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                           RESUMO 
 

 

A pesquisa aqui apresentada busca lançar um olhar acadêmico sobre a ques-

tão da linguagem teledramatúrgica no contexto da minissérie, especificamente em A 

Pedra do Reino, destacando nela o vanguardismo presente no gênero. Para isso, 

utilizamos como suporte teórico pesquisadores ligados à área de comunicação e mí-

dia em diálogo com pensadores associados a linguagens artísticas. O trabalho pre-

tende chamar a atenção para um produto midiático que conseguiu articular lingua-

gens pouco convencionais ao meio televisivo, como o teatro, o gênero fantástico e a 

narrativa não linear. Para isso, nesta dissertação se estruturou um diálogo entre o 

autor do romance, Ariano Suassuna, o diretor da minissérie, Luiz Fernando Carva-

lho, e a literatura sobre o ao gênero televisivo. 

Esta dissertação se desenvolveu no sentido de expor com clareza os dis-

cursos do autor do romance e do diretor na minissérie, no sentido de explorar a 

complexidade contida em um produto pouco convencional ao suporte em que se a-

presenta. Neste contexto, análise da minissérie A Pedra do Reino foi explorada co-

mo suporte para comprovação de uma articulação possível entre teledramaturgia e 

linguagens artísticas. 

 

 

Palavras-chave: Teledramaturgia, Teatralidade, Narrativa fantástica. 
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ABSTRACT 
 

 

The research casts a look on the academic question of soap operas language 

in the context of short series, specifically A Pedra do Reino (The Kingdom Stone), 

highlighting the state of the art of such a gender. For that purpose, researchers of the 

area of communication and media were our theoretical support dialoguing with think-

ers associated with artistic languages. The monograph is supposed to call the atten-

tion for a media product that was able to articulate the unconventional languages, 

such as drama, fantastic and non-linear narrative, with television environment. For 

that a dialogue involving the author of the novel, Ariano Suassuna, the director of the 

short series, Luiz Fernando Carvalho, and literature on television was structured. 

This work was developed to make clear the discourses of the novel's author 

and the director of the short series in order to explore the complexity contained in an 

unconventional product to the support in which it presents itself. In this context, anal-

ysis of the short series A Pedra do Reino was explored as support for evidences of a 

possible link between soap operas and artistic languages. 

 

 

Keywords: Soap operas, Drama, Fantastic narrative. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 Esta pesquisa pretende uma investigação atenta da minissérie A Pedra do 

Reino, de direção de Luiz Fernando Carvalho, destacando nela o papel inovador no 

que diz respeito à experiência de linguagem na teledramaturgia.  

Como objeto de pesquisa, foi escolhida uma minissérie, pois acreditamos que a 

produção teledramatúrgica nacional, ocupante de grande destaque no imaginário 

popular brasileiro, passa por um significativo processo de inovação de formato, ten-

do como precursora desta nova fase as minisséries da Rede Globo de Televisão. 

A ficção narrativa está entre os maiores meios de entretenimento humano des-

de os primórdios da comunicação mais elementar. Contar histórias foi e continua 

sendo uma das formas mais eficazes de reunir uma audiência atenta ao revelar dos 

acontecimentos. Some-se a isso o grande destaque dado à imagem em nosso tem-

po, e verificaremos com segurança a grande popularidade destinada às narrativas 

audiovisuais, como é o caso da televisão. 

Atualmente, temos no modelo da telenovela a estética de dramaturgia mais as-

similada por toda a Nação. Mesmo quando há variações, elas são pontuais e cuida-

dosas, a fim de não ferir o prazer estável do espectador. Notoriamente, a academia 

está atenta a este movimento, e já é possível encontrar inúmeros estudos sobre a 

telenovela, principalmente no que diz respeito à área de estudos sociais. No entanto, 

é preciso voltar os olhos para o gênero minissérie. Ainda pouco estudado e em pro-

cesso de estruturação de linguagem, encontra-se na atualidade como uma possível 

saída para o desgaste do formato telenovela, segundo Palottini: 

 

Por outro lado, estudiosos
1
 e apaixonados pelo assunto acusam a crise, a e-

xaustão e o fim da novela-produção, aliás, evitada na Europa, onde é apenas impor-

tada, como um mal suportável. Esses mesmos estudiosos apostam todas as suas fi-

                                                 
1
 Estudiosos do gênero telenovela. 
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chas na minissérie de dez, quinze capítulos, como produção cuidada, história conci-

sa, coerente, de dimensões razoáveis e unidade garantida. (PALLOTTINE, 1998, p. 

34). 

 

Renata Pallottine aponta para o desgaste do gênero telenovela, atualmente re-

forçado pela constante instabilidade de audiência sofrida pelas novelas nos horários 

das dezoito e dezenove horas, principalmente. Chama a atenção para o papel que a 

minissérie passaria a possuir dentro dessa nova formatação possível da teledrama-

turgia. Logo, torna-se inegável a necessidade do aumento de estudos sobre o forma-

to minissérie que, ainda em processo de formação, começa a assumir o status de 

programação de primeira linha na grade da Rede Globo. 

Dentro desta perspectiva, a opção por trabalhar a minissérie A Pedra do Reino 

ganha novo vigor, pois que se destaca como inovadora dentro de um formato já pre-

determinado a experimentações.  

Podemos elencar algumas características que tornam a minissérie em questão 

um produto diferencial como, por exemplo, do ponto de vista estrutural, o desloca-

mento do espaço de produção do eixo audiovisual Rio - São Paulo para a pequena 

cidade de Taperoá, fincada no sertão paraibano, descobrindo-se nesse processo um 

meio e um modo de produzir televisão peculiar que cria diálogos riquíssimos da cul-

tura nordestina com o suporte televisivo. 

Há ainda a questão da experimentação das linguagens. Luiz F. Carvalho traba-

lhou com um cruzamento de linguagens muito pertinentes à literatura de Ariano Su-

assuna, autor do romance que originou a minissérie. Partindo de seu suporte televi-

sivo, percorreu estética teatral e o gênero fantástico. E, finalmente, o encontro de 

corpos, o exercício da presença coletiva embrenhada em Taperoá traz um caráter 

completamente exclusivo a A Pedra do Reino, microssérie que experimentou um 

processo coletivista, em que cada história tinha sua contribuição, cada membro da 

equipe o falar de seu Sertão. Logo, apresenta ao espectador uma nova possibilidade 

para a teledramaturgia, algo que desde sua concepção embrionária já empregava 

ares de ineditismo. 

Em um olhar mais atento para a programação da Rede Globo, é possível verifi-

car a minissérie como programa destinado a experimentalismos estéticos, permitin-
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do inovações como O Auto da Compadecida, Hoje é Dia de Maria (Primeira e Se-

gunda Jornada) e, finalmente, A Pedra do Reino.  

Os três exemplos citados comungam de uma estética não naturalista, do apura-

mento da investigação do intérprete, do diretor oriundo do cinema e do caráter de obra 

fechada, sem possibilidades de intervenções de público ou patrocinador, pois, quando 

vão ao ar, já estão completamente concluídas. Luiz Fernando Carvalho assina a dire-

ção de Hoje é Dia de Maria (Primeira e Segunda Jornada) e A Pedra do Reino.  

Há interesse visível, nesta indústria, em experimentar "novas" linguagens, 

mesmo que sejam milenares, como é o caso do teatro. A teatralidade é retomada 

como linguagem possível para a programação de televisão, dando destaque a títulos 

dramatúrgicos e a formas de tratamento teatrais. 

A escolha por analisar esse novo formato que tenta fundir teatralidade e tele-

dramaturgia em uma narrativa não linear se baseia na ideia de encontrar novamente 

na indústria o interesse por novas (na verdade, antigas) formas de interpretação, 

dramaturgia e estética cênica. Analisa-se como a minissérie A Pedra do Reino em-

prega técnicas teatrais estruturadas sobre uma narrativa extremamente inovadora, 

de maneira a proporcionar ao espectador uma linguagem não naturalista. 

