desvelamento da graça inesperada, resultado de uma 

comunicação bem sucedida. Assim, é o conhecimento (linguístico 

e cultural) partilhado entre autor e leitor, falante e ouvinte, ator 

e público que conduz ao riso. O que faz, então, com que textos 

humorísticos produzam determinado efeito ao longo do tempo e 

em diferentes contextos? O humor se traduz entre línguas e 

culturas? De que é feito o humor e que funções ele exerce tanto 

na literatura quanto na sociedade? Nessa perspectiva, este 

simpósio propõe debater a comicidade bem como seus efeitos nas 

literaturas estrangeiras, de modo a promover reflexões sobre o 

que é universal e atemporal, sobre produção e recepção, sobre as 

relações entre texto e contexto, sobre as diversas linguagens do 

humor. 
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UM DELEITE PARA O LEITOR 
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Resumo: O título The Age of Innocence (1920), de Edith Wharton, é uma novela de costumes, que 

oferece oportunidade para que o leitor conheça um pouco da vida aristocrática na Nova Iorque 

de 1862.  Costumes, modos e vestimentas são ricamente descritos, pincelados com comentários 

irônicos, resultando numa leitura prazerosa. Nesta perspectiva, este trabalho propõe um estudo 

bibliográfico do romance com a intenção de discorrer sobre como a ironia empregada na escrita 

narrativa de Wharton seduz e diverte o leitor. Com esse fito, utiliza aporte teórico de Linda 

Hutcheon e seus estudos sobre ironia, além dos trabalhos de Northrop Frye e Meyer Howard 

Abrams. A partir disso, pondera como o texto sobrevive ao tempo, a outras geografias, culturas e 

mulheres, chegando à conclusão de que ele provoca o leitor a contribuir para que tanto a 

interpretação quanto a desinterpretação sejam alcançados. 

 

Palavras-chave: Literatura norteamericana – Edith Wharton. Narrativa norteamericana – Edith 

Warthon. Edith Wharton – The Age of Inocence.  The Age of Inocence - Ironia. 

 

 

 

Introdução 

 

Edith Wharton (1862-1937) foi uma mulher que viveu na Era Dourada da alta 

sociedade novaiorquina de 1860-80. “Nascida em uma família de classe alta de 

Nova Iorque, mas apenas moderadamente abastada, Edith Jones passou seus 

primeiros anos como uma tímida e estudiosa jovem mulher que era muito mais 

confortável como uma observadora da alta sociedade do que como uma 
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participante dela”
1
 (FADIMAN; MAJOR, 1999, p. 234, tradução nossa), dessa 

maneira, logo percebeu como homens e mulheres eram vistos de diferentes formas 

pela sociedade, e o que isso implicava. 

 

Debutou, em 1879, e, nessa época, começou a ser cortejada por um jovem 

chamado Leyden Stevens. Apesar de a família não aprovar o relacionamento, 

Wharton continuou com a corte e marcou o casamento, em 1882 (LEE, 2008, p. 

58-60). Contudo, no mês em que se casariam, o casal rompeu abruptamente 

(LEWIS, 1975, p. 44-47). Em 1885, aos 23, Edith casou-se com Edward (Teddy) 

Robbins Wharton, um gentleman da socialite nova iorquina. Depois de 28 anos 

de casamento, dos quais, na maior parte, o marido sofreu de depressão incurável 

(DAVIS, 2007), Edith se envolveu com um intelectual, jornalista e correspondente 

do The Times, chamado Morton Fullerton, que foi apresentado a ela pelo amigo 

Henry James. Seu amante não era bem visto pelos admiradores de Edith e era tido 

com um libertino (ERLICH, 1992). Tais eventos em sua vida pessoal dão conta de 

dizer de uma mulher à frente do seu tempo, não afeita às convenções que 

determinavam os passos dos que circulavam nos salões da alta sociedade, e 

disposta a tomar as rédeas de sua vida. 

 

De acordo com Benstock (1994) e Lee (2008), Wharton começou a escrever desde 

muito cedo, mas suas publicações ou eram feitas sob o nome do pai ou de 

pseudônimos, já que a atividade literária não era vista como adequada para 

mulheres, pela sociedade da época (BENSTOCK, 1994, p. 40). A autora não 

publicou em seu nome até os quarenta anos de idade, mas depois disso foi muito 

produtiva, tendo como um dos marcos do reconhecimento do seu trabalho 

intelectual o fato de ter sido a primeira mulher a receber doutoramento honoris 

causa da Universidade de Yale, em 1923, dois anos depois de gravar seu nome na 

história literária como primeira mulher a receber o Prêmio Pulitzer de Ficção, com 

                                                             
1
 “Born into an upper-class but only moderately wealthy New York family, Edith Jones spent her 

early years as a shy and bookish young woman who was much more comfortable as an observer 

of high society than a participant in it”. 
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o romance The Age of Innocence
2
, publicado em 1920. É a respeito de tal título 

que tecemos considerações, sem a pretensão de propor discussões definitivas e que 

discorram sobre todos os detalhes de tão elaborada narrativa, mas querendo trazer 

à tona indícios de ironia como elemento utilizado pela autora, em diferentes 

formatos, para conferir certo tom à trama.  

 

Dessa forma, a intenção deste trabalho é, à partir de leituras sobre ironia (FRYE, 

1973; HUTCHEON, 1986-1987; ABRAMS, 1988; KAMPINSKA, 2014) analisar 

comentários feitos por Wharton na narração de The Age of Innocence, querendo 

entender quais efeitos o texto provoca na leitura feita hoje, ou seja, se o humor 

sobrevive às condições de tempo e espaço. 

 

 

Sobre uma época de inocentes 

 

Fadiman e Major (1999, p. 236, tradução nossa) afirmam que, “[...] Edith Wharton 

[em seus trabalhos] via o mundo com um olhar simpático, mas impiedoso”, o que 

vai ao encontro de nossa percepção da narrativa em The Age of Innocence, este 

que, embora seja um texto ficcional, se considerado o tempo e espaço ilustrado 

nele, facilmente vem favorecer o nosso imaginário, levando-nos a visualizar a 

jovem Edith circulando nos meios comuns à alta sociedade da Era Dourada 

estadunidense, nos quais imergimos ao nos debruçarmos sobre a obra em pauta.  

 

Tendo lançado o romance mencionado já aos 58 anos de idade, não carecendo 

mais ocultar-se sob a proteção de nomes masculinos, curiosamente, Edith Wharton 

elege como protagonista um homem, Newland Archer, típico aristocrata nova 

iorquino, que circula pelos mais privilegiados (e aprovados) ambientes da socialite 

da cidade, e cuja voz nos guia, do início ao fim, no que se apresenta como um 

                                                             
2
 Traduzido, no Brasil, sob o título “A época da inocência” ou “A era da inocência”. 
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romance de dúvidas, de desejos, de obrigações e, sobretudo, de presunções de 

inocência, de desconhecimento das artimanhas da vida. 

 

Archer Newland está em vias de se casar com a cândida e frágil jovem May 

Welland, membro de influente família, cuja matriarca, a Sra. Catherine Manson 

Mingott,  goza de posição inquestionável de prestígio, há muito consolidada numa 

sociedade afeita a convenções. Esta união é ameaçada pela chegada da condessa 

Ellen Olenska, mulher de diferentes hábitos e de posturas contundentes, recém-

separada do marido europeu, que parece querer ameaçar o fechado círculo de 

“perfeitos” aristocratas, e logo começa a despertar o interesse do jovem Newland, 

iniciando-se,  assim, um triângulo amoroso. 

 

Wharton situa os encontros e desencontros da tríade amorosa em meio a detalhes 

de opulenta sociedade, que transita em tradicionais teatros e seus camarotes 

privativos; de vestimentas refinadas, com seus brocados e cetins, e de acordo com 

o exigido pelos mais elegantes; de banquetes suntuosos e convidados dignos de 

compartilhar espaços e tempo; de famílias burguesas e conhecedoras das melhores 

e mais adequadas práticas frente às exigências da vida dos abastados da época. 

Enfim, a autora parece querer deixar claro a qual estrato social os personagens 

pertencem e, em certa medida, ironicamente, o quão pobres e medíocres são os 

fundamentos das relações nele situados. 

 

Nessa perspectiva, querendo ir ao encontro dos objetivos deste estudo, dispomo-

nos a analisar recortes nos quais os traços irônicos da escrita de Wharton se 

sobressaem em dois aspectos: a) os comentários pontuais da narrativa – 

principalmente nos capítulos iniciais -, que por meio da atenção demasiada a certos 

detalhes, permeadas por pontuações mordazes sobre aspectos “importantes” do 

metiê da socialite nova iorquina, praticamente guiam o leitor à uma leitura e 

interpretação das coisas com alguma desaprovação; b) a presença da ironia 

estrutural, cuja compreensão total se apresenta somente aos que lêem toda a 

narrativa, sendo seduzidos e guiados pelas certezas e, ao mesmo tempo, 
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inseguranças do narrador, que pensa ter tudo sobre controle e se apieda da 

inocência de sua companheira, para, enfim, descobrir-se muito mais 

desconhecedor das questões que o cercam. 

 

Antes de efetivamente dizermos a respeito de nossas percepções, em diálogo com 

excertos da narrativa e/ou análise global dela, discorremos, a seguir, sobre as 

questões conceituais da ironia, conforme arcabouço teórico elencado para 

fundamentar os nossos olhares. 

 

 

A ironia em pauta 

 

De acordo com Abrams, ironia verbal trata-se do ato de um falante dizer algo 

implícito cujo significado difere enormemente do que se quis dizer. Para o autor, 

“a ironia verbal (tradicionalmente classificada como um dos tropos) é uma 

afirmação na qual o significado implícito pretendido pelo falante difere do 

significado que é ostensivamente expresso. Tal afirmação irônica geralmente 

envolve a expressão explícita de uma atitude ou avaliação, mas com indicações na 

situação da fala de que o falante pretende uma atitude ou avaliação muito 

diferente e muitas vezes oposta
3
 [ao que está sendo dito]” (ABRAMS, 1988, p. 91, 

tradução nossa).  

 

Ainda, há o conceito de ironia estrutural que, segundo Abrams (1988), ocorre 

quando o autor não usa apenas a ironia verbal; mais do que isso, ele estrutura sua 

obra de maneira que ela, em si, seja irônica. Exemplo disso é o caso de 

protagonistas ingênuos; ao passo que a narrativa progride, o olhar atento do autor 

narrador manifesta ponderações críticas que só podem ser observadas pelo leitor. 

                                                             
3
 “Verbal irony (which was traditionally classified as one of the tropes) is a statement in which the 

speaker's implicit meaning differs sharply from the meaning that is ostensibly expressed. Such an 

ironic statement usually involves the explicit expression of one attitude or evaluation, but with 

indications in the speech-situation that the speaker intends a very different, and often opposite, 

attitude or evaluation”. 
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Neste caso, não é a fala do personagem que é irônica, na verdade ele nem mesmo 

fará essa avaliação: na ironia estrutural, o autor conduz as situações de maneira 

que o significado implícito da ironia só será compartilhado por ele e pelo leitor. 

 

Já em Anatomy of Criticism, Frye (1973) nos fala da teoria dos modos ficcionais, 

sendo o modo irônico um deles. Se os personagens de uma ficção têm menos 

condições de atuar em seu próprio mundo, ou seja, estão sujeitos a situações onde 

têm “[...] menos poder ou inteligência que nós, no sentido de que temos a 

sensação de estarmos olhando de cima para baixo uma cena de escravidão, 

frustração ou absurdo, o herói pertence ao modo irônico
4
” (FRYE, 1973, p. 34, 

tradução nossa). Esse modo pode ser bastante sofisticado, e é preciso que o autor 

se baseie na vida da forma mais simples que puder. A ideia não é parecer irônico, 

mas chamar a atenção para o fato de que o que se está sendo dito, pelo autor, é 

uma ironia; na realidade, a ideia é a de que “a ironia sofisticada apenas afirma e 

permite que o leitor adicione o tom irônico
5
” (FRYE, 1973, p. 41, tradução nossa), 

ou seja, o autor simplesmente pontua o que se quer dizer, mas o sentido implícito 

quem entenderá será o leitor. Já a tragédia irônica será aquela em que o herói é o 

objeto de observação da narrativa, a ironia trágica, “[...] ele é alguém que se isola 

da sociedade
6
” (FRYE, 1973, p. 41, tradução nossa). 

 

Algumas considerações pós-modernas podem ser feitas a respeito da ironia, com 

o auxílio da pesquisadora Linda Hutcheon. Apesar de ser um exercício analítico 

forçoso, já que Wharton publicou seu romance no ano de 1920, e se trata de uma 

sociedade de 1862. O fato é que o olhar que nos norteia, hoje, é bastante pós-

moderno. Esta leitora que lê, hoje, o romance de Wharton só poderá entender a 

ironia a partir de sua própria perspectiva, de sua própria verdade, do seu próprio 

                                                             
4
 “[...] inferior in power or intelligence to ourselves, so that we have the sense of looking down 

on a scene of bondage, frustration or absurdity, the hero belongs to the ironic mode”.  

5
 “[...] sophisticated irony merely states, and lets the reader add the ironic tone himself”. 

6
 “he is only somebody who gets isolated from his society”. 
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tempo, da sua própria capacidade. Nada mais verdadeiro do que se predizia por 

Jauss e a estética da recepção: 

 

[...] A estética da recepção e efeito precisamente não tem mais como 

seus objetivos traçar o texto até o que ele “quis dizer”, até um significado 

escondido por trás dele, ou o seu “significado objetivo”. Mais do que 

isso, essas propostas definem o significado de um texto como a 

convergência da estrutura de um trabalho e a estrutura da interpretação 

que estará sempre por ser construída. Seus instrumentos não são outros 

senão a reflexão hermenêutica, empregada conscientemente e 

controladamente, o que deve acompanhar qualquer interpretação
7
 

(SEGERS, 1979, p. 84, tradução nossa). 

 

A ideia deste empreendimento, portanto, não é capturar o sentido pretendido 

pela autora em 1920; ao contrário, a ideia é compreender como sua escrita, situada 

num determinado contexto sócio-histórico, sobrevive ao tempo, a distâncias 

geográficas e políticas, e a novas mulheres em novas culturas. A ironia, recorte 

pretendido, é pontual nessa ponderação: como a ironia é apreendida pela leitora 

no Brasil dos anos 2000? Não estamos dizendo que a obra seja pós-moderna, 

nosso olhar que o é. 

 

No artigo “Irony, Nostalgia and the Postmodern: a Dialogue”, Hutcheon e Váldez 

(1998-2000) escrevem sobre o passado e as relações que ele mantém com a crítica 

pós-moderna. Olhar para o passado e descrevê-lo não é uma tarefa transparente, 

na verdade,  “existem, é claro, muitas maneiras de olhar para trás. Você pode 

olhar e rejeitar. Ou você pode olhar e permanecer com saudade
8
” (HUTCHEON; 

VÁLDES, 1998-2000, p. 20, tradução nossa). Um jeito é irônico, outro, nostálgico.  

 

                                                             
7
 “[...] The aesthetics of reception and effect precisely do not any longer have as their goal the 

tracing of a text back to its ‘statement,’ to a significance hidden behind it, or to its ‘objective 

meaning.’ Rather, they define the meaning of a text as a convergence of the structure of the work 

and the structure of the interpretation which is ever to be achieved anew. Their instrument is 

nothing other than the hermeneutic reflection, consciously and controllably employed, which must 

accompany all interpretation”. 

8
 “There are, of course, many ways to look backward. You can look and reject. Or you can look 

and linger longingly”. 
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O olhar de Wharton para o passado seria o de rejeição ou o de saudade? Quer 

dizer, mesmo que o tempo descrito por Wharton não fosse historicamente tão 

distante do tempo vivido por ela no momento da escrita, entende-se que o olhar 

da autora dirige-se ao passado ao descrever a história de um triângulo amoroso 

na Nova Iorque dos anos de 1870. O olhar de Wharton, embora descreva uma 

época de opulência que não mais existe, e que entra em decadência ao longo do 

romance, não nos parece transmitir saudade ou nostalgia. A rejeição aos costumes 

e políticas da época, demonstrada a partir do tom irônico, provoca mais um 

distanciamento crítico do que um desejo do leitor de se transportar para o passado 

para viver num suposto paraíso intocado de boas maneiras e pessoas virtuosas. A 

descrição do passado pode ser tanto uma homenagem a um momento querido 

quanto um comentário irônico sobre as crenças de uma época (HUTCHEON, 

1986-1987, p. 194).  

 

A ironia, segundo Hutcheon (1986-1987), tem sentido duplo: o dito e o não dito. 

Quando dois significados são colados, implicitamente. A autora se questiona sobre 

o porquê da ironia, diferentemente de outras formas expressivas, ter o poder de 

irritar as pessoas. Kempinska (2014 p. 467), estudiosa do ideário de Hutcheon, é 

muito feliz no seu comentário sobre o fato, já que acredita que: 

 

A violência especificamente polifônica da ironia é devida à possibilidade 

de se praticar uma degradação do sentido literal. Essa degradação é, de 

fato, o núcleo da eficácia da ironia, pois permite não apenas negar o 

sentido literal, mas também subverter toda a hierarquia de valores, que, 

presentes no discurso, sustentavam a validade daquele sentido. 

 

Para Hutcheon (1998-2000), essa linha tênue de interpretação e desinterpretação 

(ou, a interpretação e a superinterpretação), questão de compreensão do discurso 

explícito e implícito do texto irônico, é a linha do limite. Na leitura de Kampinska 

(2014, p. 470),  

 

Ao envolver em seu funcionamento sentidos e valores conflitantes, a 

ironia leva o interlocutor a um duplo movimento de identificação e de 

distanciamento e faz surgir emoções que, na operação da degradação, 

atravessam o caminho que vai inevitavelmente da aceitação à rejeição. 
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Esse percurso emocional, que se inicia na positividade do sentido literal, 

que atravessa a negatividade desse sentido e que culmina na subversão do 

sistema dos valores que havia possibilitado aquele sentido, é responsável 

pela dinâmica e pela eficácia da ironia. 