Em 2007, viu-se na minissérie da TV A Pedra do Reino uma pesquisa voltada 

para a linguagem do teatro popular, algo em torno da referência de teatro medieval. 

Estes apontamentos são verificados nessa série, cujo texto original foi baseado no 

romance de Ariano Suassuna, caracterizada fortemente por tons farsescos, influên-

cia da religiosidade, e o caráter de saga do personagem principal.  

Retoma-se uma dramaturgia sem comprometimento com o cotidiano do seu 

espectador, chamando a sua atenção para visões de uma vida que se sobrepõe ao 

enredo das novelas e levantando valores e conceitos primários ao caráter humano, es-

magados pelo viver contemporâneo. Neste sentido, é preciso dar atenção ao caráter 

questionador da trama. Não se trata aqui de deixar o espectador perder-se no con-

forto de sua poltrona; pelo contrário, aparentemente A Pedra do Reino busca o in-

cômodo da dúvida, o questionamento, o incompleto.  

Destaca-se também, neste processo, o acabamento imagético diferencial des-

toante da teledramaturgia corrente das novelas. É preciso dar atenção a uma câmera 
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em diálogo com a cena, a uma luz que desenha sobre os corpos e a uma edição que 

costura sobre a dramaturgia. Neste aspecto, será dada especial atenção às referên-

cias plásticas do diretor Luiz Fernando Carvalho. 

Esta pesquisa buscou referências teóricas na literatura especializada no conjun-

to das teorias existentes sobre as relações entre televisão, cultura e teatralidade, aten-

tando principalmente para as correlações encontradas na minissérie em questão. 

A hipótese em destaque a ser pesquisada está vinculada à procura de uma no-

va poética na teledramaturgia, com fortes investimentos em um repertório não natu-

ralista, possibilitando, assim, trabalhar essas semelhanças em uma análise dessa 

teledramaturgia. 

A pesquisa é focada em um diálogo entre os teóricos de comunicação envolvi-

dos com a produção televisiva, como Jesus Martin Barbero, Arlindo Machado, Rena-

ta Pallottini, entre outros, associando suas teorias a entrevistas concedidas por Luiz 

Fernando Carvalho, por ocasião do lançamento da minissérie, e por Ariano Suassu-

na, que as concedeu especialmente para esta investigação, nas quais se focalizou a 

adaptação de seu romance para a minissérie dirigida por Carvalho. Esse empare-

lhamento de ideias é necessário, pois há uma forte corrente isolacionista dessas teo-

rias e, poucas vezes, é possível vislumbrá-las em face do depoimento de realizado-

res.  

São questões que encontram suas respostas na junção de saberes sociais e 

artísticos. Sua investigação poderá potencializar a linguagem televisiva, nutri-la das 

cores cênicas, e trazer ao espectador a plasticidade da crueza e da dramaturgia crí-

tica. Logo, é necessário voltar o olhar para uma nova possibilidade de produto, veri-

ficar que a fórmula não está esgotada – pelo contrário, é realmente o momento da 

renovação. 
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1 

SUASSUNA E SEU UNIVERSO INTERIOR 
 

 

Eu já declarei isso várias vezes. Se um dia me dissessem que minhas obras 

seriam destruídas e que eu só teria direito de salvar uma, eu salvaria A Pedra do 

Reino porque é a minha predileta, é aquela na qual eu expressei, do modo menos 

incompleto que me é possível, meu universo interior, que todo escritor tem. Eu a-

cho que tomada isoladamente é a obra que expressa esse universo interior.
2
 

 

O Romance d´A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-volta é obra de 

grande destaque na produção literária de Suassuna, e é declaradamente sua favorita. 

Trata-se de texto carregado de cores regionais, mais completamente mergulhado na 

universalidade pertinente aos romances capazes de abarcar questões humanas, ca-

racterística presente nos grandes destaques literários ocidentais. 

Ariano Villar Suassuna aponta com precisão para o escancaramento de seu 

"universo interior", ao declarar sua predileção pelo seu romance A Pedra do Reino. É 

um romance que coloca em seu protagonista o reconhecimento de suas experiências 

e formação de maneira tão significativa, que tem caráter de vivência pertinente aos 

personagens autobiográficos. Suassuna estrutura sua epopeia como um paralelo ao 

acontecimento mais significativo de sua trajetória familiar: a morte de seu pai João 

Suassuna.3  

É, por isso, possível compreender o tempo dedicado à criação de sua obra 

"menos incompleta"; nela está contida a delicadeza do herdeiro que, ao rejeitar o ci-

                                                 
2
 Dubard, Diego. A Pedra do Reino é o meu universo [online]. Entrevista disponível na Internet em: http://www.continente 

online.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=288&Itemid=104. Aceso em: 17/03/09. 
3
 João Suassuna foi assassinado em consequência de embates políticos ligados à revolução de 1939; sua morte foi associada 

à morte do então governador João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, que pertencia a um grupo político opositor. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/João_Pessoa_Cavalcanti_de_Albuquerque
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clo de sangue, vinga a morte de seu pai via literatura. Em entrevista, Ariano Suassu-

na afirma: 

 

Foi mais do que uma vingança. Foi uma forma de evitar o crime e buscar a 

redenção.
4
 

 

A redenção pela via literária buscada por Ariano foi construída ao longo de a-

nos; teve início em 1958, e sua publicação ocorreu em 1971. Tal fato diferencia o 

romance A Pedra do Reino no aspecto do tempo de sua redação. Esse elemento foi 

diferencial, pois o romance também foi influenciado por questões nacionais tão di-

versas vividas pelo autor. Ariano experimentou mudanças históricas e políticas muito 

consideráveis durante os anos dedicados ao seu Romance.  

Em 1956, o país estava experimentando a urgência da mudança inspirada pelo 

então presidente Juscelino Kubitschek; a nação foi chamada à modernização, e a 

cidade se fortaleceu como foco migratório, principalmente a região sudeste, desta-

cando-se as capitais São Paulo e Rio de Janeiro. Para alcançar as metas de "50 a-

nos em 5"5, era preciso avançar a passos largos, sem muita preocupação com voltar 

o rosto para o passado. Dessa maneira, foi possível vislumbrar o estado de abando-

no vivido pelos ainda defensores das raízes rurais e sertanejas.  

 

Entrevistador: Depois de ter o pai assassinado, o senhor cresceu ouvindo 

falar mal dele, que representaria o rural, o atrasado. O urbano é que era o pro-

gresso. Seu esforço foi para fazer uma inversão desses valores? 

Suassuna: Eu realmente sentia muito isso. Essa visão de que as forças ru-

rais que ele
6
 liderava eram o atraso, o obscurantismo, o mal. E as outras represen-

tavam o bem e o progresso. A Pedra do Reino foi uma das armas que usei para 

reagir contra essa visão estreita.
7
 

                                                 
4
 Lins, Letícia. A redenção de Suassuna [online]. Entrevista disponível na Internet em: http://www.revista.agulha.nom.br/ari2. 

html. Acesso em: 19/03/09. 
5
 Slogan usado na campanha presidencial de Juscelino Kubitschek, inspirado pelo considerável avanço econômico alcançado 

pelo então candidato quando ainda governava o estado de Minas Gerais. 
6
 Referência ao seu pai, João Suassuna. 

7
 Lins, Letícia. A redenção de Suassuna [online]. Entrevista disponível na Internet em: http://www.revista.agulha.nom.br/ari2. 

html. Acesso em: 19/03/09. 

http://www.revista.agulha.nom.br/ari2.%20html.%20Acesso%20em
http://www.revista.agulha.nom.br/ari2.%20html.%20Acesso%20em
http://www.revista.agulha.nom.br/ari2.%20html.%20Acesso%20em:
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Rachel de Queiroz, no prefácio escrito para O Romance d’A Pedra do Reino, a-

ponta para um Ariano Suassuna completamente capaz de se identificar com os defen-

sores sertanejos. A autora destaca a memória de um jovem que, ao deixar o Sertão a-

inda rapaz, construiu em sua memória imagens muito particulares daquele Sertão: 

 

Lembremo-nos de que Suassuna olha para esse mundo com a visão do exila-

do, ainda na adolescência arrancado ao seu sertão natal; por isso sempre o descreve 

muito belo e mágico; por isso tem recuo suficiente para descobrir o mistério onde os 

da terra naturalmente só veem o cotidiano. (QUEIROZ, 2007, p. 17). 

 

Logo, é possível compreender que um autor que foi "exilado", como identifica 

Rachel de Queiroz, valorize momentos de transição histórica como o período Kubits-

chek. Para isso, criar personagens que, metaforicamente, representem esse embate 

entre o moderno e o tradicional é uma possibilidade viável de manter, em seu roman-

ce A Pedra do Reino, o caráter biográfico já afirmado pelo próprio Suassuna.  

Ao optar por inserir os temores e anseios pela mudança vividos pelo país, Su-

assuna destaca personagens como Clemente e Samuel: a Samuel é dada a tarefa 

de defender as raízes, e a Clemente fica designada a luta pela sustentação de influ-

ências estrangeiras: 

 

[...] Naquele dia, quando chegamos à Gruta, houve forte discussão entre os 

dois, diante das pinturas dos Tapuias. Usavam-se, nelas, duas cores, o negro e o 

vermelho, que, sobre o amarelado da pedra, davam um total de três, o que não 

era comum. Samuel irritou-se diante daquelas pinturas "grosseiras, desproporcio-

nadas e pueris". Clemente sustentava, ao contrário, que aquele, sim, deveria ser 

"o ponto de partida oncístico e popular da Arte brasileira" [...].
8
 

 

Há ainda a questão da repressão política, vivida por Suassuna no período da 

ditadura militar, e fica clara a influência desse período presenciado pelo autor e seu 

eco no romance A Pedra do Reino. A escolha pela representação do período do Estado 

                                                 
8
 Suassuana, Ariano. Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-volta. São Paulo: Editora José Olympio, 

2007. p. 144. 
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Novo9 é mais um modo que Ariano Suassuna encontrou para se colocar dentro de 

seu livro. Quaderna vive outro momento histórico, mas, como seu autor, também so-

fre os desmandos de um regime autoritário, principalmente associado à figura do Ju-

iz Corregedor, que aterrissa em Taperoá à frente de uma missão investigativa, dan-

do início ao grande interrogatório de Quaderna: 

 

O Corregedor passou outro rabo de olho mau para mim, mas absteve-se de 

comentar e passou adiante: 

 Me diga uma coisa: é verdade que dois perigosos chefes extremistas des-

ta Vila estão, desde que se instalou o Estado Novo em novembro do ano passado, 

escondidos em casas de sua propriedade? 

 Eles não estão escondidos não, Excelência! Moram lá há muito tempo e 

todo mundo na rua sabe, porque eu nunca escondi isso de ninguém!
10 

 

Ariano Suassuna organiza uma Taperoá alegórica, capaz de representar as 

questões políticas e humanas mais complexas; para isso, se apropria de uma apre-

sentação simples e direta, pertinente à cultura local paraibana que também nos reme-

te, no entanto, a suas referências ibéricas.  

Nota-se em seu protagonista e anti-herói Quaderna clara herança de anteces-

sores picarescos11. Tal como nos romances picarescos, a Pedro do Reino é uma 

narrativa em primeira pessoa; seu personagem principal demanda por sua ascensão 

social e, neste sentido, o trabalho não é um meio possível para tal ascensão, já que 

há claro desapego às regras sociais. Como o próprio Quaderna declarava: 

 

Num certo dia, importantíssimo para mim, eu chegara à conclusão de que, 

legítimos ou bastardos, todos os Quadernas eram Fidalgos, e decidi jamais con- 

                                                 
9
 Governo instituído por meio de golpe. O Estado Novo foi fixado por Getúlio Vargas sob o temor de um possível golpe comu-

nista no Brasil. Merece destaque neste período a nova Constituição que expandiu os poderes presidenciais, dando ao presi-
dente possibilidade de intervir nos poderes Legislativo e Judiciário, e a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP), em 1939, responsável por controlar os meios de comunicação da época. 
10 Suassuna, Ariano. Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-volta. São Paulo: Editora José Olympio, 
2007. p. 287. 
11

 Romances protagonizados por pícaros, personagens de origem humilde que devem se desdobrar em artimanhas para so-
breviver. 
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sentir que nenhum de nós exercesse "qualquer profissão vil de Burguês", como diz 

Samuel.
12

 

 

Suassuna aponta em seu romance a apropriação da cultura ibérica; seu herói 

picaresco é apenas uma das características dessa apropriação.  

 

A influência da cultura ibérica em mim é uma coisa enorme, uma dívida que 

eu tenho, como tenho com o nosso romanceiro popular, que é uma herança do 

romanceiro ibérico. [...] Além disso, n'A Pedra do Reino tem uma cantiga sebastia-

nista que, aliás, na versão atual, tirei um verso que dizia ''mas é mentira do mouro 

/ seu desejo é me enganar''. Modifiquei aquilo, botei ''mas é engano do mouro / 

nós vamos nos aliar'', pra ser coerente com a modificação que eu tinha feito das 

palavras de Dom Sebastião.
13

 

 

Fica clara, em toda sua obra, uma demanda por reaproximar o popular de suas 

origens colonizadoras. Tal movimento está completamente articulado em A Pedra do 

Reino, via personagens e enredo. Há evidente necessidade em Suassuna de rever as 

origens para recriar; buscar no dito erudito sua verberação no popular. A junção do 

complexo ao simples (nem por isso menos significativo) é característica fundamental 

do Movimento Armorial, que pretendia aproximar a cultura popular e a erudita.  

 

1.1 UM ROMANCE ARMORIAL – POPULAR BRASILEIRO 

 

O Romance da Pedra do Reino poderia ser facilmente entendido dentro de uma 

linha cronológica das produções literárias de Suassuna, mas esse entendimento seria 

incompleto. É preciso entender Ariano Suassuna como um homem defensor da cultu-

ra popular e suas articulações; é preciso voltar os olhos para O Movimento Armorial. 

                                                 
12

 Suassuna, Ariano. Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-volta. São Paulo: Editora José Olympio, 
2007. p. 326.  
13

 Carvalho, Eleuda de [online]Travessuras do Príncipe do Vai Volta. Disponível em: http://www.nordesteweb.com/not07_0904/ 
ne_not_20040905e.htm. Acesso em: 04/05/09. 

http://www.nordesteweb.com/not07_0904/%20ne_not_20040905e.htm
http://www.nordesteweb.com/not07_0904/%20ne_not_20040905e.htm
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A palavra Armorial significa o conjunto de brasões, bandeiras e insígnias de um 

povo, como afirma Suassuna. Logo, é necessário verificar na raiz do movimento uma 

preocupação com a representação do que havia de mais tradicional na cultura. 

Oficialmente, O Movimento Armorial surgiu em Recife, em 18 de outubro de 1970, 

representado por um concerto da Orquestra Armorial de Câmera, denominado Três 

Séculos de Música Nordestina: do Barroco ao Armorial, e por uma exposição de ar-

tistas plásticos associados ao movimento. Tal evento foi patrocinado pela Universi-

dade Federal de Pernambuco, por meio de seu Departamento de Extensão Cultural, 

presidido, na ocasião, por Ariano Suassuna.  

As raízes desse movimento encabeçado por Ariano e seguido por artistas per-

nambucanos – como o artista plástico Francisco Brennand e o teatrólogo Hermilo 

Borba Filho – estavam, contudo, no Teatro de Estudantes de Pernambuco. Seu início 

se deu de forma muito prática, já organizado por um Suassuna jovem; mas sua forma-

lização como Movimento veio apenas anos depois, naquelas exposições e apresen-

tações musicais organizadas pela Universidade Federal de Pernambuco. 