 

A compreensão da ironia, em ambos os sentidos, pode ficar turva com o passar 

do tempo e dos costumes dos leitores, já que se depende da participação desse 

agente, o leitor, para que o sentido seja alcançado. Nesse esteio, trazemos nossas 

percepções sobre a narrativa em The Age of Innocence, certas de que nossos 

olhares são diferentes e influenciados pelas questões do nosso tempo; mas 

imbuídas da intenção de mostrar como a ironia do texto não está perdida, 

conferindo a nós leitoras momentos de humor, na exata medida do olhar 

simpático e impetuoso de Edith Wharton.  

 

 

A ironia na narrativa: entrelace entre o verbal e o estrutural 

 

A narrativa de Wharton se desenrola, a princípio, com suas considerações sobre 

os hábitos sociais da sociedade novaiorquina de 1860. Os bailes, os eventos 

públicos, as recepções, os jantares, o flerte entre dois namorados... nada passa 

despercebido do olhar da escritora. Nos comentários que tece a partir da descrição 

alentada que faz das situações que narra, deixa-se perceber o toque irônico, como 

na passagem a seguir, na qual expressa a vantagem de usar um carro público, ao 

invés do particular, indicando até a qualidade democrática do ato. 

 

Ir à ópera em um cupê Brown era uma maneira quase tão honrosa de 

chegar quanto em carruagem própria; e a partida pelos mesmos meios 

tinha a imensa vantagem de permitir que alguém (com uma alusão lúdica 

aos princípios democráticos) subisse no primeiro veículo da fila, em vez 

de esperar até que o nariz congestionado de frio e gim do próprio 

cocheiro aparecesse sob o pórtico da Academia
9
 (WHARTON, 1996, p. 

1-2, tradução nossa). 

                                                             
9
 “To come to the Opera in a Brown coupé was almost as honorable a way of arriving as in one’s 

own carriage; and departure by the same means had the immense advantage of enabling one (with 

a playful allusion to democratic principles) to scramble into the first Brown conveyance in the line, 

instead of waiting till the cold-and-gin congested nose of one’s own coachman gleamed under the 

portico of the Academy”.  



 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

366 

 

A autora segue, ainda nas primeiras páginas, ditando o tom que parece esperar 

que o leitor conduza em suas leituras, destacando o ridículo de certa convenção 

de consumo cultural altamente apreciado pela aristocracia da época: 

 

Ela cantou “M’ama!” e não “ele me ama”, desde que uma inalterável e 

inquestionável lei do mundo musical requereu que o texto alemão de 

óperas francesas cantadas por artistas suecas deveriam ser traduzidas 

para o italiano em prol de um melhor entendimento das audiências que 

falavam inglês
10

 (WHARTON, 1996, p.  2-3, tradução nossa). 

 

Percebe-se, no uso da ironia, a máxima da figura de linguagem: o autor diz algo, 

mas o que se interpreta a partir de suas palavras é o oposto. Na realidade, as 

audiências que falavam inglês não entendiam alemão, sueco, francês e muito 

menos italiano. O sentido implicado pela torrente de nacionalidades arranjadas 

numa sequência tão rápida, que mal dá tempo para pensar, revela, na verdade, o 

apreço deslumbrado que o público ignorante sente ao não entender nada do que 

está vendo, o importante é que é o estrangeiro que é chique. Assim, a lei 

“inalterável” do mundo musical também é questionada, já que a tradição da 

manutenção de certos idiomas como mais sonoros, ou de certas nacionalidades 

como produtoras balizadas de óperas, está posta como ridícula.  

 

Essa ideia do contraditório, dessa vez atrelada à descrição de comportamento que 

Newland espera de sua futura esposa, também pode ser percebido no trecho 

abaixo: 

 

Ele não desejava de maneira alguma que a futura Sra. Newland Archer 

fosse uma pessoa simplória. Ele queria que ela (graças à esclarecedora 

companhia dele) desenvolvesse um tato social e perspicácia de humor 

permitindo se manter como a mais popular mulher casada no “grupo 

das mais jovens”, no qual era reconhecido o costume de atrair o 

galanteio masculino ao mesmo tempo que divertidamente o 

desencorajava. Se tivesse observando a fundo a sua própria vaidade 

(como às vezes ele quase fez) ele teria descoberto que desejava que sua 

                                                             
10

 “She sang, of course, “M’ama!” and not “he loves me”, since an unalterable and unquestioned 

law of the musical world required that the German text of French operas sung by Swedish artists 

should be translated into Italian for the clearer understanding of English-speaking audiences”. 
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esposa fosse tão esperta e ávida por agradar como a dama casada cujos 

charmes haviam mantido a sua afeição no decorrer de dois anos um 

tanto tumultuados [...]. Como esse milagre de fogo e gelo seria criado e 

se sustentaria num mundo áspero, ele nunca tinha parado para pensar
11
 

(WHARTON, 1996, p. 5, tradução nossa).  

 

Wharton consegue, com perspicácia e argúcia, transcrever de forma bem pontual 

o modo de pensar do homem novaiorquino – e, quem sabe, mesmo o de hoje. 

No meio do desejo sincero que Archer tem de que a mulher fosse esclarecida e 

inteligente, há o intuito de que ela chame atenção nas rodas sociais e de que ele, 

por consequência, seja mais bem visto. Archer era incapaz, porém, de entender 

que o desejo de que sua mulher fosse emancipada era apenas uma vaidade. Na 

verdade, o que era necessário para a dama era que ela operasse uma balança 

delicada, ora pendendo para a subserviência, ora para a independência, a fim de 

manter seu relacionamento. 

 

A autora também direciona, de maneira pontual, sua visão de desagrado em 

relação a alguns personagens, estes que percebemos, por meio das atribuições e 

descrições trazidas por ela, como figuras de caricata representação do que a 

sociedade requer. Em cada menção feita a tais personagens, está demarcado um 

quê de inapropriado, como é o caso de um respeitado membro da socialite, 

mencionado no excerto a seguir: 

 

[…] Lawrence Lefferts era, de maneira geral, a maior autoridade em 

“estilo” em Nova Iorque. Ele provavelmente dedicava mais tempo que 

qualquer outra pessoa ao estudo desta intrincada e fascinante questão 

[...] o conhecimento de “estilo” deve ser congênito em qualquer um que 

saiba como vestir tão boas roupas tão displicentemente e carregar tal 

peso com tamanha graça
12
  (WHARTON, 1996, p.  6, tradução nossa). 

                                                             
11
 “He did not in the least wish the future Mrs. Newland Archer to be a simpleton. He meant her 

(thanks to his enlightening companionship) to develop a social tact and readiness of wit enabling 

her to hold her own with the most popular married woman of the “younger set”, in which it was 

recognised custom to attract masculine homage while playfully discouraging it. If he had probed 

to the bottom of his vanity (as he sometimes nearly did) he would have found there the wish that 

his wife should be as worldly-wise and as eager to please as the married lady whose charms had 

held his fancy through two mildly agitated years; [...] How this miracle of fire and ice was to be 

created, and to sustain itself in a harsh world, he had never taken time do think out [...]”. 

12
 “[...] Lawrence Lefferts was, on the whole, the foremost authority on “form” in New York. He 

had probably devoted more time than any one else to the study of this intricate and fascinating 
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Outra passagem também revela a mesma atenção ao personagem, quando 

descreve: “[...] a cabeça elegantemente escovada de Lawrence Lefferts parecia 

montar guarda sobre a invisível deidade do ‘Bom Estilo” que presidiu a 

cerimônia
13
” (WHARTON, 1996, p. 182, tradução nossa). 

 

No decorrer de toda narrativa, o nome de Lefferts está associado ao fato de que 

este indivíduo faz uso de seus “talentos” para avaliar, na “justa medida”, se os 

presentes em qualquer atividade de prestígio estão de acordo com as mais 

rigorosas normas do estilo e da elegância que são requeridos dos que 

“naturalmente” fazem parte desse importante estrato da sociedade novaiorquina. 

Fica claro ao leitor que o que a autora demonstra é um sentimento de desconforto 

e desimportância para as questões de moda, postas como determinantes no meio 

retratado na narrativa. 

 

Outra personagem, frequentemente evocada, e que nos pareceu ser uma espécie 

de espelho da sociedade que Wharton se esmera em retratar, é a matriarca da 

renomada família de May, a Sra. Catherine Manson Mingott. Seja por meio dos 

pensamentos atribuídos ao Newland Archer ou das descrições circunstanciais do 

texto, a tal senhora são destinados comentários mordazes, em praticamente todas 

as menções feitas a ela, sem qualquer economia nos detalhes das características 

mais desagradáveis de uma pessoa que ocupa importante papel na organização 

social na qual circulam os não tão inocentes sujeitos da obra em pauta. 

 

O imenso acúmulo de carne que tinha recaído sobre ela na meia-idade, 

como uma inundação de lava em uma cidade condenada, a transformou 

de uma pequena e ativa mulher, com pés e tornozelos bem definidos, 

em algo tão vasto e impressionante quanto um fenômeno natural. Ele 

aceitou esta submersão tão filosoficamente quanto todas suas outras 

provações, e agora, em adiantada idade, foi recompensada por 

apresentar ao seu espelho uma extensão quase não enrugada de carne 

                                                             
question [...] the knowledge of “form” must be congenital in any one who knew how to wear 

such good clothes so carelessly and carry such height with so much lounging grace”. 

13
 “[...] Lawrence Lefferts’s sleekly brushed head seemed to mount guard over the invisible deity of 

‘Good Form’ who presided at the ceremony”. 
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rosa e firme, no centro do que traços de uma pequena face sobreviveram 

como se esperando uma escavação. Um relance de lisos queixos duplos 

levou às profundezas vertiginosas de seios ainda alvos ocultos em 

musselina nevada que era mantida no lugar por um retrato em miniatura 

do falecido Sr. Mingott; abaixo e ao redor, ondas e mais ondas de cetim 

negro surgiam além dos limites de uma poltrona espaçosa, com duas 

pequenas mãos brancas posicionadas como gaivotas na superfície das 

vagas
14
 (WHARTON, 1996, p. 25, tradução nossa). 

 

A Sra. Mason, reduzida por Wharton a um acúmulo de carne, pode facilmente ser 

identificada como uma representação da aristocracia novaiorquina daqueles 

tempos. Figura empoderada, representante de importante família, cuja opinião 

importa a todos que anseiam fazer (ou mesmo permanecer) parte de tão seleto 

arranjo social. Edith deixa claro o espaço de poder ocupado pela personagem, 

chegando a fazer um trocadilho referindo-se a ela por meio de epíteto de 

importante figura histórica, quando, por ocasião de arranjos de recepção da 

condessa Olenska na sociedade, fica claro que houve intervenção determinante da 

matriarca: “os convidados tinham sido selecionados com uma ousadia e 

discriminação nas quais os iniciados reconheceram a mão firme de Catherine, a 

Grande
15
”  (WHARTON, 1996, p. 44, tradução nossa, grifo nosso). 

 

Ironicamente, Catherine Mingott não é associada ao luxo de farta mesa, nem 

mesmo possui as medidas e beleza típica que atraem os olhos dos guardiões do 

estilo. O que impera na descrição é desprezo, manifestado por certo escárnio que 

parece exsudar de cada palavra que dá vida à personagem. Da mesma forma que 

a estrutura social da época, as convenções por ela perpetuadas eram tidas como 

certas e dignas de apreciação; contudo, evidenciam-se a feiura das feições e das 

                                                             
14
 “The immense accretion of flesh which had descended on her in middle life like a flood of lava 

on a doomed city had changed her from a plump active little woman with a neatly-turned foot 

and ankle into something as vast and august as a natural phenomenon. She had accepted this 

submergence as philosophically as all her other trials, and now, in extreme old age, was rewarded 

by presenting to her mirror an almost unwrinkled expanse of firm pink and white flesh, in the 

centre of which the traces of a small face survived as if awaiting excavation. A flight of smooth 

double chins led down to the dizzy depths of a still-snowy bosom veiled in snowy muslins that 

were held in place by a miniature portrait of the late Mr. Mingott; and around and below, wave 

after wave of black silk surged away over the edges of a capacious armchair, with two tiny white 

hands poised like gulls on the surface of the billows”. 

15
 “The guests had been selected with a boldness and discrimination in which the initiated 

recognised the firm hand of Catherine the Great”. 
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formas, a hipocrisia das relações, a desarmonia entre a posição de prestígio e da 

mesa rôta e deselegante, parecendo, assim, um retrato do cerne da aristocracia, 

esta que equiparamos a um túmulo caiado. 

 

A crítica social presente na narrativa, apresentada através dos olhos do 

protagonista masculino, que se pretende observador e sensato, vai se 

apresentando cada vez mais contundente, na medida em que a trama se constrói, 

e, de maneira consistente, o ridículo das práticas tradicionais da sociedade 

novaiorquina daquele tempo é evidenciado, como na ocasião do casamento de 

Newland e May, quando o noivo percebe um cenário que evoca as prestigiosas 

noites de ópera: 

 

“Tal como uma primeira noite na ópera!” ele pensou, reconhecendo 

todas as mesmas faces nos mesmos camarotes (não, nos mesmos bancos 

de igreja), e imaginando se, quando a Última Trombeta tocasse, a Sra. 

Selfridge Merry estaria lá com as mesmas penas de avestruz no topo do 

seu chapéu, e a Sra. Beaufort com os mesmos brincos de diamante e o 

mesmo sorriso – e se adequados assentos para o teatro já estariam 

preparados para elas em outro mundo
16
 (WHARTON, 1996, p. 181, 

tradução nossa). 

 

Com esta referência aos tempos finais, anunciados pela narrativa bíblica, a autora 

confere caráter risível à cena, zombando das convenções das socialites, traduzidas 

nas vestimentas, adereços e posturas de sempre, trazendo à tona a ideia de que as 

relações praticadas naquela sociedade seriam meros espetáculos, os quais também 

eram permeados pela hipocrisia inerente ao modo de vida da aristocracia de Nova 

Iorque, o que é visível nesta percepção de Newland: 

 

E era assim, Archer refletiu, que Nova Iorque lidava com suas transições: 

conspirando para ignorá-las até que elas estivessem bem resolvidas e, de 

boa-fé, imaginando que elas haviam ocorrido em uma era anterior. 

Sempre havia um traidor na cidadela; e depois que ele (ou geralmente 

ela) entregasse as chaves, de que adiantava fingir que era inconquistável? 

                                                             
16
 “‘How like a first night at the Opera!’ he thought, recognizing all the same faces in the same 

boxes (no, pews), and wondering if, when the Last Trump sounded, Mrs. Selfridge Merry would 

be there with the same towering ostrich feathers in her bonnet, and Mrs. Beaufort with the same 

diamond earrings and the same smile - and whether suitable proscenium seats were already 

prepared for them in another world”. 
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Depois que as pessoas experimentavam a hospitalidade fácil da sra. 

Struthers, no domingo, não era provável que se sentassem em casa 

lembrando que seu champanhe era polidor de sapatos transmutado
17
 

(WHARTON, 1996, p. 262, tradução nossa, grifo nosso). 

 

Esta característica de galhofa é recorrente em outros trechos, como quando a 

autora fala do “mofo verde da negligência” que se espalha nos jovens rapazes que 

não parecem querer avançar em suas profissões (WHARTON, p. 1996, p. 125); 

quando equipara uma vila de estilo italiano, pertencente a uma família de prestígio 

da sociedade, a um mausoléu, descrevendo o mordomo que demora a atender 

como alguém que acaba de ser chamado de seu sono final, ou seja, da morte 

(WHARTON, p. 1996, p. 129); ou mesmo na afirmação de May, já então Sra. 

Archer, sobre sua preocupação a respeito de adequada vestimenta para atender a 

um evento: “‘Eu não quero que eles pensem que nos vestimos como selvagens’, 

respondeu, com um desprezo que teria deixado Pocahontas ressentida
18
[...]” 

(WHARTON, 1996, p. 198, tradução nossa). 

 

Considerando o contexto de dúvidas presentes no texto, inerentes aos sentimentos 

conflituosos do protagonista narrador, é apresentada a nós uma voz da razão e 

da compreensão do que seria necessário às protagonistas May e Ellen: a voz de 

Newland. Ele parecia estar ciente do que precisaria ser feito para que as mulheres 

de sua vida se conformassem, com sucesso, às exigências de uma sociedade que 

demandava medida adequada de bom estilo e também inocência. Em uma de suas 

divagações, Wharton descreve: “Ah, ele não queria que May tivesse esse tipo de 

inocência que fecha a mente contra a imaginação e o coração contra a 

experiência
19
” (WHARTON, 1996, p. 145, tradução nossa). Contudo, ao nos 

                                                             
17
 “It was thus, Archer reflected, that New York managed its transitions: conspiring to ignore them 

till they were well over, and then, in all good faith, imagining that they had taken place in a 

preceding age. There was always a traitor in the citadel; and after he (or generally she) had 

surrendered the keys, what was the use of pretending that it was impregnable? Once people had 

tasted of Mrs. Struthers’s easy Sunday hospitality they were not likely to sit at home remembering 

that her champagne was transmuted Shoe-Polish”. 

18
 “‘I don’t want them to think that we dress like savages’, replied, with a scorn that Pocahontas 

might have resented [...]”. 

19
 “Ah, he did not want May to have that kind of innocence, the innocence that seals the mind 

against imagination and the heart against experience!”  
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aproximarmos do desfecho da obra, percebemos uma reviravolta na narrativa, 

que coloca em questão o apresentando por Wharton, pelos olhos de Newland 

Archer. 

 

Archer, que parecia estar assistindo à cena em um estado de estranha 

imponderabilidade, como se flutuasse em algum lugar entre o 

candelabro e o teto, não se perguntava nada além de sua própria parte 

nos acontecimentos. Enquanto seu olhar viajava de um rosto plácido e 

bem alimentado para outro, ele viu todas as pessoas inofensivas 

envolvidas nas confabulações de May como um bando de conspiradores 

burros, e ele e a mulher pálida à sua direita [Ellen Olenska] como o 

centro de sua conspiração. E então ocorreu-lhe, num vasto relâmpago 

composto por muitos raios de luz quebrados, que para todos eles, ele e 

Madame Olenska eram amantes, amantes no sentido extremo peculiar 

aos vocabulários "estrangeiros"
20

  (WHARTON, 1996, p. 338). 