É possível verificar nas bases do Movimento Armorial uma preocupação com a 

não banalização da cultura popular brasileira. Neste sentido, há uma clara aproximação 

do discurso de Ariano Suassuna com o modernista Mario de Andrade e sua atenção 

à manutenção do folclore brasileiro. Como Mario de Andrade, Suassuna também sai 

em uma "Missão"14, mas, diferentemente de seu antecessor modernista, Suassuna 

já está localizado no coração do seu território folclórico. Logo, sua missão faz o per-

curso oposto, partindo do Nordeste do Brasil e ganhando a região Sudeste. Em 

1971, Ariano Suassuna viaja com a Orquestra Armorial para apresentações em Por-

to Alegre e Rio de Janeiro. Nesses concertos, para divulgar o Movimento Armorial, o 

romancista aproveitava para estruturar pequenas aulas em que usava slides, pintu-

ras, gravuras e a sua didática aprimorada ao longo de anos à frente da disciplina de 

estética na Universidade Federal de Pernambuco. 

Após a divulgação do Movimento, sua estruturação conceitual foi largamente 

difundida por plateias de grande parte do país. Nas palavras de Suassuna: 

 

                                                 
14

 Referência à Missão de Pesquisas Folclóricas foi comandada por Mário de Andrade no ano de 1938. Tinha o objetivo de 
catalogar músicas de manifestações populares do Norte e Nordeste brasileiro, para posterior divulgação. 
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A Arte Armorial Brasileira é aquela que tem como traço comum principal a 

ligação com o espírito mágico dos "folhetos" do Romanceiro Popular do Nordeste 

(Literatura de Cordel), com a Música de viola, rabeca ou pífano que acompanha 

seus "cantares", e com a Xilogravura que ilustra suas capas, assim como com o 

espírito e a forma das Artes e espetáculos populares com esse mesmo Romancei-

ro relacionados.
15

 

 

O Movimento Armorial se preocupava em dar diretrizes às mais variadas lingua-

gens artísticas, buscando sempre referências da arte popular nordestina. Em seu 

livro Em Demanda da Poética Popular, Ariano Suassuna e o Movimento Armorial, a 

pesquisadora Idelette Muzart identifica com clareza as bases artísticas do Movimento 

Armorial. Essa autora destaca a figura mítica do romanceiro popular como referência 

para o poeta erudito, a heráldica16 como reverberação possível nos espetáculos po-

pulares de bandeiras e brasões, a xilogravura17 como referência plástica, e a música 

sertaneja no campo musical. 

Nesse sentido, o folheto de cordel era a arte condensadora de todas as refe-

rências de linguagens artísticas destacadas pelo Movimento Armorial. É possível 

observar um exemplo de folheto na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Capa do folheto O Romance do Homem que Enga-
nou a Morte no Reino da Mocidade. Autor: Olegário Fernan-
des da Silva. 

                                                 
15

  Ariano Suassuna, Jornal da Semana, Recife, 20 de maio 1973. 
16

 Trata-se por heráldica a capacidade de descrever os brasões de armas ou escudos. Tal ciência teve seu início no século XII, 
período de grande utilização de símbolos pessoais e familiares, em escudos e bandeiras, geralmente em momentos de batalha. 
17

 Técnica gráfica que no Brasil foi difundida nas capas dos folhetos de cordel, a xilogravura é uma técnica de gravura na qual a 
madeira é matriz da imagem a ser reproduzida sobre o papel. 

http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=308&textCode=853&date=currentDate
http://www.fundaj.gov.br/notitia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16&pageCode=285&textCode=666&date=currentDate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasão_de_armas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escudo_(heráldica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
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Em sua apresentação, notam-se na literatura de cordel elementos interessantes 

ao Movimento Armorial. A capa dos folhetos está sempre associada a uma estética 

medieval – herança da técnica de xilogravura. As histórias neles contidas muitas 

vezes são versões e reinvenções de histórias populares, o que alimenta ainda mais 

a figura do romanceiro popular e, por fim, as cantigas muitas vezes inseridas nos fo-

lhetos que dão margem à divulgação das canções populares. 

Em seu livro O Sertão Medieval, Lígia Vassalo destaca o folheto como fonte de 

referência para o Movimento Armorial: 

 

O folheto então é erigido em bandeira armorial, porque reúne três setores 

normalmente separados: o literário, o teatral e poético dos versos e narrativos; o 

das artes plásticas em associação com as xilogravuras da capa do folheto; o mu-

sical dos cantos e músicas que acompanham o folheto ou recitação.
18

  

 

É possível identificar a busca por essa aproximação da estética Armorial no 

Romance d´A Pedra do Reino em vários planos: 

 

1. A Xilogravura 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 2. Imagem da capa da oitava edição do 
livro Romance d´A Pedra do Reino e o Prínci-
pe do Sangue do Vai-e-volta.  

 

                                                 
18

 Vassalo, Lígia. O Sertão medieval (Origens Européias do Teatro de Ariano Suassuna). Rio de Janeiro: Editora Francisco 
Alves, 1994. p. 26. 
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A imagem em destaque foi criada por Ariano Suassuna e retrata um dos episó-

dios mais cômicos de seu Romance, encontrado no folheto19 número XLII, com o tí-

tulo de O Duelo. Trata-se do duelo entre Clemente e Samuel, quando, no lugar de 

espadas, usam penicos para duelar.  

Suassuna teve o cuidado de ilustrar, ele próprio, os principais acontecimentos 

em todo o seu Romance. Enquanto o personagem Quaderna narra suas aventuras 

ao leitor, muitas delas são posteriormente transformadas em ilustrações para seus fo-

lhetos por um de seus irmãos bastardos, Taparica. Dessa forma, inúmeras imagens 

xilográficas perpetuam A Pedra do Reino. 

 

Quaderna: 

Meu irmão bastardo, Taparica Pajeú-Quaderna, é cortador-de-madeira e 

"riscador" de todas as gravuras com que ilustro as capas dos "folhetos" impressos 

por mim, aqui, na Gazeta de Taperoá. Pedi a ele que fizesse uma cópia dessa 

bandeira e anexo a gravura resultante aos autos desta Apelação, pois ela é peça 

importante no processo que veio bater comigo aqui, na Cadeia de Taperoá.
20

 

 

2. Heráldica  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Representação do escudo do manto que acompanhava o 
Rapaz-do-Cavalo-Branco em sua chegada a Taperoá.  

 

                                                 
19

 Ariano utiliza o termo folheto, e não capítulo. 
20

 Suassuna, Ariano. Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-volta. São Paulo: Editora José Olympio, 
2007. p. 39. 
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Os escudos e bandeiras são referências constantes nas descrições de Quaderna. 

O narrador se ocupa por vários momentos na tarefa minuciosa de descrever escudos 

de famílias e bandeiras de cavaleiros para seu leitor. 

 

Quaderna: 

O mais notável, porém, é que, atado ao pescoço por uma fechadura de pra-

ta, caía por trás das costas do Donzel, de modo a cobrir a garupa do cavalo "Tre-

medal", um manto vermelho, no qual estava bordado um grande Escudo com as 

mesmas armas da bandeira – as três Onças vermelhas em campo de ouro e os 

treze contra-arminhos de prata em campo negro. Aqui, porém, havia uma novida-

de: o escudo era encimado por uma figura a modo de "timbre", uma bela Dama de 

cabelos soltos, vestida com um manto negro semeado de contra-arminhos de pra-

ta e mantendo as mãos cobertas. Era a Dama jovem e sonhosa, de olhos verdes, 

de cabelos lisos, finos, compridos e castanho-claros que seria, para o rapaz do 

cavalo branco, "o grande amor de sua vida".
21

 

 

3. Canções sertanejas 

 

Ariano Suassuna inclui entre seus personagens a figura de um cantador profis-

sional. Lino Pedra Verde fica encarregado de transformar os acontecimentos em canto-

ria juntamente com sua viola. Em vários momentos no Romance há a transcrição de 

músicas cantadas por Lino. 

 

Quaderna: 

Aí, já próxima a voz deu um grito-de-guerra, dizendo: "Corre, meu Povo! 