 

O trecho acima anuncia o momento no qual Newland descobre que não é o único 

condutor de sua vida, e que as mulheres que o circundam são as que manipulam 

as cordas de um espetáculo. Wharton as coloca como responsáveis pelos 

bastidores ao meso tempo em que dá a elas o poder de conduzir as cenas, de 

acordo com os seus interesses e quereres. A partir de tal descoberta, a narrativa de 

Wharton desdobra-se, possibilitando ao leitor perceber que a ironia não somente 

permeia o texto, mas que é inerente à estrutura geral da trama. 

 

Resumidamente, vemos que o outrora sagaz observador da sociedade, 

protagonista da narrativa que ora acolhemos, e que se considera o mais sortudo 

dos rapazes por estar relacionado com jovem de importante família e 

presumivelmente inocente, se percebe apaixonado por uma mulher decidida, que 

optou pagar o preço por se separar do seu marido, indo de encontro aos desejos 

de sua família. Ocorre que, ao fim, podemos dizer que, por ironia do destino, 

nenhuma dessas mulheres quis abrir mão do lugar que anseiam enquanto 

                                                             
20

 “Archer, who seemed to be assisting at the scene in a state of odd imponderability, as if the 

floated somewhere between chandelier and ceiling, wondered at nothing so much as his own share 

in the proceedings. As his glance travelled from one placid well-fed face to another he saw all the 

harmless-looking people engaged upon May’s canvas-backs as a band of dumb conspirators, and 

himself and the pale woman on his right [Ellen Olenska] as the centre of their conspiracy. And then 

it came over him, in a vast flash made up of many broken gleams, that to all of them he and 

Madame Olenska were lovers, lovers in the extreme sense peculiar to ‘foreign’ vocabularies”. 
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indivíduos, dando ao pobre Newland a ilusão de que ele poderia fazer algo por 

elas. Uma vez que a verdade se apresenta, nosso protagonista resigna-se, 

percebendo seu lugar e a inadequação de sua prepotência. O desfecho dos 

acontecimentos parece levar a instalar-se nele um torpor, pois, mesmo quando 

uma oportunidade real de consumar o seu amor pela condessa Olensak se 

apresenta, ele lança a decisão de sua vida ao acaso, esperando da amada um sinal, 

que não se manifesta. 

 

 

Considerações sobre a análise 

 

Como pode ser observado, Wharton faz o uso de ironias tanto dentro do texto 

quanto na própria estrutura narrativa. Ao inserir comentários a respeito dos fatos 

que narra, a autora convida o leitor a partilhar de seus sentimentos, como dois 

amigos que conversam ao pé do ouvido sobre cenas que testemunham juntos. 

Cabe ao leitor interpretar ativamente, sob o risco de não entender o romance. 

Assim, a interpretação e a desinterpretação (que seria o texto e o sentido irônico) 

são, de fato, um texto de base e um texto a ser alcançado pelo leitor. Essa leitura, 

muito mais que decodificação pura e simples, é como um jogo em que se 

encontram peças para serem montadas, divertindo o leitor, que se sente 

envolvido. 

 

A narrativa também é uma ironia por si só. Archer acredita que é dono de sua 

própria história e que, como um homem esclarecido, emancipado, conhecedor 

das leis e dos costumes - os quais julga praticamente aborígenes - está acima dos 

outros, arraigados e presos às normas sociais. Todas as certezas se revelam 

arrogância e inocente presunção quando ele percebe que todos sabem sobre seus 

sentimentos e sobre seus planos com Madame Olenska. Assim, o romance se situa 

como uma tragédia irônica. 
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Tendo como foco um triângulo amoroso regado a sentimentos e pensamentos 

controversos, em The Age of Innocence, Wharton consegue usar da ironia, com 

maestria, para também dizer das paradoxais demandas de uma sociedade que 

muito exige, mas que é alicerçada em relações hipócritas e ditadas pela 

conveniência e pelas aparências, que veem as mulheres como criaturas de hábitos 

e que carecem de cuidados e orientação dos homens. Ao fim, deparamo-nos com 

uma inocente figura, na pessoa de Newland Archer, que é sobrepujado pela 

descoberta de que todas as suas certezas eram tão firmes quanto uma estaca na 

lama. As mulheres são, na verdade, criaturas que sobrevivem ao sistema e que 

fazem uso dele para atingir seus fins. 

 

A análise de excertos e o intento de compreensão da narrativa levou-nos à 

compreensão de que os conflitos nela contidos vão ao encontro daqueles que são 

atinentes aos relacionamentos contemporâneos e que se tornam cada vez mais de 

interesse comum, independentemente do viés cultural que abordem, tendo em 

vista o mundo globalizado no qual vivemos. O lugar da mulher na sociedade e o 

papel no homem na delimitação deste são temáticas presentes e determinantes 

para a compreensão de The Age of Innocence, e podemos afirmar que também o 

são, atualmente. Acreditamos que tais características colaborem para que o texto 

de Wharton permaneça pertinente nos tempos e espaços de agora, sensibilizando, 

criticamente, mulheres de culturas diversas. 

 

Leitoras contemporâneas que somos, deleitamo-nos com a narrativa, inicialmente 

desconfiadas pelo protagonismo masculino no texto, e, por fim, surpresas com a 

sagacidade que se revela nas “frágeis” mulheres trazidas à vida por uma escritora 

que é exemplo de valorização do trabalho literário feminino e da mulher na 

literatura. Percebemos, portanto, que a narrativa é duplamente irônica e opera no 

leitor tanto no nível do texto imediato quanto no nível da compreensão 

totalizadora da narrativa, do tema e do protagonista, que passa de herói a sujeito 

das circunstâncias, ficando para nós, homens e mulheres, um ateste de que não 

estamos livres das contradições e ironias da vida. 
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Resumo: Partindo do pressuposto de que o riso é um fenômeno que deve ser analisado juntamente 

com a cultura do povo que o produz, bem como, com o momento histórico em que ele está 

inserido, pois “cada época e cada povo possui seu próprio e específico sentido de humor e de 

cômico, que às vezes é incompreensível e inacessível em outras épocas” (PROPP, 1992, p. 32), este 

trabalho tem como principal objetivo analisar alguns elementos risíveis na comédia “Il servitore di 

due padroni”, de Carlo Goldoni, levando-se em consideração para esta investigação, não somente 

questões textuais, mas também históricas, culturais e sociais da Veneza do século XVIII. A peça, que 

é a mais próxima da Commedia dell’Arte escrita pelo ator, é a obra mais conhecida de Carlo 

Goldoni aqui no Brasil, e foi escrita completamente no ano de 1745. Para o autor, “Il servitore di 

due padroni” se assemelha às tradicionais comédias histriônicas, sem que haja nela todas as 

impropriedades grosseiras que ele condenou posteriormente em sua comédia-manifesto “Il teatro 

comico” (1750). Para nós, por ser mais próxima da Commedia dell’Arte, “Il servitore di due 

padroni” é a peça com mais aspectos risíveis do autor Carlo Goldoni. Talvez se deva a esse aspecto 

o grande sucesso que ela alcançou no Brasil. 

 

Palavras-chave: Teatro e humor. Teatro italiano setecentista – Carlo Goldoni. Carlo Goldoni – Il 

servitore di due padroni. Il servitore di due padroni – Cômico.  

 

 

 

A Commedia dell’Arte 1 

 

A Commedia dell’Arte nasceu como uma reação ao teatro erudito e palaciano, 

que era destinado a uma pequena parcela da população. Ela alcançou enorme 

aderência popular, utilizando, para isso, “trechos paródicos de comédias clássicas, 

                                                             
1
 Este texto é fruto do estudo desenvolvido no Programa de Pós-graduação em Letras da Ufes 

(PPGL/UFES), dentro da linha de pesquisa Poéticas da Antiguidade à Contemporaneidade (PAC), 

sob orientação da Profa. Dra. Paula Regina Siega. Ele é parte da minha pesquisa de Tese, sobre a 

representação da mulher no teatro de Carlo Goldoni. 



 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

377 

sátiras, farsas, poemas, citações musicais, piadas e danças obscenas, números 

circenses, cenas de amor e pantomimas” (FREITAS, 2008, p. 66). Os atores da 

Commedia dell’Arte normalmente pertenciam às classes mais baixas da população. 

As apresentações eram realizadas a partir dos canovacci, ou scenari, que eram 

resumos escritos para cada um dos papéis, como roteiros que deveriam ser 

seguidos durante as encenações, e estes poderiam ser consultados pelos atores, a 

fim de que, quando subissem ao palco, pudessem dar continuidade à história que 

já havia sido iniciada por seus companheiros (PERINELLI, 2011, p. 467).  

 

Além dos canovacci, os atores poderiam contar com os lazzi, que eram truques, 

manobras bufônicas não relacionadas diretamente à trama da peça. Eram 

pequenas cenas, que tinham como principal objetivo provocar gargalhada, ou dar 

tempo para que outros atores que faziam parte da apresentação pudessem realizar 

tarefas necessárias, como por exemplo, trocar de roupa. Os lazzi poderiam ser 

introduzidos em qualquer momento da peça, desde que os atores julgassem 

conveniente uma quebra no enredo, a fim de provocar hilaridade, seja através de 

recursos delicados, seja de grosseiros (PERINELLI, 2011, p. 477). 

 

Outros recursos ainda eram utilizados pelas companhias, a fim de provocarem riso, 

tais como as danças e as canções folclóricas e o uso de diversos dialetos, que 

serviam também para identificar a origem da personagem. Segundo Vendramini 

(2001, p. 63), “já nas Atelanas, o uso da fala dialetal fazia rir os romanos, para 

quem a língua dos oscos soava rudemente”. 

 

A Commedia dell’Arte teve seu início em meados do século XVI, em Roma e em 

Veneza, e perdurou até o final do século XVIII, tendo como período áureo os anos 

de 1580 e 1630: o primeiro marca o ano em que várias publicações ligadas às 

atividades de atores profissionais vieram à tona, enquanto o segundo relaciona-se 

a uma profunda crise na “cultura da corte e suas manifestações teatrais” (BARNI, 

2003, p. 17). A Commedia dell’Arte, pela primeira vez, provou que o texto não 

era imprescindível para garantir o sucesso de uma peça teatral junto ao seu 
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público. E não obstante sua considerável importância, tendo influenciado diversas 

manifestações teatrais em todo o mundo – de Shakespeare a Goldoni, de Moliere 

a Meyerhold – existem ainda poucos estudos de fôlego sobre o assunto aqui no 

Brasil. (BARNI, 2003, p. 18).  

 

Ela também era conhecida por outros nomes: Commedia all’improviso, 

Commedia a soggeto, Commedia popolare, Commedia de maschere, Commedia 

bufonesca, Commedia veneziana, Commedia italiana. (PERINELLI, 2011, p. 267). 

O termo Commedia dell’Arte foi identificado pela primeira vez na comédia 

manifesto de Carlo Goldoni, “Il teatro comico”, escrita no ano de 1750. Dentre as 

inúmeras possibilidades elencadas sobre o significado do termo “arte”, alguns 

estudiosos, entre os quais está Benedetto Croce, afirmam que a palavra refere-se à 

“profissão”. Dessa forma, a Commedia dell’Arte seria aquela em que os seus atores 

dedicar-se-iam exclusivamente à arte da encenação: 

 

Commedia dell’Arte não é, em sua origem, conceito artístico ou estético, 

mas profissional ou industrial. O próprio nome o diz claramente: 

Commedia dell’Arte, ou seja, teatro feito por gente de profissão e de 

ofício; pois é este o sentido da palavra “arte” no italiano antigo. 

Portanto, não representações teatrais feitas por atores ocasionais, 

estudantes, acadêmicos, diletantes, confrades de congregações e assim 

por diante; mas industrialização do teatro, com formação de 

companhias mediante contratos e estatutos, com mestres e aprendizes, 

com famílias que transmitem o ofício de pai para filho e de mãe para 

filha, com exercício itinerante desta indústria, de cidade em cidade ou, 

como ainda se diz no jargão teatral, de uma “praça” a outra. (CROCE, 

apud PORTICH, 2008, p. 507). 

 

Sobre essa questão, Allardyce Nicoll (apud BARNI, 2003, p. 18), em 1963, 

repudiando as ideias de Croce, considera que a interpretação usual que é dada ao 

termo “arte”, presente na nomenclatura “Commedia dell’Arte” não nos serve, pois 

“é necessário pensarmos em arte em termos daquela que era, no princípio, uma 

sua conhecida conotação: a de aptidão especial ou talento singular”. Barni (2003, 

p. 18) encerra a discussão sobre o termo afirmando que nenhum dos dois teóricos, 

ou mesmo outros que investigaram essa questão, apresentaram argumentos 

irrefutáveis acerca do assunto.  
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Muitas são as correntes de análise desse gênero teatral, e até mesmo a sua origem 

é controversa. Para alguns estudiosos, a Commedia dell’Arte é herdeira da 

comédia latina. Segundo Mariarosaria Fabris, as personagens-tipo da Commedia 

dell’Arte 

 

retomavam – atualizando e ampliando – a tipologia da comédia latina: 

os enamorados, o marido ciumento, o pai severo, o velho apaixonado 

por uma bela jovem, o doutor falastrão, o servo frequentemente 

famélico, o soldado fanfarrão, dentre outros (FABRIS, 2003, p. 13). 

 

Silvio D’Amico defende uma estreita relação entre a Commedia dell’Arte e as 

comédias gregas, de Menandro e Aristófanes, e as latinas, de Plauto e Terêncio, 

assim como das Atelanas
2
. E além das Atelanas, alguns estudiosos filiam estas 

comédias à tradição romana dos mimos
3
. Mas, de acordo com Sábato Magaldi 

(1989, p.86), “as investigações arqueológicas não conseguem provar 

cientificamente a filiação da Commedia dell’Arte à Atelana latina”. 

 

Sobre a semelhança da comédia latina e as encenações da Commedia dell’Arte, 

Maria da Luz Uribe afirma: 

 

o dito para Plauto vale também para Terêncio, no sentido de que as 

tramas de suas seis comédias foram também tomadas como base de suas 

intrigas pelos comediantes dell’Arte. Além disso, e da mesma forma que 

em Plauto, o traço das personagens, sobretudo dos escravos, foi tomada 

como modelo pelos atores all’improviso que lhes deram igual 

importância no desenlace da comédia […] O que havia de vida agitada, 

maliciosa e grosseira em Plauto, o tomaram principalmente os zanni; o 

                                                             
2
 A Atelana, que provavelmente é originária da cidade osca de Atella, consistia em um conjunto 

de cenas improvisadas pelos seus atores, de acordo com o tema principal. Beare (1972, p. 117) 

afirma que, desde a Antiguidade até o fim do império Romano, a Atelana, bem como o mimo, 

teve um papel muito significativo para o povo romano. Normalmente eram representadas 

personagens fixas e características – personagens-tipo – que usavam máscara, tais como: Maco, 

voraz, devasso e infeliz nas suas aventuras amorosas; Buco, tagarela, guloso, de grandes bochechas; 

Papo, velho ridículo (COSTA, 1978, p. 19-20).  

3
 O mimo caracterizava-se pelos gestos mímicos, da expressão corporal e da dança, e era conhecido 

por suas palavras licenciosas e pelas danças lascivas, que eram geralmente apresentadas pelas 

mulheres. Beare (1972, p. 28) afirma que o mimo é uma das formas de entretenimento mais antigas 

e constantes que o homem conhece e na sua forma primitiva não poderia ser classificado como 

drama. Em Roma, o mimo teve grande aceitação, possivelmente por ser mais livre e variado, mais 

parecido com a vida, mais realista mesmo que a palliata e a togata (MICHAUT 1912, p. 281). 
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refinamento de Terêncio serviu de inspiração para os atores que deviam 

encenar os Enamorados (URIBE, 1983, p. 55)
4
. 

 

Os prólogos da Commedia dell’Arte, semelhantes aos das comédias plautinas, 

serviam para chamar a atenção do público, para pedir silêncio, para indicar o local 

da encenação, e para explicar alguns aspectos da trama que seria encenada. 

 

Mic (1927, p. 10) afirma que a Companhia dell’Arte era composta principalmente 

pelas seguintes personagens: dois velhos (Pantalone, Dottore); primeiro zanni 

(Brighella); segundo zanni (Arlecchino); o Capitão; Primeiro Amoroso 

(Innamorato); Segundo Amoroso; Primeira Dama (Donna Innamorata); Segunda 

Dama; Soubrette (servetta). Goldoni, em suas Memoires, aponta a origem das 

personagens da Commedia dell’Arte: surgiram da junção de personagens 

recorrentes no teatro de Plauto e Terêncio, pais enganados, filhos dissolutos, 

jovens apaixonados, servidores irreverentes e camareiras corrompidas, aliados às 

personagens inspiradas nas diversas regiões da Itália: de Veneza e de Bolonha, os 

pais; de Bérgamo, os servos; e de Roma e da Toscana, os apaixonados e a servetta. 

A base da Commedia dell’Arte sempre terá dois velhos pais: Pantalone, como um 

negociante veneziano, e o doutor, um advogado de Bolonha, que se vestirão 

ambos com um manto; o primeiro será de Veneza, “porque Veneza naqueles 

tempos remotos era o país que fazia o maior e mais rico comércio da Itália”
5
 

(GOLDONI, Mem. II, 24, p. 128); e o segundo de Bolonha, pois lá estava uma das 

principais Universidades italianas; e dois servos: Brighella e Arlecchino, que serão 

sempre empregados de Bérgamo, pois, segundo Goldoni “sendo o primeiro 

grandemente astuto e o segundo completamente tolo, tais extremos não se 

                                                             
4
 “Lo dicho para Plauto valga también para Terencio, en el sentido de que las tramas de sus seis 

comedias fueron también tomadas como base de sus intrigas por los comediantes dell’arte. Aparte 

de eso, y lo mismo que en Plauto, la traza de los personajes, y sobre todo de los esclavos, fue 

tomada como modelo por los actores all’improviso que les dieron igual importância en el 

desenlace de la comedia [...] Lo que había de vida agitada, maliciosa y grosera en Plauto, lo 

tomaron principalmente los Zanni; el refinado de Terencio sirvió de pauta a los actores que debían 

hacer de Enamorados”. 

5
 “Perché Venezia in quei tempi remoti era il paese che faceva il più esteso e ricco commercio 

d’Italia”. 
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encontram a não ser na classe do povo desta cidade” (GOLDONI, Mem. II, 24, p. 

128)
67

. Sobre estas personagens, o autor ainda afirma: “Aquilo que digo a 

propósito, não é inteiramente de minha imaginação, porque ainda tenho comigo 

um manuscrito do século XV, muito bem conservado e encadernado em 

pergaminho, contendo cento e vinte soggetti ou esboços de comédias italianas” 

(GOLDONI, Mem. II, 24, p. 129)
8
. 

 

 

Carlo Goldoni 

 

Ao nome de Carlo Goldoni está ligado o que ficou conhecido como a reforma do 

teatro italiano, iniciada em 1738, com a peça “Il momolo cortesan”
9
, dialogada 

somente em partes, e posteriormente, com “La donna di garbo” (1743), que se 

apresenta já como peça totalmente escrita, o  que “significou uma verdadeira 

revolução, já que a tradição da Commedia (dell’Arte)
10
 era a “‘improvisação’” 

(BARNI, 2010, p. 227). A primeira edição de suas comédias foi realizada por 

Giuseppe Bettinelli, em Veneza, no ano de 1753. Ela foi organizada em IX tomos, 

sendo que, do I-III, os textos foram impressos com o consentimento e a supervisão 

do autor; do IV-VIII, foram publicados os textos conservados na Companhia 

Medebach, pelo diretor e pelo editor, sem o consentimento de Goldoni; enfim, 

no tomo IX, Goldoni foi obrigado pela justiça a ceder os direitos autorais de suas 

peças a Medebach para publicação (FERRONE, 2011). O dramaturgo aponta os 

dois textos fundamentais que inspiraram as suas comédias: o livro do Mundo e o 

                                                             
6
 “Il primo essendo sommamente furbo e il secondo completamente balordo, tali estremi non si 

trovano se non nella classe del popolo di codesta città”. 

7
 Para maiores informações acerca das personagens Pantalone, Dotore, Breghella e Arlecchino, cf. 

Goldoni, Memoires II, 24, p. 128-29. 

8
 “Quello che dico in proposito non è interamente di mia immaginazione, poiché tuttora ho con 

me un manoscritto del decimoquinto secolo, benissimo conservato e rilegato in cartapecora, 

contenente centoventi soggetti o abbozzi di commedie italiane, denominate commedie dell’arte”.  

9 
Neste texto, optamos por não traduzirmos os nomes das personagens, bem como os títulos das 

obras de Carlo Goldoni. 

10
 Para mais informações acerca desse assunto, cf. a recente obra traduzida por Roberta Barni 

(SCALA, 2003). 
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livro do Teatro. Sobre os dois livros, Goldoni, em seu prefácio à primeira edição 

de suas comédias, afirma: 

 

[...] ao vislumbre destas descobertas, me pus imediatamente a compor 

algumas comédias. Mas, antes de poder fazê-las passíveis e boas, eu 

também as fiz ruins. Quando se estuda no livro da Natureza e do 

Mundo, e naquele da experiência, não se pode, verdadeiramente, 

tornar-se um mestre completo de uma vez, mas é bem certo que não se 

torna jamais, se não se estudam esses livros. [...] Embora não tenha 

negligenciado a leitura dos mais veneráveis e célebres autores, dos quais, 

como de ótimos mestres, podem retirar utilíssimos documentos e 

exemplos: contudo, os dois livros sobre os quais meditei, e dos quais 

nunca me arrependerei de ter sido servido, foram o Mundo e o Teatro. 

O primeiro me mostra tantos e tantos vários caracteres de pessoas, me 

surgem assim, ao natural, que parecem feitas na medida para administrar 

abundantíssimos argumentos de graciosas e instrutivas comédias: 

representam-me os sinais, a força, os efeitos de todas as paixões 

humanas: proveem-me de acontecimentos curiosos: informam-me de 

costumes correntes: instruem-me dos vícios e dos defeitos que são mais 

comuns no nosso século e na nossa Nação, os quais merecem a 

desaprovação e a derrisão dos sábios; e ao mesmo tempo me mostram 

em qualquer pessoa virtuosa os meios pelos quais a virtude resiste a essas 

corruptelas, deste livro de onde eu recolho, o observando sempre, 

meditando nele, em qualquer circunstância ou ação da vida que me 

encontre, [...] O segundo, isto é, o livro do Teatro, enquanto eu o vou 

manipulando, me faz conhecer com quais cores se deve representar em 

cena os caracteres, as paixões, os acontecimentos que no livro do Mundo 

se leem; como se deve manejá-lo para dar-lhe maior destaque, e quais 

serão aquelas tintas, que mais o tornam grato aos olhos delicados dos 

expectadores [...] (GOLDONI, 1991, p.10)
11
. 

 

                                                             
11
 “[…] Al barlume di queste scoperte mi diedi immediate a comporre alcune Commedie. Ma prima 

di poter farne delle passabili o delle buone, anch'io ne feci delle cattive. Quando si studia sul libro 

della Natura e del Mondo, e su quello della sperienza, non si può per verità divenire Maestro tutto 

d'un colpo; ma egli è ben certo che non vi si diviene giammai, se non si studiano codesti libri. 

[…]sebben non ho trascurata la lettura de' più venerabili e celebri Autori, da' quali, come da ottimi 

Maestri, non possono trarsi che utilissimi documenti ed esempli: contuttociò i due libri su' quali ho 

più meditato, e di cui non mi pentirò mai di essermi servito, furono il Mondo e il Teatro. Il primo 

mi mostra tanti e poi tanti vari caratteri di persone, me li dipinge così al naturale, che paion fatti 

apposta per somministrarmi abbondantissimi argomenti di graziose ed istruttive Commedie: mi 

rappresenta i segni, la forza, gli effetti di tutte le umane passioni: mi provvede di avvenimenti 

curiosi: m'informa de' correnti costumi: m'intruisce de' vizi e de' difetti che son più comuni del 

nostro secolo e della nostra Nazione, i quali meritano la disapprovazione o la derisione de' Saggi; 

e nel tempo stesso mi addita in qualche virtuosa Persona i mezzi coi quali la Virtù a codeste 

corruttele resiste, ond'io da questo libro raccolgo, rivolgendolo sempre, o meditandovi, in 

qualunque circostanza od azione della vita mi trovi, [...] Il secondo poi, cioè il libro 

del Teatro, mentre io lo vo maneggiando, mi fa conoscere con quali colori si debban rappresentar 

sulle Scene i caratteri, le passioni, gli avvenimenti, che nel libro del Mondo si leggono; come si 

debba ombreggiarli per dar loro il maggiore rilievo, e quali sien quelle tinte, che più li rendon grati 

agli occhi dilicati degli spettatori [...]”. 
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Goldoni, em suas comédias, aproveita as máscaras, os esquemas e os repertórios 

(canovacci)
12
 da Commedia dell’Arte para representar os relacionamentos 

humanos da sociedade veneziana do século XVIII. Para modificar a Commedia 

dell’Arte, Goldoni realiza transformações de forma gradual, deixando, por 

exemplo, em suas primeiras comédias, algumas personagens pertencentes a essa 

tradição, tais como Arlecchino, Brighella e Pantalone, embora tenham sido 

modificados em grande medida pelo autor. Segundo Ferrone, (2011, p. 35), essas 

personagens, ainda que carreguem em si traços fundamentais da Commedia 

dell’Arte, tais como costumes e caracteres cômicos, assumem contornos sociais e 

humanos mais próximos da sensibilidade dos seus espectadores. O 

aprofundamento psicológico e social das personagens goldonianas auxilia na 

exposição dos vícios e hipocrisias da sociedade de seu tempo. Goldoni elimina em 

suas peças as bufonarias e as tramas absurdas e propõe enredos naturalizados, mais 

verossímeis, relacionados principalmente ao mundo burguês. Sobre essa questão, 

Cardinali afirma: 

 

com a sua reforma, Goldoni pretende satisfazer as exigências de um 

novo público em potencial, aquele burguês, que vinha elaborando uma 

nova ética fundada no bom senso, na reputação, no trabalho, no culto 

à família, abandonando a fuga da realidade quotidiana, oferecida pelos 

cômicos dell’Arte (CARDINALI, 2014, p. 26)
13
. 

 

Nos dias de hoje, Goldoni ainda goza de um considerável sucesso, sendo um dos 

poucos dramaturgos italianos que continuam sendo estudados, reproduzidos e 

revisitados fora da Itália, devido principalmente à qualidade de suas obras primas, 

à vivacidade de suas comédias, à linguagem de suas peças, e principalmente, à 

inovação de seu teatro. Todos os seus textos são notáveis pela instintiva 

comicidade e pela vivacidade dialógica, o que faz com que sejam representados 

                                                             
12
 Segundo Pavis, em seu Dicionário do teatro (2011, p. 61), os canovacci eram esquemas que os 

atores seguiam na Commedia dell’Arte: eles improvisam levando em conta os lazzi (indicações 

sobre jogos de cena cômicos) característicos de cada um dos papeis típicos dessa comédia. 

13
 “Con la sua riforma, Goldoni intende appagare le esigenze di um nuovo pubblico potenziale, 

quello borghese, che andava elaborando un'etica nuova fondata sul buon senso, sulla reputazione, 

sul lavoro, sul culto della famiglia e, rifiutando l'evasione dalla realta quotidiana, offerta dai comici 

dell'Arte...”. 
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até os dias atuais (BALBONI; CARDONA, 2002, p. 106), inspirando, 

indiscutivelmente, produções teatrais e literárias de todo o mundo. (PIERI, 1993, 

p. 36). 

 

 

O cômico nas comédias de Carlo Goldoni 

 

Antes de Carlo Goldoni, outros teóricos já se manifestavam contra o cômico que 

tinha como único objetivo o fazer rir, pois o riso deveria ser utilizado para instruir 

e corrigir os maus costumes: Ridendo castigat mores, como nos diz este lema 

seiscentista, ao referir-se à Commedia dell’Arte. Ludovico Antonio Muratori (1706, 

p. 549) afirmava que a comédia, sendo o espelho da vida privada, deveria 

representar os defeitos das pessoas de baixo nível social, a fim de que o povo 

aprendesse através dos exemplos, a corrigir os próprios erros. O autor, como 

teórico reformador, não discorria sobre como fazê-la, apenas prescrevia que as 

comédias deveriam ser baseadas em regras, dar exemplos da vida moral, honesta 

e instrutiva. Muratori, dessa forma, representa o pensamento que dominava a 

Europa no século XVIII. Este pode ser considerado como o início da comédia séria, 

que tinha como objetivo: “denunciar vícios, comportamentos reprováveis, desvios 

da ordem que o sistema social estabelece como valor inquestionável e, de tal 

forma, preparar explícita ou implicitamente sua repressão ou correção” 

(D’ANGELI; PADUANO, 2007, p. 9)
14
. 

 

Carlo Goldoni desejava com sua reforma que a arte fosse tratada de forma séria. 

Ele lutava contra o inverossímil, comum na Commedia dell’Arte, já que nela todo 

o recurso era válido, a fim de alcançar o objetivo final, que era o de fazer rir o 

público que a prestigiava.  Mas, para efetivar a sua reforma, o autor deparou-se 

com alguns desafios, como por exemplo, a eliminação das máscaras, sem que a 

comicidade das peças fosse ameaçada. Goldoni objetivava, em seus textos, aliar os 

                                                             
14
 Para saber mais sobre as discussões no século XVIII sobre o cômico, cf. Fido (1984, p. 61-85). 
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valores burgueses a elementos risíveis, sem que a moral, a ética e o bom senso 

fossem prejudicados.  

 

Há certa dificuldade quando tentamos categorizar as comédias goldonianas em 

relação aos recursos cômicos utilizados pelo autor, principalmente, porque estes 

textos não se encaixam em nenhuma das principais teorias sobre a comicidade e o 

riso desenvolvidas por autores como Freud (1980), Bergson (2001), Dupréel 

(1949), Bakhtin (2002) ou Propp (1992). Em algumas comédias goldonianas, a 

comicidade se realiza com a introdução de apenas uma personagem cômica (como 

exemplo, a fofoqueira de “La bottega del caffè”). Em outras, como na comédia 

“La putta onorata”, o cômico é realizado principalmente através da inserção do 

dialeto veneziano. Ainda temos em algumas peças, o cômico que é produzido 

através do ambiente popular, coral, de festas, danças, tal como em “Il campiello” 

(1756), comédia que é qualificada por Goldoni como “alegre”, na qual o cômico 

é “estrutura senso e linguagem” (ALFONZETTI, 1999, p. 144). Esse traço de 

comicidade é repetido em “I morbinosi, (1759) e, sobretudo, em “Baruffe 

chiozzotte” (1762), “comédia popular e plebeia de efeito maravilhoso dado pela 

‘linguagem singular’ e pelas personagens populares”. 
15
 (ALFONZETTI, 1999, p. 

144). 

 

Goldoni fala de dois tipos de comicidade, quando recorda em suas Memoires os 

problemas surgidos por conta da sua mudança, ocorrida em 1753, do teatro 

Sant’Angelo para o San Luca, que tinha uma sala muito mais ampla e não favorecia 

“as ações simples e delicadas, as finesses, as presenterias, a veia cômica” (Mem. II, 

17, p. 117). Diante disso, o autor dá início a uma nova fase em seu teatro, na qual 

escreve comédias de caráter, que são qualificadas pelo próprio autor como 

“nobres e interessantes” (Mem. II, 24, p. 129). 

 

                                                             
15 

“Commedia popolare e plebea dall’effetto meraviglioso dato dal «langage singulier» e dei 

personaggi popolari”. 
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George Minois, em seu livro História do riso e do escárnio, ao falar sobre o riso 

na Modernidade, define de forma sucinta e precisa como se caracteriza o cômico 

na comédia de Carlo Goldoni: 

 

O veneziano Carlo Goldoni (1707-1793) consegue a façanha de criar 

“um cômico que consiste, mais que em suscitar o riso ou o sorriso, em 

alegrar o coração por meio de uma confiança profunda na existência, na 

natureza, na razão”. Goldoni dá uma segunda chance à Commedia 

dell’Arte, misturando o cômico farsesco com o cômico de meia-tinta. 

Esse otimista põe em cena a psicologia em ação, de modo amável e em 

proveito de uma moral individual e social. Ele é virtuoso e, por isso, faz 

rir – docemente (MINOIS, 2003, p. 416). 

 

Cumpre, antes de procedermos à análise das peças, considerar ainda que o riso é 

um fenômeno que deve ser analisado juntamente com a cultura do povo que o 

produz, bem como, com o momento histórico em que ele está inserido: “Cada 

época e cada povo possui seu próprio e específico sentido de humor e de cômico, 

que às vezes é incompreensível e inacessível em outras épocas” (PROPP, 1992, p. 

32). Sobre essa questão, Rossetti afirma: 

 

um acontecimento risível num determinado tempo e num determinado 

espaço, não o será, necessariamente, em outras culturas ou em outro 

período. Essa relativização, que não deixa de ser uma descoberta, é, ao 

mesmo tempo, um obstáculo, pois abre precedentes para inúmeras 

interpretações das manifestações cômicas, dificultando apreender traços 

mais estáveis, universais e atemporais dessas ocorrências (ROSSETTI, 

2007, p. 165). 

 

Dessa forma, questões históricas, culturais e sociais serão consideradas ao se 

proceder à análise de elementos risíveis nas comédias de Carlo Goldoni. 

Analisaremos, brevemente, alguns recursos utilizados pelo autor para a produção 

do riso na comédia “Il servitore di due padroni”, a mais próxima da Commedia 

dell’Arte. 

 

 

“Il servitore di due padroni”  

 

A comédia “Il servitore di due padroni” é a obra mais conhecida de Carlo Goldoni 

aqui no Brasil, e foi escrita completamente no ano de 1745. Goldoni afirma no 
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prólogo da comédia que esta pode ser chamada de jocosa, porque o cômico 

presente no texto é construído a partir do jogo de Truffaldino, o servidor de dois 

amos. Para o autor, a peça se assemelha às tradicionais comédias histriônicas, sem 

que haja nela todas as impropriedades grosseiras que ele condenou posteriormente 

em sua comédia-manifesto “Il teatro comico” (1750). Para nós, por ser mais 

próxima da Commedia dell’Arte, “Il servitore di due padroni” é a peça com mais 

aspectos risíveis do autor Carlo Goldoni. Talvez se deva a esse aspecto o grande 

sucesso que ela alcançou no Brasil. Sobre a comédia, Débora Oliveira Vieira 

considera: 

a obra que conhecemos resulta, então, de uma tentativa de Goldoni de 

“lapidar” a dramaturgia da Commedia dell’Arte – tanto é que não é 

difícil notar que os personagens que aparecem na peça não seguem 

estritamente as caricaturas previstas para os seus tipos. Ainda assim, a 

obra ainda guarda uma relação íntima com o improviso e com a 

comédia de caráter popular. Primeiramente porque a versão entregue 

ao ator Antonio Sacchi oferecia a este Arlequim plena liberdade ao 

improviso. As falas do personagem só foram escritas por Goldoni 

quando Sacchi deixou de fazer o papel (GOLDONI, 1993, p. xxiv). 

(VIEIRA, 2011, p. 46). 

 

E a partir dessa afirmação, a autora investiga as principais derivações da Commedia 

dell’Arte, presentes em “Il servitore di due padroni”, tais como “a dinamicidade 

de suas propostas cênicas”, “personagens muito bem definidos”, “uma sequência 

ininterrupta de peripécias, imbróglios e quiproquós”, “aliado à virtuosa habilidade 

dos atores para saltos, acrobacias e outros recursos cênicos”. (VIEIRA, 2011, p. 51). 