Corre que o Alumioso chegou e a Guerra do Reino vai começar!". E então entoou 

uma estrofe corrida, que não me deixou mais nenhuma dúvida sobre quem era o 

Cantador que vinha chegando. Os versos eram os seguintes: 

"Eu sou Lino Pedra-Verde, sou Besouro de ferrão, eu sou a Tirana-Bóia, pe-

rigo deste Sertão. Pra brigar no Ferro frio, não sirvo, não presto não. Mas, solto 

aqui nesta Terra, com uma Viola na mão, eu sou Onça comedeira, Tigre e Rei do 

meu Brasão, sou Punhal, bala de Prata, sangue de Cobra e Leão!"
22

 

 

                                                 
21

 Suassuna, Ariano. Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-volta. São Paulo: Editora José Olympio, 
2007. p. 47. 
22

 Idem, p. 581. 
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4. Romanceiro popular 

 

A figura do romanceiro popular idealizada pelo Movimento Armorial é personifi-

cada em Quaderna que, durante todo o Romance, ressalta constantemente sua fun-

ção de escritor de folhetos; para isso, após cada grande acontecimento, o narra-dor 

Quaderna se dedica à escritura de um novo folheto de cordel. 

 

Quaderna: 

Aliás, Camões usava três palavras que eu também gosto de usar muito nos 

meus folhetos – porém, carregada e todavia!
23

 

 

 Observa-se, então, o cuidado de Ariano Suassua em introduzir no seu Ro-

mance os quatro elementos fundamentais para o Movimento Armorial contidos nos 

folhetos de cordel. Por essa razão, na época de seu lançamento, Suassuna o bati-

zou de A Pedra do Reino, como um Romance Armorial Popular Brasileiro. O Armori-

al é essencial para entender seu livro, e será uma das bases estéticas funda-

mentais para o diretor Luiz Fernando Carvalho em seu processo de tranasposição 

para a microssérie televisiva. 

 

1.2 UM ROMANCE APRESENTADO EM ARENA 

  

A escolha de organizar A Pedra do Reino em folhetos, e não em capítulos, co-

mo é mais recorrente na literatura tradicional, permitiu que Suassuna empenhasse 

em cada folheto a ideia de unidade totalizante. Cada um concluía sua história e po-

dia ser desmembrado da unidade maior. Tal opção estrutural do autor é mais uma 

técnica que procura alimentar o imaginário do Romance-enigmático de crime e san-

gue, assim denominado por Quaderna. 

                                                 
23

 Idem, p. 612. 
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Há ainda a questão de se tratar de uma obra sem finalização. Ariano, que havia 

planejado uma trilogia, tem em sua "obra inacabada" um percorrer com mais vigor, 

uma trama que se alimenta de si mesma, pois, em sua narrativa, é uma constante a 

retomada de acontecimentos passados para só então existir a introdução de novos 

temas ou personagens. Não se trata de encontrar o final, mas de se deleitar nos en-

tremeios. 

 

[...] Veja bem, quando eu comecei a escrever O Rei Degolado e publicar no 

Diário de Pernambuco na forma de folhetins, ia ser um livro em cinco partes como 

A Pedra do Reino. Eu só cheguei a publicar no jornal duas partes e em forma de 

livro uma. Depois que eu publiquei esta parte em livro que se chama Ao Sol da 

Onça Caetana eu percebi que eu tinha dado um erro de visão. Quando você lê A 

Pedra do Reino e depois lê essa parte de O Rei Degolado que foi publicada em li-

vro você vai ver que o Quaderna que aparece nele é outra pessoa. É muito mais 

parecido com Ariano Suassuna do que com o próprio Quaderna de A Pedra do 

Reino. Isso foi uma das coisas que me desanimaram a continuar. Agora com a re-

edição de A Pedra do Reino eu comecei a reanimar e estou com vontade de parar 

com o romance que estou escrevendo e terminar A Pedra do Reino que ficou in-

concluso.
24

 

 

Na empreitada da construção deste Romance, Suassuna se valeu de um dos 

personagens mais ricos de sua história literária: Pedro Dinis Quaderna. É por meio de 

Quaderna que o leitor é levado a vislumbrar a estética sertaneja sugerida por Ariano. 

Para entender Quaderna é preciso que o leitor se permita dialogar com uma li-

teratura de referências populares, como o folheto de cordel, mas também não perder 

de vista referências clássicas como Os Lusíadas de Camões ou a Epopeia de Ho-

mero. Trata-se de narrador que concentra o popular e o erudito no seu discurso com 

muita naturalidade. 

O romance inicia com Quaderna preso na cadeia de Taperoá; trata-se do ano 

de 1938. Historicamente, esse período é visto como um momento de revisão política 

                                                 
24

 Dubard, Diego. A Pedra do Reino é o meu universo [online]. Disponível em: http://www.continenteonline.com.br/index.php? 
option=com_content&view=article&id=288&Itemid=104. Acesso em: 17/03/09. 

 

http://www.continenteonline.com.br/index.php?%20option=com_content&view=article&id=288&Itemid=104
http://www.continenteonline.com.br/index.php?%20option=com_content&view=article&id=288&Itemid=104
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nacional; o país deixava a república velha25 e começava a se estruturar como nação 

moderna. Quaderna como signo emblemático tem o poder de "esponja" capaz de 

absorver o tradicional e o moderno e deles retirar sua essência para o que ele consi-

dera ser a construção do "gênio da raça brasileira". 

Sua nobre busca, no entanto, reflete um estado de solidão, pois, ao buscar unir o 

moderno e o tradicional, Quaderna automaticamente abre mão de se ligar a um des-

ses grupos. Ariano Suassuna dá a Quaderna a ansiedade da busca por uma identi-

dade, um estado que metaforicamente era o mesmo vivido pela cultura brasileira e 

que tentava ser re-significado pelo Movimento Armorial. 

De sua cela, Quaderna segura a ponta do novelo que percorrerá ao longo de 

sua narrativa, de toda Taperoá e de parte do sertão paraibano. Há uma explosão no 

espaço físico: a cadeia que tenta oprimir Quaderna não evita que ele ganhe o mundo, 

e para isso se valerá da redação de sua epopeia26. A epopeia quadernesca dá conta 

não apenas das histórias vividas por ele, mas é ampliada de tal maneira que se tor-

na capaz de absorver toda a vida de Taperoá.  

Quaderna é um narrador peculiar: é capaz de relatar histórias vividas por ele 

mesmo ou contar histórias vivenciadas por outros personagens da cidade, sem per-

der qualquer segurança em sua narrativa. Trata-se de narrador capaz de unificar to-

da a memória da cidade no que diz respeito a assuntos de extremo valor, como a 

morte do seu tio e a chegada do moço do cavalo branco. Toda a sua epoéia gira em 

torno desses acontecimentos que não chegam a ser completamente esclarecidos. 

Nas palavras de Quaderna ao corregedor podemos perceber a complexidade de seu 

enigma: 

 

Corregedor: 

 - As portas estavam trancadas, quando acharam o corpo? 

Quaderna: 

- Mas é claro, Senhor Corregedor! Vossa Excelência desculpe, mas está pen-

sando que meu enigma de crime e sangue é algum desses enigmazinhos estran-

geiros que qualquer pessoa decifra? Está muito enganado! Meu enigma é fogo, 
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 Denominação do período que se iniciou com a Proclamação da República, em 1889, e terminou com o movimento de 1930 
que depôs o presidente Washington Luis. 
26

 Poema narrativo heróico e extenso, em que se apresentam os feitos, as aventuras e agruras de um ou de mais personagens. 
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Excelência, é um enigma brasileiro, o mais bem tecido que já houve no mundo! As 

duas portas eram maciças, estavam fechadas, e a escada era a única via de aces-

so à torre! Além disso, como o senhor já deve ter lido nos autos, minha tia, Dona 

Filipa Quaderna, caseira da "Onça Malhada", tinha visto Dom Pedro Sebastião, 

meia hora antes de ser assassinado, entrar para o mirante, fechando ambas as portas 

por dentro, não só com a grande e antiga chave, mas também com as pesadas tran-

cas de ferro que, descidas por dentro, tornavam as portas inarrombáveis.
27

 

 

 Podemos vislumbrar que Quaderna narra o que viu, o que ouviu e o que ima-

gina. As camadas na narrativa quadernesca levam o leitor a uma inquietação, ao 

não acomodamento de imagens, já que são estimuladas pela escrita de Suassuna 

em uma velocidade vertiginosa. É exigido desse leitor que suas conexões estejam 

sempre atentas. Dinis Quaderna narra encontros com o Juiz Corregedor, figura que le-

va o leitor para uma camada mais realista devido à sua aproximação com a realidade 

histórica. No entanto, também localiza o mesmo leitor no lugar do imaginário popular 

fantástico, ao narrar, por exemplo, seu encontro com o diabo em uma encruzilhada. 

Taperoá vive sob o signo do fantástico medieval, reflexo do hibridismo cultural 

Suassuniano. Na vila de Quaderna tais fantasias são permitidas: permitem-se cava-

lheiros, permitem-se "jovens nobres e belas damas de peitos brandos", usando aqui 

o dialeto quadernesco. Ela está localizada no coração do medievalismo de Ariano 

Suassuna. 

Ligia Vassalo, autora de O Sertão Medieval, aponta para as características 

medievalizantes do teatro de Suassuna. No entanto, como seria irresponsável dele-

gar essas características apenas à sua dramaturgia, a autora estende tais caracte-

rísticas por toda a produção literária de Suassuna. 

O medieval a que nos reportamos não se aproxima da ideia de Idade Média, de-

nominada como período das trevas por um longo período da historiografia; ao contrário, 

aproxima-se muito mais de um repertório repleto de significados extraterrenos, festas 

pagãs e personagens jocosos, tudo isso muito estimulado pelas proibições da Igreja 

Católica. Ao criar sua igreja, Quaderna está exercendo um claro diálogo com aquele 

período:  
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 Suassuna, Ariano. Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-volta. São Paulo: Editora José Olympio, 

2007. p. 306. 
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Veja o senhor: o judaísmo e o Cristianismo dos santos, mártires e profetas, 

levam ao Céu, mas são religiões severas e incômodas como o Diabo! O Maome-

tanismo, pelo contrário, é uma religião deleitosa: permite que a gente mate os ini-

migos e tenha muitas mulheres, que coma e beba o que quiser. Em compensação, 

é danada para levar ao Inferno!A Igreja Católico-Sertaneja é a única religião do 

mundo que é bastante "judaica e cristã" para levar ao Céu e, ao mesmo tempo, 

bastante "moura" para nos permitir, aqui logo, os maiores e melhores prazeres que 

podemos gozar nesse mundo velho de meu Deus!
28

 

 

No livro História Mundial do Teatro, Margot Bethold aponta para esses caracte-

res essenciais do teatro do medievo que encontrará eco nas ruas da Taperoá de 

Quaderna, deixando-o esquecer dos séculos que os separavam: 

 

O teatro na Idade Média é tão mais colorido, variado e cheio de vida e con-

trastes quanto a seus séculos que acompanha. Dialoga com Deus e o Diabo, a-

póia seu paraíso sobre quatro singelos pilares e move todo universo com um sim-

ples marionete
29

. 

 

A Taperoá de Ariano é pequena em extensão, mas imensa em significantes como 

referencial alegórico30. O enigma é a ponta do fio condutor de Quaderna; ao segui-

lo, somos apresentados aos personagens que nutrem a história. A estrutura circular 

da narrativa pode ser representada conforme esquema ilustrado na página seguinte.  

Quaderna, localizado no centro da arena, é capaz de tecer laços com qualquer 

ponto da história, sem prejuízo de entendimento. É como se uma arena de folhetos 

girasse ao redor do narrador, sendo ele capaz de alcançá-la onde estiver e dar con-

tinuidade à sua epopeia.  
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 Suassuna, Ariano. Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-volta. São Paulo: Editora José Olympio, 
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  Bertold, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001. p. 185. 
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Nesta arena, também estão colocados os personagens da epopeia quadernes-

ca, que têm entre suas características o destaque à descendência familiar, herança 

da heráldica31, umas das bases do armorial. Cabe ressaltar, ainda, características 

oriundas de personagens da cultura popular local, que posteriormente serão muito 

bem exploradas na preparação do elenco para a microssérie, tema que será mais 

desenvolvido em capítulo pertinente.  

 

1.3 AS FIGURAS32 DE ARIANO  

 

Expondo a arena de Quaderna, escolhemos algumas figuras suassunianas. O 

critério para a escolha dos personagens analisados é sua importância na trama qua-

dernesca e sua inserção, posteriormente, na microssérie A Pedra do Reino: 
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 Ciência que estuda os brasões familiares. 
32

 Figura é o termo designado para denominar personagem dentro do espetáculo popular cavalo-marinho. 
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Pedro Dinis Quaderna  

 

Quaderna significa quatro. Ele, de certa maneira, é a soma de quatro ten-

dências, digamos assim. Ele tem muito clara no livro a influência do professor 

Clemente, que é uma influência de esquerda. Tem uma influência do doutor Sa-

muel, que é de direita. E tem um personagem que, eu não sei se já prestaram a-

tenção nisso, mas de propósito eu botei o mesmo nome dele, Pedro, que é Pedro 

Beato, o marido de Maria Safira. Então, você veja, Quaderna tem uma parte de 

Clemente, uma parte de Samuel, uma parte de Pedro Beato, e uma parte minha. É 

isso. Daí que surgiu. Então eu resolvi colocar o nome de Quaderna, que se você 

prestar bem atenção termina do mesmo jeito do nome Suassuna, com "na".
33

 

 

Ariano, ao construir o narrador da epopeia, insere nele os fragmentos da cons-

trução do brasileiro. Quaderna é um mosaico de influências e, por isso, o único que 

tem clareza para percorrer todos os campos com tamanha desenvoltura. Ele, pode-

mos dizer, concentra o conceito do armorial em si. 

 

Quaderna: 

Posso dizer, assim, que, além de Poeta-Escrivão e bibliotecário, sou jorna-

lista, Astrólogo, literato oficial de banca aberta, consultor sentimental, Rapsodo e 

diascevasta do Brasil!
34

 

 

Tia Filipa 

 

Da linhagem familiar de Quaderna. Foi responsável por sua criação após a 

morte da mãe. Mulher forte e simples que vive a cultura sertaneja, sem se dar conta 

do universo rico que reproduz: 
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Quaderna: 

Perguntei a Tia Filipa o que era uma Condessa e o que significava um Ca-

valeiro. 

 Isso são coisas antigas, Dinis!  disse ela. É melhor você perguntar a seu 

Pai, que é homem mais ilustre do que eu! Acho que uma Condessa é uma Prince-

sa, filha de um fazendeiro rico, de um Rei como Dom Pedro I ou Dom Sebastião! 

 E um Cavaleiro? [...] 

 Um Cavaleiro  explicou Tia Filipa – é um homem que tem um cavalo e 

monta nele, para brigar de faca com os outros e casar com a filha do Rei!
35

 

 

Foi a responsável por alimentar as primeiras ideias monárquicas de seu sobri-

nho, mesmo que de maneira completamente ingênua, com cantigas e cavalhadas. 

Dela, Quaderna herda a admiração pelos mitos dos cavaleiros. 

 

Quaderna: 

Aos sábados, Tia Filipa me levava para a feira, e ficávamos na rua até o dia 

seguinte, para assistirmos à Missa do domingo. Uma vez, terminada a feira, houve 

uma Cavalhada, coisa que também iria ser de importância capital na minha vida.
36

 

 

Rosa 

 

Filha de empregados da fazenda do pai de Quaderna. Foi o primeiro envolvi-

mento amoroso de Dinis, ainda envolto em fantasias infantis. No entanto, ressalta-se 

que, desde suas primeiras fantasias, Quaderna já era dado a mitos cavalarianos. 