 

No centro da comédia temos Truffaldino, que participa de inúmeras confusões 

para que as suas mentiras não sejam descobertas (ele não poderia servir a dois 

amos), e principalmente, para alcançar o seu maior intento: comer duplamente, 

além de receber um duplo salário. A peça narra uma série de desencontros, 

provocados, principalmente, pelas artimanhas do empregado, que, sem saber, 

serve ao amante, Florindo, e à sua amada, Beatriz, travestida de Frederico. Após 

uma série de confusões, ao final da peça, o casal se reencontra e todos conseguem 

alcançar o final feliz almejado. 
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Égide Guareschi, em “Carlo Goldoni: dois patrões e um só Arlequim (?)” (2011), 

discorre sobre a evolução da personagem Arlecchino, desde o seu surgimento, no 

período Medieval, até a sua presença nas comédias goldonianas. A autora se 

detém em “Il servitore di due padroni”, buscando demonstrar que Arlecchino, 

servidor de dois senhores, pode ser considerado como uma caricatura do povo 

humilde da Veneza do século XVIII. Ele não é uma marionete ou um bobo, com 

falas mecânicas, mas, a partir da personagem presente na Commedia dell’Arte, 

Goldoni cria um Arlecchino muito mais próximo da realidade de seu público, em 

consonância com a reforma teatral proposta pelo autor. (GUARESCHI, 2011, p. 

47). Sobre o teatro goldoniano, a autora afirma:  

 

Goldoni buscava a poesia na própria sociedade, isso o aproximava do 

público, que lotava os teatros, independentemente, da classe social a que 

pertenciam. Além disso, foi desse material que o comediógrafo tirou 

sugestões para propor a sua reforma, valorizando o povo, seus 

costumes, sua linguagem. De acordo com seu projeto de renovação da 

comédia Goldoni pretendia que as personagens se expressassem com a 

linguagem mais natural possível, aquela usada no dia a dia e, portanto, 

o uso dos dialetos seria imprescindível para a construção de uma 

comédia mais real, mais ligada à sensibilidade e à noção de 

pertencimento local (GUARESCHI, 2011, p. 46). 

 

Guareschi ainda afirma que na representação feita por Goldoni de Arlecchino, 

perpassam características que conservam sua atualidade, tais como, críticas à 

exclusão social e a alguns aspectos políticos. Segundo a autora, através dessa 

personagem, Carlo Goldoni “deixou um legado peculiar, tanto para o teatro e a 

literatura italiana, quanto para o mundo artístico de outros países” (GUARESCHI, 

2011, p. 49). 

 

Durante toda a comédia, Truffaldino, o servo que pode ser qualificado, ao mesmo 

tempo, como extremamente sagaz e também muito atrapalhado, é o responsável 

pela maior parte das cenas cômicas, principalmente por conta de suas mentiras.  

 

Um dos enganos de Truffaldino que mais causa problemas na peça é quando, ao 

tirar os objetos das malas dos amos ao mesmo tempo, não sabe onde recolocá-

los, e acaba por criar uma grande confusão. Quando Florindo descobre em sua 
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mala uma foto que havia dado à sua amada, o servo fica em apuros para criar 

uma justificativa plausível. Da mesma forma, com Beatriz, que acha em sua mala 

uma agenda que pertencera a Frederico. Para se explicar, Truffaldino diz aos seus 

patrões que estes objetos pertenceram a pessoas a quem ele havia servido e que 

já estavam mortas. A notícia traz grande desespero aos amantes, que sem saber 

que estão perto um do outro, tentam o suicídio simultaneamente, não obtendo 

sucesso. 

 

Truffaldino também é representado como uma personagem de extremo apetite, 

tal como os parasitas da comédia antiga
16
. Assim diz a personagem acerca de sua 

patroa Beatriz: “com este meu patrão a gente come pouco e, para comer, muito 

tem de padecer. O sino da cidade já tocou o meio-dia há meia hora e o meio-dia 

do meu bandulho já tocou há duas horas”
17
 (GOLDONI, S.D.P.

18
, I, 6, p. 18). 

 

E ainda, na cena em que um de seus patrões abre a carta do outro patrão, ao 

tentar colá-la com miolo de pão, mais uma vez essa característica fica evidente na 

personagem: 

 

[...] tenho pena de entregar esta carta dirigida ao meu outro patrão assim 

aberta. Vou tentar voltar a fechá-la. (faz várias dobras mal feitas) Agora 

era preciso selá-la. Se soubesse como se faz! Já vi a minha avó às vezes 

selar cartas com miolo de pão mastigado. Vou experimentar. (Tira do 

bolso um pedaço de pão) é pena desperdiçar este bocado de pão, mas 

paciência. (Mastiga o pedaço de pão para selar a carta, mas sem querer, 

engole-o) Diabos! Engoli-o. Tenho de mastigar outro bocado. (Faz a 

mesma coisa e volta a engoli-lo) Não há maneira, não consigo! Vou 

tentar outra vez. (Mastiga como acima. Quer engolir o pão, mas 

controla-se e, com grande esforço, tira-o da boca) Oh, consegui. Vou 

selar a carta (Sela a carta com o miolo de pão)
19
 (GOLDONI, S.D.P., I, 

14, p. 31). 

                                                             
16
 O parasitus (serviçal, adulador) é uma personagem comum nas comédias de Plauto. Podemos 

encontrá-lo nas peças Curculio, Epidicus, Menaechmi, Miles Gloriosus e Stichus. 

17
 “Co sto me patron se magna poco, e quel poco el me lo fa suspirar. Mezzozorno della città l’è 

sonà che è mezz’ora, e el mezzozorno delle mie budelle l’è sonà che sarà do ore”. 

18
 De agora em diante, para nos referirmos à peçaem citações, utilizaremos as suas iniciais S.D.P. 

19
 “Sta lettera, che va a st’alter me padron, me despias de averghela da portar averta. M’inzegnerò 

de piegarla (fa varie piegature cattive). Adess mo bisogneria bollarla. Se savess come far! Ho vist la 

me siora nonna, che delle volte la bolla- va le lettere col pan mastegà. Voio provar (tira fuori di 

tasca un pezzetto di pane). Me despiase consumar sto tantin de pan; ma ghe vol pazenzia (mastica 

un po’di pane per sigillare la lettera, ma non volendo l’inghiotte). Oh diavolo! L’è andà zo. Bisogna 
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Temos na peça outro recurso que causa riso, que é uma personagem ocupar o 

lugar de outra. Esse procedimento é utilizado desde a comédia antiga: na 

Antiguidade Clássica temos, por exemplo, as comédias de Plauto Menaechmi, e 

Amphitruo, ambas escritas em Roma, nos séculos III e II a.C, que utilizam essa 

estratégia para causar o riso.  Sobre esse recurso, Wladimir Propp nos diz:  

 

este princípio é conhecido há muito e foi chamado de quiproquó, o que 

significa “um em lugar do outro”. Sobre ele baseia-se o motivo, 

extremamente comum nas antigas comédias, do disfarce, da ação em 

lugar de outrem, onde um é trocado por outro. E nas ações costumam 

acompanhar o engano (PROPP, 1992, p. 145). 

 

Na peça, temos a personagem Beatriz, que se veste de homem, fingindo ser seu 

irmão, a fim de conseguir a herança destinada a este, e também para encontrar o 

seu amante, que havia fugido depois de matar o jovem em um duelo. Nas 

primeiras cenas da peça, uma das personagens que conhecia Beatriz, diz que ela já 

costumava se vestir de homem há muitos anos, para andar a cavalo. Em seguida, 

surge na peça a jovem, com as vestes de Frederico Rasponi, seu irmão, passando-

se por este. Disfarce que só vai ser descoberto no final da peça, quando, ao ser 

informada da morte de Florindo, Beatriz começa a falar como mulher, não se 

importando com as pessoas que estavam ao seu redor. Sobre mulheres se 

disfarçando de homens em peças teatrais, Nicholson afirma: 

 

um esquema semelhante, mas presente num grande número de peças e 

através de meios variados, envolve a malícia de virgens castas e de 

esposas que se disfarçam de rapazes ou homens. Uma vez mais, estas 

personagens utilizam técnicas teatrais para resolverem o problema de 

como escapar a um modelo de papel coercivo fingindo no entanto 

obedecer a ele. De facto, se as mulheres eram ensinadas a aspirarem um 

ideal de apagamento pessoal, então estas personagens apagam-se ao 

ponto de deixarem de ter uma identidade feminina visível. A piada 

reside nas personagens masculinas, que não conseguem imaginar uma 

tão completa inversão de determinação sexual e por esse motivo 

raramente conseguem ver para além do exterior “masculino” 

(NICHOLSON, 1990, p. 350-351). 

 

                                                             
mastegarghene un altro boccon (fa lo stesso e l’inghiotte). No gh’è remedio, la natura repugna. 

Me proverò un’altra volta (mastica, come sopra. Vorrebbe inghiottir il pane, ma si trattiene, e con 

gran fatica se lo leva di bocca). Oh, l’è vegnù. Bollerò la lettera (la sigilla col pane)”. 
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Verificamos ainda na peça o uso da ironia pela empregada Smeraldina, que, além 

de fazer rir o público, expressa opiniões muito peculiares acerca dos homens: 

 

Vá, minha ama, que quereis fazer? Os homens, alguns mais do que 

outros, são todos cruéis para conosco. Exigem de nós uma fidelidade 

absoluta e à mais leve suspeita desprezam-nos, maltratam-nos, gostariam 

de nos ver mortas. Com um ou com o outro tendes de casar, por isso 

digo-vos, como é costume dizer aos doentes, já que tendes de tomar o 

remédio, tomai-o
20

 (GOLDONI, S.D.P., III, 13, p. 92-93). 

 

Vejamos ainda esta outra fala da personagem sobre os homens e as mulheres: 

 

Direi, como diz o provérbio: Nós temos as vozes, e vocês têm as nozes. 

As mulheres têm a fama de serem infiéis, e os homens cometem as 

infidelidades, a mais não poder. Das mulheres se fala, e dos homens não 

se diz nada. Nós somos criticadas, e de vocês tudo passa. Vocês sabem 

por quê? Porque as leis, quem as fizeram foram os homens, porque se as 

tivessem feito as mulheres, se ouviria tudo o contrário. Se eu 

comandasse, gostaria que todos os homens infiéis carregassem um ramo 

de árvore na mão, e sei que todas as cidades se transformariam em 

bosques (GOLDONI, S.D.P., II, 8, p. 49)
21
. 

 

Além de todos esses recursos empregados por Goldoni para produzir o riso, temos 

também em “Il servitor di due padroni” a utilização de cenas de pancadaria, 

críticas à sociedade Veneziana da época, bem como outros artifícios sobre os quais 

não nos ateremos neste artigo. 

 

 

Conclusão 

 

Carlo Goldoni foi um observador agudo da vida quotidiana de sua época, e 

compôs em sua obra um rico panorama de aspectos sócio-culturais da vida urbana 

                                                             
20

 “Via, signora padrona, che cosa volete fare? Gli uomini, poco più, poco meno, con noi sono 

tutti crudeli. Pretendono un’esattissima fedeltà, e per ogni leggiero sospetto ci strapazzano, ci 

maltrattano, ci vorrebbero veder morire. Già con uno o con l’altro avete da maritarvi; dirò, come 

si dice agli ammalati, giacché avete da prender la medicina, prendetela”. 

21
 “Dirò, come dice il proverbio: Noi abbiamo le voci, e voi altri avete le noci. Le donne hanno la 

fama di essere infedeli, e gli uomini commettono le infedeltà a più non posso. Delle donne si parla, 

e degli uomini non si dice nulla. Noi siamo criticate, e a voi altri passa tutto. Sapete perché? Perché 

le leggi le hanno fatte gli uomini, che se le avessero fatte le donne, si sentirebbe tutto il contrario. 

S'io comandassi, vorrei che tutti gli uomini infedeli portassero un ramo d'albero in mano, e so che 

tutte le città diventerebbero boschi”. 
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da sociedade veneziana do século XVIII.  Uma qualidade inegável do autor é a sua 

capacidade de conciliar o velho, representado pelas máscaras típicas da Commedia 

dell’Arte, ainda presentes em muitas de suas comédias, e o novo, expresso através 

da observação atenta da realidade e da transposição desses aspectos para a cena 

teatral. Goldoni entendia que o Mundo é o primeiro mestre necessário para a 

composição de seus textos. E o Teatro fornecia as cores, as tintas, que seriam 

pintados os quadros da realidade. Ele conseguiu aliar em suas peças o gosto do 

público culto àquele das classes mais humildes da população veneziana de sua 

época.  

 

Como sabemos, por quase dois séculos o teatro cômico na Itália se limitou às 

práticas da Commedia dell’Arte, e segundo o próprio Goldoni deixou registrado, 

este velho teatro havia se restringido a práticas inverossímeis e obscenas no início 

do século XVIII. O autor então propõe um teatro moral, que rompa com os 

esquematismos, com a comicidade decadente, e com a previsibilidade dos papéis 

da Commedia dell’Arte, abolindo gradualmente as máscaras, que também 

apresentavam uma linguagem mecânica, com estruturas repetitivas e artificiosas. 

O caráter das personagens foi desenvolvido, através de personalidades mais 

complexas, plausíveis e verossímeis, por estarem mais próximas da realidade de 

seu tempo. 

 

As comédias goldonianas têm um intento altamente moral, edificante: a virtude 

sempre triunfa e o vício é condenado. Todos os elementos empregados por 

Goldoni em Il servitore di due padroni são importantes como elementos que 

desempenham um papel relevante na constituição do próprio gênero comédia. E 

através desses recursos, a peça representa falhas de caráter e vícios não muito 

graves, a fim de, através do riso, educar e moralizar àqueles que estavam assistindo 

às representações dessas comédias. 
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Resumo: O presente trabalho propõe uma análise do conto “Miss Pinkerton’s Apocalypse” sob a 

perspectiva do humor crítico de Muriel Spark, como possibilidade de realização do discurso 

feminista da autora. O objetivo é mostrar a construção linguística e social do humor literário nesse 

conto, em que palavras com duplo sentido e estereótipos sociais conduzem tanto ao riso quanto 

à reflexão acerca de papeis de gênero em nossa sociedade. A metodologia do trabalho é a análise 

crítica do texto literário baseada na teoria crítica feminista de Lois Tyson, além de considerações 

semânticas e de efeito cômico acerca dos termos saucer e china empregados no texto. Os resultados 

da discussão revelam um duplo alcance da potência humorística desse conto: critica a sociedade 

patriarcal em seus costumes e pré-conceitos, enquanto destaca o papel da mulher nessa mesma 

sociedade, conferindo-lhe supremacia pela astúcia, pela palavra. 

 

Palavras-chave: Narrativa britânica – Muriel Spark. Muriel Spark – “Miss Pinkerton’s Apocalypse”. 

“Miss Pinkerton’s Apocalypse” – Humor feminista. Humor e femininismo – Muriel Spark. 

 

 

 

Introdução 

 

Premiada romancista, contista, poeta e ensaísta escocesa, a dama Muriel Spark 

(1918-2006) foi incluída pelo jornal The Times na lista dos 50 maiores escritores 

britânicos desde 1945. Seu centenário foi comemorado em 2018 com a reedição 

de seus 22 romances, que a fizeram famosa pelo humor e inteligência com que 

trata temas sérios em seus textos. Para esse trabalho, elegemos seu conto “Miss 

Pinkerton’s Apocalypse” (sem tradução para o português), publicado 

originalmente em 1958, pela crítica social e, principalmente, pelo humor feminista 

que destacamos no texto. Embora a temática do conto seja o sobrenatural, em um 

cenário doméstico da Inglaterra pós-guerra, e a forma como as pessoas reagem à 

sua presença, o conto é narrado de uma perspectiva feminina e feminista, ainda 
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que em terceira pessoa, porém com mudança da voz narradora no último 

parágrafo, de modo a confirmar a veracidade da versão apresentada pela 

personagem feminina e garantir a autoridade da sua fala junto ao leitor. O humor 

se estabelece desde o início e permeia todo o texto, a partir de duas vertentes 

principais: a linguística e a social. Assim, a autora explora a homonímia dos termos 

saucer (pires) e flying saucer (objeto voador), bem como a metonímia de china 

(porcelana) e o país de sua origem, China (China). Socialmente, ela questiona a 

voz da mulher na sociedade, ao apresentar a personagem principal desacreditada 

e silenciada pelos personagens masculinos, para, então, conferir-lhe poder para 

reverter a situação por meio da inteligência e do humor que a personagem 

emprega para, então, desautorizar a fala de seu colega homem. Nossa análise do 

humor nesse texto se concentra, pois, nessas vertentes apresentadas e parte das 

considerações teóricas de Lois Tyson acerca da autoria feminina. 

 

 

Panorâmica do conto 

 

O enredo se resume ao aparecimento de um disco voador na sala da senhorita 

Pinkerton, que está acompanhada de George (a relação entre eles não é 

explicitada, mas parecem estar juntos de alguma forma), que comia um sanduíche 

na cozinha no momento em que o disco entra pela janela. Ela o chama e ele se 

mostra assustado e temeroso diante do objeto, do qual se desvia e foge, enquanto 

ela quer se certificar da marca e autenticidade do disco, recorrendo a uma escada, 

na tentativa de se aproximar do objeto voador; George a impede de fazê-lo e 

derruba a escada e vários objetos da sala, repleta de antiguidades, já que Laura 

Pinkerton se dedica ao trabalho com porcelana, enquanto George lida com 

molduras. O disco sai pela janela e eles chamam a imprensa - embora ela também 

recorra a dois amigos cientistas que não atendem ao telefone. Repórter e fotógrafo 

chegam para colher o fato, mas os relatos de George e Laura não coincidem, pois 

tiveram experiências diferentes com o objeto - ela viu o interior do disco, o piloto 

e a máquina que o movia, embora sua preocupação fosse confirmar a marca da 
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porcelana; ele se esquivou o quanto pôde, e não entendeu como aquilo apareceu 

nem como voava. Como os repórteres imediatamente conferem credibilidade ao 

relato dele, que se alia aos outros homens para invalidar o discurso dela, alegando 

que ela deve ter ficado muito abalada por ser mulher, Laura começa a rir e insinuar 

leve embriaguez, para, interrompendo a conversa dos homens, alegar que ela e 

George estiveram bebendo, daí a bagunça, e que não deveriam ter chamado a 

imprensa, que poderiam ser multados por isso. George ainda tenta desconversar, 

mas ambos são desacreditados pelos repórteres, que decidem ir embora. Eles 

mantêm as diferentes versões do fato para os amigos e vizinhos, e sua relação 

permanece inalterada. A narradora aparece nas últimas linhas para confirmar a 

hipótese da senhorita Pinkerton, dizendo ser vizinha dela e também ter recebido 

a visita de um disco voador semelhante, com piloto e máquina. 

 

 

Análise 

 

Escrito em 1958, quando a ficção científica despontava como um gênero 

promissor, o “Apocalipse de Miss Pinkerton” apresenta a temática do sobrenatural 

desde o título até ao desfecho, mas Muriel Sparks subverte o gênero, tratando-o, 

de fato, como pano de fundo de sua narrativa, cujo foco está na (des)construção 

de estereótipos e desautorização da fala feminina numa sociedade machista.  

 

Nossa análise feminista se ampara em Lois Tyson, que alerta para a sub-

representação feminina na literatura e para a inferiorização da mulher como um 

construto cultural da sociedade patriarcal: 

 

Ainda hoje, a menos que o ponto de vista crítico ou histórico seja 

feminista, existe uma tendência a sub-representar a contribuição de 

mulheres escritoras. [...] Em outras palavras, o patriarcalismo cria o 

fracasso que ele então utiliza para justificar suas hipóteses sobre as 

mulheres. [...] A posição inferior há muito ocupada por mulheres na 

sociedade patriarcal tem sido produzida culturalmente, não 

biologicamente (TYSON, 2006, [s.p.]). 
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Portanto, o texto que analisamos se mostra duplamente significativo: é escrito por 

uma mulher e apresenta uma protagonista mulher. É pelo humor que Muriel 

Sparks subverte o discurso sexista e a posição da mulher na sociedade inglesa da 

metade do século XX.  

 

Assim, é sintomático que o texto se inicie com a ambientação e o fato, para, em 

seguida, abrir-se para o conflito de poder entre as personagens Laura e George, 

culminando em uma espécie de vingança da astúcia feminina.  Eis o início do 

confronto, como apresentado pela narradora: “A partir desse ponto suas histórias 

surgem em duas versões, a dele e a dela. Mas eles concordam quanto aos fatos 

principais; eles concordam que era um pequeno objeto chato e arredondado, e 

que ele voava”
1
. 

  

Enquanto somos levados pela ficção científica a pensar na natureza da aparição, a 

autora subverte a temática por meio do humor introduzido naturalmente na 

história, a partir da polissemia de saucer em inglês: pires e disco voador, na 

expressão flying saucer (popularizada desde o fim da década de 1940). Assim, o 

susto inicial com o objeto que entra voando pela janela é transformado pela 

protagonista na busca pela identificação da marca da porcelana, já que ela é 

especialista em porcelana antiga (vinte anos no ramo, conforme ela repete no 

texto, tanto para George quanto para o repórter, com vistas a garantir sua 

autoridade no assunto). 

 

George, entretanto, não acredita que um objeto voador possa ser um pires antigo, 

e suspeita que seja “radioativo e perigoso”, ao que Laura responde “não é 

radioativo, é Spode”, referindo-se à marca da porcelana. Talvez pelo stress da 

situação ou para ter razão na disputa, George diz a ela que não seja boba porque 

deve ser uma falsificação.  É apenas por medo do objeto em si e do risco a que 

                                                             
1
 “From this point onward their story comes in two versions, his and hers. But they agree as to the 

main facts; they agree that it was a small round flattish object, and that it flew” (Todas as traduções 

do conto são nossas). 
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ambos estão se submetendo quando Laura ameaça subir na escada para se certificar 

da autenticidade da porcelana, que ele enfim concorda com ela, em “‘Laura’! Ele 

disse desesperado. ‘Eu acredito que seja Spode. Eu aceito sua palavra’”
2
. 

 

Nesse momento em que George aceita a autoridade de Laura, o objeto sai voando 

pela mesma janela por onde entrara, e os dois decidem ligar para a imprensa. 

Laura tenta, ainda, seus amigos que ela considera cientistas, numa deliberada 

subversão do estatuto de ciência, pois um deles é interessado em pesquisa psíquica, 

e o outro, eletricista; mas nenhum atende ao telefone. O repórter, entretanto, 

chega logo, acompanhado de um fotógrafo. A autoridade de Laura cai por terra 

em um ambiente agora dominado por homens, e seu discurso será invalidado, até 

que ela tenha seu apocalipse e reverta a situação. 

 

O ambiente predominantemente feminino do cenário reforça a fragilidade e 

impotência da mulher naquela sociedade. Assim, louças e móveis antigos - dentre 

os quais a narradora cita nominalmente as seguintes peças femininas: uma tigela 

de vidro azul, uma bonequinha de porcelana de Dresden, um vaso de flores e um 

decanter de sherry, além de uma cadeira no estilo Queen Anne - são quebrados 

ou ameaçados na narrativa, quando George puxa Laura da escada, derrubando os 

itens de louça, ou quando o repórter se senta naturalmente na cadeira, da qual ela 

lhe solicita que se levante, explicando-lhe se tratar de uma peça muito frágil. O 

universo feminino é ameaçado inclusive simbolicamente, pela iminente destruição 

dos objetos que caracterizam o seu saber. 

 

Perguntados sobre a aparição, Laura afirma que não era uma aparição e justifica 

acrescentando lidar com antiguidades, sendo, então, prontamente interrompida 

por George, que recobra a coragem e aproveita a oportunidade de silenciá-la 

naquele ambiente masculino, dizendo: “‘Agora, Laura, sente-se a acalme-se’”
3
. 

Enquanto ela ainda tenta participar da conversa e contar sua versão da história, 

informando que além de ter visto primeiro, conseguiu ver dentro do disco, 

diferentemente de George; ele rouba o turno e a atenção dos repórteres 

                                                             
2
 “‘Laura!’ he said desperately. ‘I believe it is Spode. I take your word’”.  

3
 “‘Now, Laura, sit down and take it easy.’”  
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afirmando que tem algo a dizer, que comecem do começo, ao que os homens 

reagem olhando para ele com esperança. Segue-se a versão de George, até que o 

repórter lhe pergunta se ele tem alguma ideia do que seja, e, enquanto ele vacila 

respondendo que sim e não, Laura diz apenas “porcelana Spode”, com a mesma 

segurança anterior, informando aos repórteres ter reconhecido a coisa 

imediatamente, por estar no meio há vinte e três anos. O humor aí advém da 

metonímia da palavra china em inglês, que significa tanto o país China, quanto 

porcelana, pela sua origem naquele país. Aqui, a confusão que leva ao riso só é 

possível em inglês, pela coincidência dos termos, seguida pela explicação dela, que 

ironiza a expressão flying saucer novamente, e contribui para o distanciamento 

entre o conhecimento específico da protagonista e a expectativa mundana dos 

repórteres: “‘Pessoalmente, eu tenho trabalhado com porcelana por vinte e três 

anos. Eu reconheci a coisa imediatamente’. O repórter anotou e perguntou: ‘Esses 

discos voadores aparecem frequentemente na China?’. ‘Era um pires. Eu nunca 

tinha visto um voando antes’, explicou a senhorita Pinkerton”
4
. 

 

Enquanto Laura tenta justificar sua autoridade, explicando que George não 

entende de antiguidades e por isso ficou confuso com a aparição, George 

pergunta-lhe quem vai contar a história, ela ou ele. Mas quem responde é o 

repórter, sugerindo que ouçam primeiro George e depois a ela. Aqui citamos Celia 

Ask, para quem  

 

a situação de Laura deixa evidente sua autonomia financeira e 

intelectual, embora ainda lhe seja necessário passar pelo questionamento 

do poder dominante, representado pelos repórteres, como se houvesse 

uma seleção indicando os indivíduos aptos a comporem o espaço 

público. O que os inquisidores sociais ignoram é que Miss Pinkerton é 

dotada de conhecimento suficiente para ocupar o espaço social onde se 

encontra, lugar assumido com segurança pela protagonista, como 

analogia à consciência das mulheres de que o espaço público não é 

cedido a elas, mas conquistado por sua capacidade de lidar com as 

dificuldades e restrições que a sociedade lhes impõe (ASK, 2013, p. 101). 

 

A segurança que Laura demonstra ao narrar os detalhes da experiência, como o 

piloto e a máquina que ele usava para fazer o pires voar, atesta seu conhecimento 

do fato e sua capacidade de aceitar o insólito com naturalidade, em um contexto 

em que nem George nem os repórteres consideram crível sua versão. 

                                                             
4
 “‘Personally, I’ve been in china for twenty-three years. I recognized the thing immediately.’The 

reporter scribbled and inquired, ‘These flying discs appear frequently in China?’ ‘It was a saucer. 

I’ve never seen one flying before,’ Miss Pinkerton explained”.  
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Aqui, novamente, o feminino é preponderante, mas desacreditado e 

ridicularizado, pois sua versão do fato inclui, para além do pires de porcelana 

Spode, um pequeno piloto do tamanho da unha do dedo mínimo, que dirige uma 

máquina de costura antiga, pedalando com os pés e guiando o volante com uma 

das mãos, enquanto acena para Laura com a outra. 

 

O humor advém ainda do deslocamento do enfoque que Laura realiza ao longo 

da narrativa: o sobrenatural e seu mistério intrigam aos homens, que buscam 

compreender o que aconteceu ali, enquanto a ela interessa provar que está certa 

sobre a marca da cerâmica, sem demonstrar surpresa ou estranhamento em relação 

a qualquer aspecto do fato. Como afirma Judy Little acerca da comicidade em 

Muriel Sparks, [...] “a limiaridade cômica não é a da crise pessoal, mas social, 

econômica, da inversão, intriga, e festividade” (LITTLE, 1983, p. 110, tradução 

nossa). 

  

Quando, finalmente, Laura escuta o repórter dizer que prefere a teoria de George 

e sugerir que ela estivesse alucinando sob efeito do choque da aparição, e George 

anuir e ainda murmurar “Mulheres”, seguido do riso de ambos, ela percebe a 

impossibilidade da realização pessoal e “toma uma rápida decisão”, segundo a 

narradora. A partir daí ela simula leve embriaguez, com vistas a desautorizar a fala 

de George, com discurso machista e falacioso, sendo prontamente acreditada pelos 

repórteres, a quem George não mais controla. 

 

O trecho a seguir marca a reviravolta do enredo e triunfo da protagonista, na 

medida em que ela comicamente reverte o sexismo a seu favor, pela ambiguidade 

da sua fala e por acrescentar que ele bebeu muito mais que ela: “‘Mulheres, vocês 

sabem, né?! É sempre a mulher que importa no final’, ela disse a eles. ‘Nós 
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bebemos um pouco. O senhor Lake bebeu bem mais que eu’, ela disse 

triunfantemente”
5
. 

 

Ao mesmo tempo em que assume a culpa da mulher, ela sugere que a mulher é o 

que importa no final, ambiguidade que pode ser percebida pelo leitor, mas não 

pelos personagens, agora vítimas de sua sagacidade retórica. Novamente 

recorremos a Judy Little, quando ela afirma que [...] “os homens e as atitudes 

tipicamente masculinas que eles representam são frequentemente tratados 

satiricamente” (LITTLE, 1983, p. 114, tradução nossa) A fragilidade feminina 

sugerida pelos personagens masculinos é transformada em esperteza que leva à 

crítica ao comportamento masculino, exemplificado pelo consumo excessivo de 

bebida - outra inserção de humor britânico no texto, aqui empregado à revelia da 

vítima e de maneira indefensável: como alegar sobriedade discursando sobre 

aparição de disco voador em um ambiente bagunçado, com louça quebrada e 

bebida derramada?  

 

Bem, George ainda tenta, afinal, é a palavra de um homem contra a de uma 

mulher anteriormente desacreditada pela audiência: “‘Eu lhe garanto’, George 

insistiu com o fotógrafo, ‘que tinha um disco voador há menos de uma hora nesta 

sala’. A senhorita Pinkerton deu uma gargalhada”
6
. A subsequente gargalhada de 

Laura garante o perdão dos repórteres, que se retiram sem mais perguntas ou 

interesse. 

 

A narrativa prossegue por mais dois parágrafos, um sobre George continuar 

sustentando o fato e oferecendo ambas as versões aos ouvintes, para que 

escolhessem em qual acreditar, enquanto Laura se limitava a negá-lo e a dizer que 

George era muito imaginativo, mantendo a versão da festa que tinha sido aquela 

                                                             
5
 “‘Women, you know! It always comes down to women in the finish,’ she told them. ‘We had a 

couple of drinks.’ ‘Mr. Lake had rather more than I did,’ she said triumphantly”.  

6
 “‘I assure you’, George insisted to the photographer, ‘that we had a flying saucer less than an 

hour ago in this room’. Miss Pinkerton giggled”.  
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noite; outro, o último parágrafo, sobre a relação entre eles não ter sido abalada 

pelo evento, e, principalmente, pela participação da narradora, ao se posicionar 

favoravelmente ao discurso de Laura Pinkerton em: “Pessoalmente, eu acredito na 

história, com uma preferência pela versão original da senhorita Pinkerton. Ela é 

minha vizinha. Eu tenho motivo para acreditar nessa versão porque, não muito 

depois, eu também recebi uma visita voadora de um pires”
7
. 

 

Não é um final feliz e não apresenta uma solução para o problema denunciado 

no conto, mas conclui com sororidade e humor uma abordagem sóbria e leve 

sobre a participação da mulher em uma sociedade sexista, temática cara a Muriel 

Sparks e atual até aos nossos dias. 
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 “Personally, I believe the story, with a preference for Miss Pinkerton’s original version. She is a 

neighbour of mine. I have reason to believe this version because, not long afterwards, I too 

received a flying visitation from a saucer”. 
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Resumo: O trabalho examina os haikais reunidos na antologia En pleine figure: haïkus de la guerre 

14-18, organizada por Dominique Chipot (2013), escritos por diversos autores participantes da 

Primeira Guerra Mundial, dando enfoque aos que lançam mão dos recursos de humor e ironia. A 

pesquisa se baseou em análise dos poemas do livro, buscando compreender, sob a ótica de teorias 

de literatura de testemunho, a inusual utilização da forma poética japonesa como ferramenta da 

passagem do trauma pessoal para a arte, além das modificações da forma japonesa no trânsito ao 

ocidente. Para tal, fundamenta-se em textos de Márcio Seligmann-Silva, Paulo Franchetti e Paul 

Miller. Além da inusual união entre haikai e testemunho, há haikais na antologia que, a despeito 

da frequente morbidez dos temas, utilizam como recurso literário principal o humor, incomum em 

literatura com teor testemunhal, apesar de característico do haikai japonês. O trabalho discute a 

utilização desse humor como recurso dialético na tentativa de compreensão do trauma.  

 

Palavras-chave: Haikai e humor. Dominique Chipot – En pleine figure: haïkus de la guerre 14-18. 

Haikai e Primeira Guerra Mundial. Literatura de Testemunho – Haikai.  

 

 

 

Introdução 

 

Os poemas do livro En Pleine Figure: Haïkus de la guerre de 14-18, antologia 

organizada por Dominique Chipot, que compreende haikais escritos por diversos 

participantes franceses da Primeira Guerra Mundial, foram estudados pelo 

subprojeto de Iniciação Científica “A Grande Guerra em dezessete sílabas: O 

testemunho e a catástrofe no haikai”. O livro compreende mais de duzentos e 

cinquenta poemas de dezesseis autores diferentes, além de diversos anônimos. 
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Dentro desse conjunto, escolheu-se, a fim de análise, Marc-Adolphe Guégan e 

Julien Vocance, dois dos poetas com obras presentes em maior número no livro. 

Os autores contemplados foram estes devido ao teor testemunhal presente em 

seus haikais, comparados aos demais, além da tendência à presença de humor em 

seus poemas. 

 

O triângulo haikai-testemunho-humor, inicialmente, apresenta-se inusual: Por um 

lado, apesar da ligação do haikai ao humor ser comum, as de haikai com 

testemunho e de testemunho com humor podem aparentar-se problemáticas. A 

fim de uma delimitação teórica inicial, conceituaremos, em termos gerais, haikai e 

literatura de testemunho, para, então, demonstrar a relação destes dois termos 

entre si e com o humor por meio de alguns poemas tomados da antologia.     

 

Conforme a abordagem teórica tomada pela pesquisa, compreende-se as 

características fundamentais do haikai tradicional japonês, segundo Paulo 

Franchetti (1990, p. 20) e Antônio Nojiri (2005, p. 7), como: poema composto 

por uma estrofe de três versos, sendo o primeiro de cinco sílabas, o segundo de 

sete, e o terceiro de cinco. Geralmente não são utilizadas rimas e o primeiro verso 

finda com uma partícula expletiva. Há a presença do kigo, ou termo de estação, 

que delimita o haikai ao espaço simbólico de uma das quatro estações do ano ou 

do ano novo. O mais conhecido poeta de haikais, Matsuo Bashō (1644-1694), 

responsável pela primeira popularização da forma, apresentou em sua poesia, 

segundo Yamamoto Kenkichi (apud NOJIRI, 2005, p. 9), três elementos 

constantes e que se consolidaram como característicos do haikai: “kokkei 

(comicidade), aisatsu (saudação ou cumprimento), e sokkyô (improvisação)”. A 

improvisação reflete o próprio modo no qual Bashō produzia seus haikais: em 

longas viagens pelo interior do Japão, escrevia diários e, intercalados com a prosa, 

haikais, pintando as paisagens e os acontecimentos que via. A saudação é 

usualmente apresentada pelo kigo, que insere o poema numa reunião de valores 

culturais acerca da concepção simbólica do que cada estação e cada termo a ela 

ligado representam.  
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Nojiri explica que a comicidade é, desde a origem do haikai na forma poética um 

pouco mais antiga do Renga, um de seus traços principais. Como pode-se conferir 

em poemas de autores clássicos da forma, como Buson, Issa, e especialmente no 

próprio Bashô, a leveza da composição e o sutil humor que empregam se mostram 

constantes e fundamentais. Consoante à atmosfera contemplativa evocada pelos 

seus haikais, a comicidade é leve, e geralmente relacionada a ironias da natureza, 

de modo a suscitar ainda mais um tom reflexivo, apesar de que ainda impessoal. 