 

Quaderna 

E um Cavaleiro?  insisti, depois de anotar, em meu sangue, aquela noção 

de Princesa
37

, misturada para sempre, agora, ao cheiro e aos seios de Rosa.
38
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Maria Sulpícia 

 

Descendente dos Garcia-Barreto, é mãe de Quaderna e irmã de Dom Sebastião 

Garcia Barreto. Mais tarde também será "sogra" do irmão, pois ele desposará sua 

sobrinha Joana Quaderna, em segundas núpcias. Há uma morte precoce ainda na 

infância de Quaderna. Sua lembrança é retomada constantemente muito mais como 

referência genealógica do que realmente como uma presença significativa maternal. 

 

Quaderna: 

Digo, hoje, depois de muito refletir sobre isso, que, em menino, eu amava 

demais minha Mãe, a suave e bondosa Maria Sulpícia. Mas, admirar, mesmo, eu 

admirava era minha Tia Filipa [...]
39

 

 

Pedro Justino Quaderna 

 

Neto de D. João, o Execrável. Pai de Quaderna. Para Quaderna, seu pai negava 

suas raízes nobres, pois, nas palavras de Quaderna: temiam que o sangue dos ino-

centes caísse um dia sobre nossas cabeças. Trata-se de um homem conhecedor 

dos saberes legítimos da terra.  

 

Quaderna: 

Daí em diante, meu Pai se tornou, além de redator do Almanaque do Cariri, 

um pouco médico, com as receitas do Lunário, um pouco Poeta, um pouco orador, 

e um pouco historiador e Genealogista. 

 

É o responsável por apresentar Dinis a esse universo. 
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Dom Pedro Sebastião Garcia Barreto 

 

Figura emblemática na epopeia de Quaderna, traz consigo ares de poder e sabe-

doria, digno dos mais altos nobres. Segundo Clemente, seria descendente legítimo do 

El Rei Dom Sebastião de Portugal; por isso, Dinis o vê com tamanha grandiosidade.  

A lenda de Dom Sebastião é mais uma apropriação ibérica feita pela cultura 

sertaneja. A história de origem afirma que, após o desaparecimento de Dom Sebastião 

na batalha de Alcacerquibir, especulou-se que ele ressurgiria para proteger seu povo. 

Esta lenda corre o mundo desde 1578, e teve sua devida apropriação pela cultura 

nordestina, fazendo eco ainda hoje em movimentos sebastianistas. 

Ariano Suassuna se aproveita desta lenda e a insere na genealogia quader-

nesca. Dom Pedro é seu tio, irmão de sua mãe, e seu pai de criação. Sua morte 

guarda o segredo indecifrável: ele é encontrado morto degolado e com vários golpes 

de faca dentro de uma sala hermeticamente fechada.  

 

Sinésio 

 

Filho do segundo casamento de Dom Sebastião, é primo e sobrinho de Quaderna. 

Foi raptado no dia da morte de seu pai. Seu desaparecimento e possível ressurgi-

mento na figura do rapaz do cavalo branco são acontecimentos de grande comoção 

na cidade e essenciais para a narrativa de Quaderna. Trata-se de um personagem 

que carrega a áurea do cavalheiro salvador, o que, nas palavras de Suassuna, justi-

fica o seu nome. 

 

É por causa de sina, destino... Era o destino alumioso que eu queria que es-

tivesse presente no nome de Sinésio.
40
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Arésio 

 

Eu tirei o nome dele de Ares, que é o nome grego do deus da guerra. Ares, que 

é Marte dos romanos, é o deus da guerra, e como é um personagem violento, brutal, 

um individualista, um nietzschiano, eu coloquei o nome de Arésio nele por isso.
41

 

 

Arésio carrega toda brutalidade dos guerreiros. Figura forte, temida e, por isso, 

respeitada em toda Taperoá. Não há espaço para delicadezas neste personagem. 

Ariano constrói uma imagem carregada da rejeição e do não amor recebido pelo pai 

que, claramente, preferia a seu irmão Sinésio. 

 

Silvestre 

 

Filho bastardo de Dom Sebastião, é seu filho do meio. Após a morte do pai e o 

desaparecimento do irmão, passa a vagar por Taperoá e é dado como louco. Dedica 

sua vida como guia de Pedro Cego. 

 

Quaderna: 

Na verdade, havia ainda um outro filho, Silvestre, nascido entre Arésio e Si-

nésio e no intervalo dos dois casamentos de meu tio e Padrinho. Mas o partido 

deste segundo filho ninguém pensava em tomar! Primeiro, porque ele próprio era 

partidário de Sinésio. Depois, porque ele era bastardo e pobre. E, finalmente, por-

que, depois da morte de Dom Pedro Sebastião, todo mundo, de repente, passou a 

considerá-lo como meio idiota!
42

 

 

Joana Quaderna Garcia-Barreto 

 

Irmã de Quaderna e segunda esposa de Dom Sebastião, por isso mãe de Si-

nésio. Tal personagem carrega uma das inúmeras características que aproxima Ta-

peroá das tradições medievais, o casamento consanguíneo. 
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Quaderna: 

Mudamo-nos todos, praticamente, para o casarão da "Onça Malhada", onde 

posso dizer que fui criado  o que sucedeu ainda em vida da primeira mulher de 

meu Padrinho, Dona Maria da Purificação Pereira Monteiro. Mas ele enviuvaria em 

1908, e, no fim deste mesmo ano, casou-se com minha irmã Joana Quaderna, sua 

sobrinha, não sei quantos anos mais nova do que ele.
43

 

 

Bispo Dom Ezequiel Veras 

 

Uma das figuras clericais que habitam a narrativa de Quaderna, chega à cidade 

em meio ao tumulto decorrente do retorno do Moço do Cavalo Branco. Cabe ao Bis-

po reunir as pessoas denominadas "esclarecidas" de Taperoá. 

  

Quaderna: 

Por outro lado, o Bispo Dom Ezequiel, ancião de caráter tranquilo e bon-

doso, entrado suavemente numa velhice compreensiva e cheia de mansidão, era 

estimado no Sertão inteiro, como um modelo de virtude.
44

 

 

Carmem Torres Martins 

 

Mulher influente na Vila de Taperoá, intelectual e independente, era uma lide-

rança feminina no local. Mãe de Margarida e rejeitada por sua filha que não admira-

va as amizades intelectuais da mãe. 

 

Comendador Basílio Monteiro 

 

Líder da burguesia local, proprietário de vários comércios e dono do jornal lo-

cal, A Gazeta de Taperoá. Liderança política do centro, nas palavras de Quaderna. 
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Quaderna: 

O Comendador Basílio Monteiro, Excelência, é, raivosamente, adversário da 

Direita e da Esquerda, de modo que atua, extremadamente, na área do Centro. É 

por isso que ele, apesar de governista, opõe-se, indignado, a qualquer medida que 

o governo do Presidente Getúlio Vargas toma mais para o lado da Esquerda e do 

Povo. É, portanto, um extremista do centrismo, um extremista do Centro!
45

 

 

Doutor Manuel Viana Paes 

 

Autoridade judiciária de Taperoá, o juiz de direito. Personagem dotado de sa-

bedoria intelectual, mas ainda arraigado em suas raízes sertanejas. 