 

Essa é a forma tradicional do haikai oriental. No trânsito do haikai para o ocidente, 

sua essência, sua concepção como uma curta representação momentânea de algum 

acontecimento, permaneceu, em grande parte dos poetas, inalterada. Nas 

questões formais, porém, observam-se grandes mudanças, como foi possível 

perceber nos próprios haikais dos poetas estudados na pesquisa, cujos haikais 

mostravam esquemas métricos de 5-5-5, 4-4-4, 5-8-5, 7-7-7, e até 12-12-5, dentre 

outros. Também o kigo sofreu grande modificação, em muitos haikais ocidentais 

sumindo completamente. O elemento da comicidade, contudo, ainda se faz muito 

presente nas produções ocidentais, como pode-se verificar, por exemplo, na obra 

de Paulo Leminski, ou mesmo nas de Julien Vocance e Marc-Adolphe Guégan, 

como nos poemas “À leur table frugale” e “Le fusil”, os quais serão tratados mais 

abaixo. As modificações ocidentais, enfim, continuam e variam bastante. 

 

Talvez uma das mais bruscas e interessante dessas modificações está no que José 

Antônio Gomes chama de “haikais de guerra”. Soldados franceses como René 

Maublanc, Julien Vocance, Marc-Adolhpe Guégan e René Druart retrataram, nas 

trincheiras do front ocidental da Primeira Guerra Mundial, as paisagens e os 

acontecimentos quase apocalípticos que vivenciaram usando a forma poética 

japonesa do haikai. Transforma-se a contemplação da natureza em representação 

traumática e expressiva dos horrores catastróficos decorrente de uma guerra. 

Como explica Gomes, trata-se de 
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toda uma série de poetas franceses que, nascidos nas últimas décadas do 

século XIX, participaram como soldados na Primeira Guerra Mundial ou 

foram angustiadas testemunhas do conflito, e exprimiram, sob a forma de 

haiku, as suas impressões e pensamentos, o seu horror e espanto (GOMES, 

2015, p. 227). 

 

Os haikais da antologia de Chipot mostram grande variação de temas e de 

perspectivas por parte de cada autor, com alguns abordando diretamente a 

questão da memória e esquecimento, como os de René Maublanc; os de Julien 

Vocance, que mostram diversidade ao abordar temas como religião, memória e 

animalização do homem, por vezes até com humor, mostrando ainda ligação com 

o haikai tradicional; e os de Marc-Adolphe Guégan demonstrando mais 

fortemente crítica social e política, questionando a propaganda da guerra e a 

desilusão da realidade grotesca das batalhas, quase sempre com tons irônicos e 

humorísticos.  

 

Assim como nas já consagradas obras da literatura de testemunho, como os escritos 

de Primo Levi, Anne Frank, Paul Celan, Jorge Semprún, Ruth Klüger, dentre 

outros, questões que se fazem essenciais nessa variante poética são a vivência com 

a memória, a tentativa de sobrevivência tanto do corpo quanto da mente e do 

espírito durante a catástrofe, e, especialmente, como retratar o trauma vivido, 

como contar o incontável.  

 

Podemos compreender a literatura de testemunho como sendo composta, muito 

sinteticamente, por doze traços característicos descritos por Salgueiro (2012, p. 

292), que são: 1) Registro em primeira pessoa; 2) Compromisso com a sinceridade 

do relato; 3) Desejo de justiça; 4) Vontade de resistência; 5) Abalo da hegemonia 

do valor estético sobre o ético; 6) A apresentação de um evento coletivo; 7) 

Presença do trauma; 8) Presença de rancor e ressentimento; 9) Vínculo estreito 

com a História; 10) Sentimento de vergonha pelas humilhações e pela 

animalização sofridas; 11) Sentimento de culpa por ter sobrevivido; 12) 

Impossibilidade radical de re-apresentação do trauma sofrido. Como o autor nota, 

para cada um desses traços pode ser apresentado um texto de testemunho que o 
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contradiga. O que importa, portanto, é o conjunto total das características 

testemunhais e seu diálogo. 

 

O termo tem sua origem com as produções literárias de sobreviventes do 

Holocausto, mas, desde então, o conceito tem se expandido. O teor testemunhal, 

termo cunhado por Márcio Seligmann-Silva e que indica a presença de traços de 

testemunho em obras literárias para além das que possuem um conceito mais 

“fechado” de testemunho (que seriam apenas as escritas por sobreviventes do 

Holocausto ou de alguma grande catástrofe do tipo), tem ampliado a possibilidade 

de aplicações das teorias sobre esta vertente literária para diversas obras que não 

seriam tradicionalmente englobadas em seus estudos. As obras literárias podem ser 

pensadas não como apenas aquelas que são ou não literatura de testemunho, mas 

como aquelas que apresentam maior ou menor teor testemunhal.  

 

De tal modo, o teor testemunhal dos soldados, sobreposto à forma do haikai, com 

toda a sua bagagem literária de elementos nele comumente presentes tanto na 

forma quanto no conteúdo, como a métrica, a comicidade, a saudação, o 

improviso etc., constrói uma curiosa união de universos e contextos culturais 

distintos. 

 

 

Os haikais 

 

Passemos aos haikais propriamente ditos, nos quais observaremos como neles se 

manifestam a comicidade, a ironia e o humor. Partiremos, primeiro, da leitura do 

poema de Marc-Adolphe Guégan intitulado “Le fusil”: 

 

O fuzil  

 

Olhar do fuzil que mira.  

Olhar de morena fatal.  

É amor à primeira vista. 
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Le fusil 

 

Regard du fusil qui vise. 

Regard de brune fatale. 

On reçoit le coup de foudre
1
 (GUÉGAN, 2016, p. 63). 

 

Inicialmente, pode-se perceber pelo paralelismo construído entre os dois primeiros 

versos com a troca do adjunto “du fusil qui vise” para “de brune fatale” não 

apenas a criação de um ritmo fluido, com ambos os trechos possuindo cinco sílabas 

poéticas, mas também uma associação semântica entre o fuzil e a morena. Isso 

leva à ambiguidade: morena pode ser tomada tanto como metonímia do fuzil 

(que, na Primeira Guerra Mundial, geralmente possuíam coloração marrom ou 

cinza) quanto de uma mulher. A caracterização da morena como fatal não ajuda 

a resolver a ambiguidade, mas, pelo contrário, cabe perfeitamente tanto à arma 

quanto à amante.   

 

O último verso, como é característico ao haikai, realiza uma quebra quanto aos 

primeiros versos, perceptível em sua organização sintática destoante e no 

encerramento da corrente semântica levantada. Contudo, esta finalização reafirma 

a ambiguidade do poema e a leva além, brincando com a expressão francesa coup 

de foudre, que pode ser compreendida, mais literalmente, como um trovão ou 

raio, mas mais figurativamente como um golpe certeiro e súbito e, como fixou-se 

seu sentido como expressão, amor à primeira vista. A associação da morte 

repentina por um tiro de rifle com a captura súbita de um indivíduo pelo amor 

fulminante é um efeito mórbido, irônico e eficaz. 

 

Aliás, é impossível não lembrar, pela aproximação de uma arma com o ato de se 

apaixonar, do pequeno flecheiro filho de Vênus e Marte, Cupido. Enquanto que, 

na tradição clássica, é o menino Cupido que causa coup de foudre da paixão com 

suas setas, em “Le fusil” tanto o amor quanto a morte são modernizados. Uma 

                                                             
1
 Tradução nossa, bem como as demais dos poemas da antologia e das citações do organizador, 

Dominique Chipot. 



 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

411 

arma é trocada por outra, do arco passa-se ao rifle, e, das belas mitologias clássicas, 

passa-se à moderna e brutal guerra tecnológica.  

 

Este poema, assim como vários outros de Marc-Adolphe Guégan, traz ao haikai 

de guerra o aspecto de que estamos tratando, pelo qual Julien Vocance também 

passeou: o humor. A existência do humor em literatura de testemunho, como já 

mencionado anteriormente, é, no mínimo, infrequente. Pensar em relacionar os 

principais temas presentes no testemunho, como sofrimento e trauma, com 

humor, que por sua vez já vem associado à graça, e, comumente, riso, pode gerar 

um certo receio compreensível, como explica Wilberth Salgueiro: 

 

Quando se estuda o testemunho na literatura, ocorre um certo sequestro 

da lírica, porém ainda mais: o sequestro absoluto do humor. As razões 

são evidentes: dor e humor só rimam na linguagem, não na vida real, 

histórica, concreta, cotidiana (SALGUEIRO, 2013, p. 39). 

 

Contudo, há diversas formas de lidar com o sofrimento, em seus vários modos, e 

de desenvolver reflexões sobre tragédias e traumas. Uma dessas formas é pelo viés 

do humor, o que inclui até mesmo o politicamente incorreto “humor negro”. O 

humor neste haikai, como o presente em outras obras lidas sob a ótica do teor 

testemunhal, como em Alex Polari, Glauco Mattoso e Paulo Leminski, possui sua 

função.  

 

Decerto, o poema com humor que se faz a partir da dor não está 

“desembaraçado” da memória do sofrimento. Antes, contribui para sua 

perpetuação. Mas, talvez, o bom poema de bom humor seja para nós 

uma forma, ainda que incômoda e estranha, não de “superar” a dor, 

mas de entendê-la melhor, rindo dela, com ela ou, mesmo contrafeitos, 

por causa dela (SALGUEIRO, 2017). 

 

A própria presença do humor em literatura de testemunho e, no caso, em poemas 

de guerra, é, assim, compreensível. O jogo de associações entre o rifle e uma 

mulher e entre a morte súbita e o amor à primeira vista traz para perto a imagem 

do fuzil, compreendendo-o não como monstro amedrontador, mas como objeto, 

e ainda satirizando-o ao confundi-lo com um causador de paixões. O poema, 
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especialmente com o último verso, não tira a seriedade e negatividade da morte 

e da arma, mas, reconhecendo suas naturezas e o efeito que têm sobre os homens, 

brinca com elas. A presença do humor neste haikai, este humor de morte, assim 

como em outros da antologia, lembra ao leitor da presença incontornável da 

morte e tenta encará-la com dignidade própria, sem necessariamente demonstrar 

temê-la. 

 

Vejamos, agora, um segundo poema: “À leur table frugale”, de Julien Vocance. 

 

Em sua mesa frugal  

Um salsichão negro se convidou.   

Ele destruiu três peitorais. 

 

À leur table frugale 

Un saucisson noire s’ést invité 

Il a defoncé trois poitrines (VOCANCE, 2016, p. 116). 

 

Ao estarem numa refeição não tão abundante, pessoas não nomeadas, 

supostamente soldados ou oficiais, recebem uma visita: uma salsicha preta. Que, 

aliás, é também inesperada: convida a si mesma. No último verso, porém, a 

salsicha se revela como bomba, aparentemente matando três pessoas. A quebra 

de expectativa no terceiro verso, revelando a metáfora da salsicha preta como 

bomba de artilharia, gera um humor mórbido. 

 

Assim como no poema “Le fusil”, a presença do humor aqui é compreensível, 

funcionando não para gerar riso inconsequente, mas para aproximar a seriedade 

da alegria, compreendendo ambas melhor. A grande maioria dos poemas de 

Vocance e dos outros poetas na antologia retrata o que aqui já se discutiu um 

pouco: morte, esquecimento, trauma, guerra. O haikai trata de um tema como a 

morte súbita, violenta e inesperada de modo tão leve que faz lembrar os próprios 

haikais tradicionais como os de Bashô, que tratam com semelhante leveza diversos 

outros assuntos. O próprio poema sobre o elmo e o grilo, um dos raros de Bashô 

que aludem à violência ou à guerra, trata desses problemas humanos como 

qualquer outra coisa da natureza: 
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Que irrisão: 

Debaixo do elmo 

Canta um grilo (BASHÔ, apud GOMES, 2015, p. 239). 

 

No poema de Vocance, um dos modos pelo qual essa leveza também se dá é pelas 

palavras e os sons utilizados: a assonância entre table e frugale e defoncé e invité, 

e a aliteração entre saucisson e s’est; e trois e poitrine dão ao haikai certa 

musicalidade. Além disso, a maneira cotidiana e quase que contemplativa com a 

qual o que acontece no poema é contado, à moda de Bashô, com o eufemismo 

dos peitos destroçados e com o humor do salsichão, também constrói essa 

característica. Paulo Franchetti mostra como essa leveza está relacionada a um dos 

vários ideais de composição de haicais, karumi:  

 

Karumi indica a combinação de simplicidade superficial com conteúdo 

sutil, e, como ideal estético, opõe o estilo de Bashô ao haikai 

ostensivamente trabalhado e aparentemente carregado de sentido. [...] 

eis como ele define o haikai ideal, portador de karumi: “na minha 

presente concepção, um bom poema é aquele em que tanto a forma do 

verso quanto a junção de suas partes parecem tão leves como um rio 

raso fluindo sobre um leito arenoso” (FRANCHETTI, 2012, p. 24). 

 

O termo karumi exprime bem o que até aqui chamamos de leveza. Esse traço 

aproxima tanto o haikai de Vocance quanto o de Marc-Adolphe Guégan com a 

tradição japonesa, manifestado pela simplicidade e irreverência das palavras 

selecionadas em sua confecção, assim como sua melodia.  

 

Podemos observar essa leveza de composição em outros poemas de ambos os 

autores, como é o caso de “Des croix de bois blanc”, de Vocance: 

 

Cruzes de madeira branca 

Surgem do solo 

A cada dia, aqui e ali. 

 

Des croix de bois blanc 

Surgissent du sol 

Chaque jour, çà et là (VOCANCE, 2016, p. 106). 
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Uma primeira reflexão possível é quanto a um traço testemunhal presente neste 

haikai. Ao invés de o eu lírico notar as mortes em si, o que se nota são apenas as 

cruzes espalhadas pela terra, indício de que são tantas e tão rápidas que é mais 

fácil se dar conta apenas dos improvisados túmulos. E são túmulos simples, que 

apelam a um dos mais antigos instintos dos homens, o de lembrar os mortos, ou 

de cuidar deles de algum modo. Mesmo que a memória de quem sejam aqueles 

homens provavelmente esteja perdida ou seja desconhecida para o eu lírico, seus 

túmulos improvisados são a tentativa de se lembrar que ao menos existiram. O 

caso das cruzes brancas retrata o que Seligmann-Silva descreve como “memória 

topográfica”. Segundo o autor: 

  

A memória topográfica é também antes de mais nada uma memória 

imagética: na arte da memória conectam-se as idéias que devem ser 

lembradas a imagens e, por sua vez, essas imagens a locais bem 

conhecidos. Aquele que se recorda deve poder percorrer essas paisagens 

mnemônicas descortinando as idéias por detrás das imagens 

(SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 56). 

 

De modo semelhante à anedota mencionada por Seligmann-Silva, na qual o grego 

Simônides sobrevive a um desabamento num banquete e, quando começam a 

encontrar pelos escombros os corpos dos mortos, por estarem tão desfigurados, 

Simônides tem que utilizar a memória, se lembrando do local onde cada indivíduo 

estava sentado para reconhecê-los, as cruzes do haikai são macabros lembretes da 

existência de cada soldado. Aqui, morreu um, acolá, outro. A memória 

topográfica, que lê os espaços que evocam memórias como cicatrizes, é a que põe 

sobre a terra-de-ninguém as cruzes. 

 

O que nota-se também no poema é como sua composição sonora lhe confere um 

tom melódico, com base, principalmente, nas assonâncias em croix e bois, 

surgissent e du, e çà e là, bem como nas aliterações em bois e blanc e surgissent e 

sol. A harmonia entre os sons desse haikai, advinda do uso dessas figuras de 

linguagem, pode causar uma aparente inconsistência quando leva-se em conta 

aquilo que se descreve: túmulos e túmulos que brotam na paisagem, reflexo das 

constantes mortes no campo de batalha. As cruzes de madeira branca, surgindo 
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do solo, a cada dia, cá e lá, falam da verdade dolorida do que está acontecendo 

no campo de batalha de modo metafórico e contemplativo.  

 

Além da estruturação melódica do poema, os próprios termos escolhidos na 

composição indicam distanciamento e contemplação. O çà et là, corriqueiros e 

quase que desinteressados, quase que imitam um poeta-monge japonês 

observando as desgraças do mundo como se ele mesmo não fosse parte dessa 

mesma realidade. A própria descrição do aparecimento das cruzes como surgissent 

du sol faz crer que são como árvores ou plantas, que simplesmente brotam do 

solo, pertencentes à natureza. A realidade crua, de que as cruzes são encravadas 

por homens onde supõe-se estarem cadáveres de companheiros mortos, é não 

somente ignorada como quase distorcida.  

 

Todas essas incongruências da leveza da forma quando comparada à severidade 

do que se descreve são, evidentemente, recursos de que o poeta lança mão para 

promover reflexão. É irônico o modo como retrata as mortes abundantes pois é 

tão brutal este mundo da guerra que tais coisas acabam sendo naturalizadas para 

os soldados. Os túmulos são vistos à moda de plantas crescendo em harmonia com 

a natureza pois lhe foi naturalizada essa morbidez da guerra. A leveza e o 

desinteresse (irônicos) da composição são fortemente críticas.   

 

A utilização do humor e da ironia para tecer críticas é algo muito familiar a Marc-

Adolphe Guégan. Tem-se vários poemas seus em que pensamentos de apoio ou 

glorificação à guerra são ironizados, satirizados e ridicularizados. Tomando o 

poema “Le sabre” de exemplo, temos: 

 

Uma obra de arte, a ponta 

deste sabre orgulhoso.  

Como nós embelezamos o crime! 

 

Une oeuvre d’art, la poignée 

De ce sabre fier. 

Comme on embellit le crime! (GUÉGAN, 2016, p. 63). 
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Os dois primeiros versos são lidos como uma reprodução de certo discurso de 

glorificação da guerra. O sabre, uma espada curvada e leve, é geralmente utilizado 

pela cavalaria ou por oficiais, servindo de metonímia destes ao ser chamado de 

orgulhoso, termo que, até este segundo verso, poderia ser tomado como positivo. 

Conforme essa visão nobre do sabre, sua caracterização como obra de arte é nada 

estranha, e poderia ser até tomada como dita por um próprio oficial do exército. 

A última palavra do último verso, entretanto, revela o tom verdadeiro do poema.  

 

Esta última expressão, crime, reconfigura tudo que antes foi dito como evidente 

ironia. O “orgulho” torna-se arrogância, e a “obra de arte”, ridicularização. A 

quebra no tom do poema que o terceiro verso propicia, bem como a 

ressignificação semântica que produz sobre os anteriores, é traço característico do 

haikai tradicional japonês. Como pode-se conferir em muitos de Bashô, como o 

famosíssimo da lagoa e do sapo, não é nada estranha a construção dos dois 

primeiros versos como, geralmente, uma descrição reflexiva, enquanto que o 

terceiro destoa dos demais por possuir ação de alguma espécie. Em “À leur table 

frugale”, de Vocance, que debatemos acima, pode-se conferir também a presença 

desta forma de construção. Nele, os dois primeiros versos evocam um campo 

semântico gastronômico e até cotidiano; é o último verso que revela a salsicha 

como bomba, e mostra a imagem pitoresca do salsichão convidando a si mesmo 

como representação, trazendo-a para a realidade violenta da guerra.   

 

“Le sabre” realiza esta mesma estratégia: há um campo semântico evocado pelos 

dois primeiros versos que, além de criar certo cenário ilusório e pitoresco, como 

em “À leur table frugale”, caracterizam esse cenário como fala indireta de alguém. 

Esse “alguém” é clara representação do discurso de valorização da guerra, 

principalmente reproduzido pelo governo a fim de incentivar, cada vez mais, 

jovens a se iludirem com a “beleza” da vida militar e a servirem o exército. Esse 

discurso é ironizado (e assim criticado) também no poema “Reportage”, também 

de Guégan:  
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O moribundo gritou: Mamãe!  

Lá de trás, o jornalista  

Ouviu: Viva a França! 

 

Le moribond criait: Maman! 

De l’arrière, le journaliste 

A entendu: Vive la France! (GUÉGAN, 2016, p. 66). 

 

No qual podemos observar também uma evidente crítica à “propagandização” da 

guerra. E seguindo a linha de crítica à glorificação da guerra, podemos considerar 

ainda seu duro poema “Survie”: 

 

É isto um pensamento último 

Que, em seu olho, se move?  

Não. É a primeira larva. 

 

Est-ce une pensée ultime 

Qui, dans sons oeil, bouge? 

Non. C’est la première larve (GUÉGAN, 2016, p. 67). 

 

Neste haikai vemos de modo ainda mais contundente que em “Le sabre” a 

construção do terceiro verso como quebra da corrente semântica desenvolvida 

pelos dois primeiros. Mas aqui, a ressignificação, além de crítica, é grotesca e 

satírica. O último pensamento de um soldado à beira da morte: lembranças de sua 

terra natal, memórias de sua amada – bulhufas. O discurso de glorificação da 

guerra que vemos nos poemas acima é aqui ridicularizado como se fosse fantasia 

infantil. As abstrações fantasiosas são retiradas de seu mundo das ideias, limpo e 

honrável, e são contrapostas à vida carnal e nojenta.  

 

 

O porquê do haikai e o humor como recurso de continuidade 

 

A partir das leituras propostas dos poemas, podemos tecer algumas reflexões 

importantes para a compreensão da utilização do humor nos haikais apresentados 

ao levantar a pergunta mais geral: Por que haikai? Uma pergunta que aponta para 

duas possíveis respostas, a depender da interpretação: primeiramente, por que os 

autores de que tratamos acima, além dos demais da antologia, escolheram 
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justamente o haikai, uma forma oriental, tão distante, para retratar suas 

experiências na guerra? Como bem se sabe, há grande e antiga tradição poética 

francesa, com suas próprias formas e especificidades, ainda mais considerando-se 

que na primeira metade do século XX já estavam criando raízes as sementes das 

primeiras vanguardas modernistas europeias, com suas características inovações 

formais. Todavia, o fato é que os Julien Vocance, Marc-Adolphe Guégan e diversos 

outros optaram pelo haikai. 

 

Em segundo lugar, uma resposta de cunho mais propriamente teórico-

metodológico seria a direcionada a indagação de “por que chamar de haikai?”. 

Afinal, como pôde-se perceber nos poemas acima, as modificações que a forma 

sofreu na viagem até as mãos dos poetas franceses são gritantes, tanto em questões 

estruturais quanto temáticas. Entretanto, preferiu-se, até então, no texto, utilizar 

deste termo em lugar de tercetos, poema-clique, poemetos, ou qualquer outro 

possível. As respostas destas duas intenções da pergunta “por que haikai” são, de 

fato, interligadas.  

 

No prefácio escrito por Dominique Chipot, o organizador reconhece o uso 

estranho a que o haikai foi empregado. Numa breve reflexão sobre o porquê da 

não opção pela forma do romance, após dizer que tratar da Primeira Guerra 

Mundial num haikai é equivalente a tentar fazer caber um oceano num dedal, 

Chipot descreve sua concepção da forma. Atentemo-nos às questões temáticas:  

 

[...] o haiku nunca esfregou os ombros com a guerra. Sua preocupação é 

apreender em dezessete sílabas ao mesmo tempo a permanência e a 

impermanência das coisas. No curso cíclico do mundo, captar esse 

pequeno evento que marca uma rachadura no continuum. Traços de pés 

de pássaros em um terraço úmido, um nabo brandido por um fazendeiro 

para mostrar o caminho. Mas a guerra é uma rachadura gigantesca. A 

soma das tragédias é tal que não se pode evacuar a violência e a tristeza 

em um suspiro discreto, como Buson fará para evocar a morte de sua 

filha. Incapazes de evitá-los sob pena de passar por monstros de 

insensibilidade, os poetas são forçados a usar um vocabulário que seria 
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desprezado de um haiku japonês: “misericórdia”, “milagre”, “perdão” 

[...]”
2
 (CHIPOT, 2016, p. 10). 

 

O haikai japonês tradicional é estranho a questões tão emocionalmente 

carregadas, tragédias como uma guerra. E, como se demonstrou acima, não é 

apenas na linguagem e tratamento de assuntos novos que os soldados franceses se 

distanciaram de Bashô, mas, apesar de Chipot afirmar que o haikai se dá em 

dezessete sílabas, pouquíssimos dos poemas da antologia possuem de fato essa 

metrificação. 

 

É pertinente levantar aqui um dado histórico quanto à introdução do haikai na 

França. Um dos primeiros poetas que se prezaram à tarefa de trazer a então 

exótica forma poética japonesa para o Velho Continente foi Paul-Louis Couchoud, 

conforme Paulo Franchetti: 

 

A primeira menção positiva ao haikai no Brasil deve-se a Afrânio Peixoto. 

[...] Peixoto conheceu o haikai por intermédio de um livro de Paul-Louis 

Couchoud (1879-1959), escritor hoje esquecido, mas nome-chave no 

orientalismo do começo do século XX. Couchoud esteve no Japão de 

setembro de 1903 a maio de 1904 e tomou contato com a literatura 

japonesa por meio dos trabalhos de europeus ali radicados, especialmente 

Basil Chamberlain (FRANCHETTI, 1990, p. 199). 

 

Couchoud, com suas experiências da primeira e das demais viagens que realizou 

ao Japão, até então privilégio de poucos, publica estudos fundamentais sobre o 

haikai, como Les épigrammes lyriques du Japon e Les haïkaï, em 1906, que servirão 

de base para escritores europeus desejosos de se aventurar na nova forma. 

Couchoud publica também Au fil de l’eau: “Em decorrência dessas viagens e 

                                                             
2
 “[...] le haïku ne s’est jamais frotté à la guerre. Son souci, c’est de saisir en dix-sept syllabes à la 

fois la permanence et l’impermanence des choses. Dans le cours cyclique du monde, capter cet 

événement minuscule qui marque une fêlure dans le continuum. Des traces de pattes d’oiseau sur 

une terrasse mouillée, un navet brandi par un paysan pour montrer le chemin. Or la guerre est une 

gigantesque fêlure. La somme des tragédies y est telle qu’on ne peut évacuer la violence et le chagrin 

en un soupir discret comme le fera Buson pour évoquer la mort de sa fille. Ne pouvant les éviter 

sous peine de passer pour des monstres d’insensibilité, les poètes sont obligés d’avoir recours à un 

vocabulaire qui serait impitoyablement éjecté d’un haïku japonais: “miséricorde”, “miracle”, 

“pardon” [...]. 
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leituras, em 1905 Couchoud produziu com dois amigos seu primeiro conjunto de 

poemas inspirados no haikai [...]” (FRANCHETTI, 1990, p. 199). 

 

Esses “dois amigos” mencionados por Franchetti são nomeados no posfácio da 

antologia de Dominique Chipot: Albert Poncin e André Faure. Além desses dois, 

outros amigos do círculo de Paul-Luis Couchoud mencionado é Julien Vocance. A 

amizade de ambos resultou numa propagação das teorias de haikai trazidas por 

Couchoud, com Vocance tornando-se um dos mais prolíferos poetas a lançar mão 

da forma japonesa conforme a concepção do amigo do que é fundamental e 

constitutivo do haikai. 

 

Dois aspectos da concepção de Couchoud são de imediata importância. Em 

primeiro lugar, nota-se que, sabendo muito bem da construção silábica estrita do 

haikai japonês, resolveu, em grande parte, ignorá-la na sua própria produção. 

Franchetti afirma que, em Au fil de l’eau, escreveu “72 tercetos sem métrica nem 

rima, que buscavam antes reproduzir o espírito do que a forma desse tipo de 

poesia japonesa” (1990, p. 190). E é nessa concepção que se baseiam os poetas 

soldados da antologia. Sua preocupação com a métrica é posta de lado, frente à 

grande precedência que deram ao aspecto mais abstrato do haikai como flash 

rápido e momentâneo, tentativa de capturar as cenas e as breves reflexões da vida 

sofrida dos campos de batalha. 

 

Em segundo lugar, a escolha do haikai em detrimento de formas poéticas já bem 

consolidadas na França e nas demais nações europeias é justificada pelo próprio 

poeta: 

 

[...] é uma poesia japonesa em três versos, ou antes, em três pequenas 

partes de frase, a primeira de cinco sílabas, a segunda de sete, a terceira 

de cinco: dezessete sílabas ao todo. É o mais elementar dos gêneros 

poéticos. [...] Um haikai não é comparável nem a um dístico grego ou 

latino, nem a um quarteto francês. Não é tampouco um “pensamento”, 

nem um “dito espirituoso”, nem um provérbio, nem um epigrama no 

sentido moderno, nem um epigrama no sentido antigo, isto é, uma 

inscrição, mas um simples quadro em três pinceladas, uma vinheta, um 
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esboço, às vezes um simples registro (touche), uma impressão 

(COUCHOUD, apud FRANCHETTI, 1990, p. 200). 

 

Apesar da boa ciência do repertório literário possível, não apenas Couchoud como 

todos os quinze poetas da antologia de Chipot optaram pela forma japonesa. Esta 

opção está inerentemente ligada à forte onda de orientalismo que tomava lugar 

na França da virada do século. Tanto para Couchoud e seus amigos quanto para 

vários outros europeus que ou se encantavam ou viajavam para o exótico Japão, 

no distante Oriente, esta cultura se mostrava como uma espécie de realidade 

paralela, ainda imaculada pela sociedade burguesa e capitalista. Os haikais e a 

cultura possuíam, assim, um aspecto daquilo que é alternativo, e “vinham 

valorizadas pelo contraste com a decadência do gosto e da qualidade da vida na 

sociedade industrial” (FRANCHETTI, 1990, p. 198). 

 

A outra face da moeda da opção pelo alternativo é a recusa do conhecido. Julien 

Vocance, Marc-Adolphe Guégan e outros, ao escolher uma nova forma oriental 

em detrimento das ocidentais, fizeram escolha consciente: ninguém escreve um 

haikai por acidente. Essa escolha é ainda mais significativa quando levada em conta 

a própria situação dos poetas como soldados numa guerra tão devastadora e sem 

precedentes. Toda a cultura europeia havia então culminado, todos os séculos de 

história, sociedade e tecnologia resultaram numa catástrofe brutal e 

desumanizadora, que sujeitava homens à morte, animalização (como em “Soldat 

des tranchées”
3
, de Vocance), violência e trauma (como em “Il a lu la lettre de 

l’écolière”
4
, do mesmo autor). Não é à toa que foi esta a guerra que deu origem 

à conhecida expressão thousand yard stare, apenas mais tarde identificada com o 

Transtorno de estresse pós-traumático. 

 

                                                             
3
 “Soldat des tranchées, / Homme des bois, / Gorille originel”. (“Soldado das trincheiras, / Homem 

das florestas, / Gorila original”).  

4
 “Il a lu la lettre de l’écolière, / Il a bien regardé son nom, / Il a dit que ça n’était pas pour lui”.  

(“Ele leu a carta da estudante, / Ele olhou bem o seu nome, / Ele disse que não era para ele”).  
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A recusa das formas poéticas europeias foi também uma recusa à cultura europeia 

de então, vista como responsável por culminar na Primeira Guerra Mundial. As 

próprias formas poderiam então ser vistas como incompatíveis ou insuficientes 

para se compreender tanto suas próprias inadequações quanto as novas e terríveis 

experiências bélicas. Um olhar de fora foi visto como necessário, um movimento 

duplo de tentativa de compreensão das novas tragédias e de refúgio (ou fuga) 

para um contexto cultural alheio a todos os problemas sócio-culturais que 

resultaram nos sofrimentos da guerra. 

 

E é com esta resposta à primeira das interpretações da pergunta proposta no início 

desta seção que se encontra a resposta à segunda. A opção dos poetas pelos haikais 

foi ato consciente, bem como o fato de a maioria não utilizar a mesma estrita 

estrutura dos poetas japoneses, nem tratar dos mesmos assuntos. Era sabido que 

estavam fazendo um movimento de trânsito para o Ocidente no qual muitas coisas 

seriam perdidas; contudo, como se pôde conferir nos poemas vistos acima, 

diversos novos aspectos seriam adquiridos (de modo mais evidente, o enfoque 

social e sobre a guerra, mas também a subjetividade), e, ainda mais, diversos traços 

foram mantidos, como a leveza de composição (karumi), a comicidade, a quebra 

do terceiro verso, o tamanho conciso, e, principalmente, a concepção geral do 

haikai como forma curta de descrever eventos vistos ou experienciados com sutis 

reflexões. Esses traços são o que atrelam vividamente os haikais da antologia aos 

haikais japoneses tradicionais; apesar das modificações, a ligação histórica e teórica 

e a percepção do que é fundamental na concepção filosófica do haikai justificam 

o ponto de vista teórico da continuidade genérica. 

 

Recursos literários como a leveza e a comicidade, apesar de possivelmente 

estranhos no tratamento com temas mórbidos como guerra e catástrofe, foram 

preservados pelos poetas enquanto que elementos como a silabação dos versos 

foram abandonados. Podemos observar em haikais como “Regard de brune 

fatale” e “À leur table frugale”, a utilização do humor como recurso dialético para 

a compreensão do sofrimento. Ela se dá no movimento entre o riso e o choro, 



 

 

 

Anais do XXI Congresso de Estudos Literários – O humor na Literatura    

 

 

423 

entre a felicidade e a tristeza, ou, como expunha Theodor Adorno em “É alegre a 

arte?”, alegria e seriedade. O filósofo alemão, neste texto, defende que após 

Auschwitz, a alegria não poderia mais aparecer por si só na arte, ou, como 

construído pela indústria cultural, a alegria ser a finalidade da arte, como espécie 

de pílula de vitaminas prescritas para após um dia de trabalho. A arte não poderia 

mais ser apenas alegre, mas sempre aliada à seriedade, assim havendo também a 

consideração paralela: impossível seria a arte ser completamente séria, sendo 

imperativa sua ligação com a alegria.   

 

Numa aplicação das considerações do filósofo alemão, poderíamos dizer que a 

literatura de testemunho, por ser estritamente relacionada à tragédia e ao trauma, 

ainda mais considerando a relação de sua produção com o Holocausto, é um 

espaço artístico no qual, mesmo que produzido num contexto histórico distinto 

(como, no caso, na Primeira Guerra Mundial), ainda pode ocorrer a 

indissociabilidade entre alegria e seriedade, entre humor e trauma. 

 

De tal modo, a existência do humor nos haikais de guerra é, ao mesmo tempo, 

uma ferramenta dialética para a compreensão do trauma e um importante recurso 

de continuidade da tradição japonesa do haikai. 
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“Qual é a graça disso?” - Pode perguntar alguém diante 
da comédia de Aristófanes, do escárnio de Pero da 
Ponte, dos contos de Voltaire, dos poemas de Oswald de 
Andrade ou das crônicas de Luis Fernando Verissimo. As 
respostas, claro, dependerão da compreensão de quem 
escreve humor literário e sobretudo de quem o recebe, 
atrelado que está a um tempo, a um lugar, a uma 
circunstância, a um estilo que garantirá o gatilho para se 
produzir e receber-se o texto humorístico em prosa ou 
verso.  
 
Refletir e discutir, mais do que “responder” a respeito 
de como, quando, onde, quem, sobre quem, sobre o que 
se faz humor, é o que pretendeu o XXI Congresso de 
Estudos Literários. O humor na literatura, reunindo 
professores, pesquisadores e estudiosos, de modo a 
favorecer discussões atualizadas sobre as relações entre 
humor e texto literário, focalizando o tema em 
diferentes abordagens e metodologias.  
 
Nestes anais os leitores terão a oportunidade de 
conhecer o que se tem discutido a respeito desse tema 
complexo, polêmico e provocador de diversas opiniões. 

 
 

 

 

 

 

   