 

Quaderna: 

De cima de um armário onde tinha se encarapitado com medo, o juiz res-

pondeu com voz insegura: "Sou o Doutor Manuel Viana, mas se Vossa Senhoria 

ainda tem alguma Onça aí, peço-lhe que me evite a companhia dela! É contra 

meus princípios ser devorado por felinos!" Esclareço a Vossa Excelência, Senhor 

Corregedor, que, apesar de formado e esclarecido, o Doutor Manuel Viana Paes é 

um sertanejo, da Ribeira do Sertão do Rio do Peixe, de modo que não deixava de 

acreditar nuns certos rumores que correm, por aqui, a respeito de quem é comido 

por uma Onça  ou devorado por um jaguar, para ser mais tapirista e epopéico.
46

 

 

D. João Ferreira Quaderna, o Execrável  

 

Bisavô de Quaderna, responsável pelo massacre da Pedra do Reino. Persona-

gem claramente inspirado no massacre da Pedra Bonita, realizado em 1838 por João 

Antônio, autointitulado rei João Ferreira. Tal acontecimento é um marco na história do 

Brasil, principalmente no que diz respeito aos delírios sebastianistas. Nesse episódio 

histórico, João Ferreira convenceu a população local de que Dom Sebastião estava 

preso por encantamento na Pedra Bonita, de maneira que era preciso lavá-la a sangue 
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para que tal magia fosse desfeita. Sucumbe, então, um dos maiores eventos de fana-

tismo conhecido na história nacional. Ariano Suassuna agrega à sua personagem muito 

do que realmente ocorreu na Pedra Bonita: o massacre, a degola, o estupro das vir-

gens. A Pedra do Reino se remete ao acontecimento da Pedra Bonita, com um enorme 

pesar. No entanto, o sangue contaminado pela loucura monárquica não é desconside-

rado por Suassuna. Quaderna não se orgulha deste seu antepassado, mas sua des-

cendência lhe causa inquietude. 

 

Quaderna: 

Apesar de todos os cuidados, porém, um dia, meu velho parente e padri-

nho-de-crisma, o Cantador João Melchfades Ferreira, num momento de entusias-

mo pelas grandezas da famflia, contou tudo isso a mim, que era seu discípulo "na 

Arte da Poesia". Fiquei terrivelmente abalado, sentindo como se aquele sangue 

me infeccionasse o meu de uma vez para sempre. Eu teria, então, uns doze anos; 

e, em tudo, o que mais me impressionava era a morte de um menino, mais ou 

menos de minha idade, degolado por seu próprio Pai, por ordem de meu bisavô. 

Na hora do sacrifício, o inocente, chorando, reprochava docemente o degolados, 

dizendo, num queixume: - "Meu Pai, você não dizia que me queria tanto bem?"
47

 

 

Luís do Triângulo 

 

Amigo de Quaderna e atual dono das terras onde se localizam a Pedra do Rei-

no. A seu convite, Quaderna finalmente consegue visitar o seu "reino por direito" e ini-

ciar com mais afinco sua jornada de descendente monárquico. Seus antepassados e 

os de Quaderna eram de famílias inimigas. 

 

Quaderna: 

Agora, Luís do Triângulo, esse tinha lutado no "Reino de Princesa" e vinha 

na Coluna do rapaz do cavalo branco: disso eu tenho certeza, porque Luís do Tri-

ângulo era meu amigo e eu estive com ele naquele mesmo dia!
48
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Euclydes Villar 

 

Amigo de Quaderna, fotógrafo, intelectual e poeta de Taperoá. Acompanha 

Quaderna em sua visita às terras de Luís do Triângulo, no intuito de registrar os a-

contecimentos a pedido de Dinis. 

 

Quaderna: 

[...] o fidalgo Euclydes Villar, intelectual e Poeta famoso da nossa Vila, ho-

mem que além de Mestre em charadas e logogrifos, era fotógrafo respeitado, ins-

talado com oficina, primeiro em Taperoá, terra sua, depois na antiga Vila Nova da 

Rainha de Campina Grande.
49

 

 

Antônio Moraes 

 

 A segunda liderança local. Concorria diretamente com Dom Pedro Sebastião, 

o tio de Quaderna. Não tinha forte apelo popular, como seu oponente. Após a morte 

do oponente, passa a ficar responsável pela tutela da herança. 

 

Quaderna: 

Com exceção, é claro, da família do riquíssimo e poderoso Dom Antônio 

Moraes: excessivamente orgulhosos, não davam acesso a ninguém da rua à casa 

deles e não compareciam, também, a nenhuma das nossas festividades. Bastaria 

isso para mostrar como o Senhor Antônio Moraes era diferente do nosso velho Rei 

Degolado, meu padrinho Dom Pedro Sebastião Garcia-Barretto [...].
50

 

 

Genoveva 

 

Filha de Antônio Moraes. Moça de grande beleza e mistério. Segundo Quaderna, 

há relatos de uma relação incestuosa com o pai. 
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Quaderna: 

- Pois bem! Apesar dessa tara do meu sangue castanho pelas mulheres a-

galegadas, digo a Vossa Senhoria, com franqueza, que nunca pude ficar sosse-

gado diante de Genoveva Moraes! Ela era dessas mulheres que, quando entram 

numa sala, deixam os homens perturbados e as outras mulheres de mau humor.
51

 

 

Gustavo 

 

Filho mais velho de Antônio Moraes. Tinha ares aristocráticos e era pouco dado 

ao convívio com a população local. 

 

Quaderna: 

Acho que, de todos os personagens que comparecem a esta história, era 

Gustavo Moraes o que eu conhecia menos bem. 0 motivo disto era, primeiro, o or-

gulho dos Moraes que, na Vila, só convidavam praticamente o Doutor Samuel 

Wan d'Ernes, "por ser, como eles, um Fidalgo dos engenhos pernambucanos, exi-

lado e perdido nesta bárbara e bastarda terra do Sertão".
52

 

 

Edmundo Swendson 

 

Sócio de Dom Pedro Sebastião em negócios de pedras preciosas e couros. Era 

de origem dinamarquesa e veio a se estabelecer no Rio Grande do Norte. 

 

Quaderna: 

[...] o "gringo" Dom Edmundo Swendson, sócio do velho Rei Degolado no 

negócio dos couros e das pedras preciosas.
53
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Clara Swendson 

 

Fisicamente semelhante ao pai. Em acordo entre famílias, foi prometida como 

noiva de Sinésio. Tem uma relação próxima a Gustavo Moraes.  

 

Quaderna: 

Clara era a filha mais velha de Dom Edmundo e de Dona Catarina Caval-

canti de Albuquerque, naquele tempo já falecida. Puxara mais à raça do Pai. Era 

mais alta do que baixa, tinha grandes olhos redondos e azuis, os cabelos de um 

louro bronzeado,o nariz reto, o queixo e as ancas firmes.
54

 

 

Heliana Swendson 

 

Filha mais moça de Edmundo Swendson, tem aspecto livre e selvagem. Não se 

adapta às convenções sociais. É o grande amor de Sinésio. Nas palavras de Ariano: 

 

É uma figura feminina e solar. De Hélios, o (deus) Sol. Então Heliana é fun-

damentalmente um personagem poético que representa a dama do jovem cavalei-

ro alumioso. O encontro de Heliana e Sinésio é o encontro de dois alumiosos.
55

 

 

Adalberto Coura 

 

Jovem comunista que tenta encontrar apoio revolucionário em Arésio, inutil-

mente. Seu intuito é fazer a revolução em Taperoá. 
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Quaderna: 

No momento em que entrei, Adalberto Coura, falando exaltadamente como 

era hábito seu, dirigia-se a Arésio, num tom em que se misturavam as súplicas e 

as ameaças. Era um rapaz magro, alvo, com cabelos pretos, franzino, ardente, 

com os olhos que luziam como olhos de febre. Era bem moço ainda.
56

 

 

Pedro Beato 

 

Velho sábio que anda com seu cajado pela Vila de Taperoá. É marido de Maria 

Safira, a amante de Quaderna. É um dos poucos que recebe o respeito de Quaderna. 

 

Quaderna: 

Talvez, no fundo, Pedro Beato fosse a única pessoa que, na Vila, me impu-

nha respeito. Não, a única, não: o Padre Marcelo também, se bem que um pouco 

menos, porque eu não o ofendia nem ele era um pobre, como Pedro Beato.
57

 

 

Maria Safira 

 

Amante de Quaderna, é dada como possuída pelo demônio, segundo os mora-

dores de Taperoá. Esposa de Pedro Beato, homem muito mais velho que ela, cuida 

do marido, mas não tem com ele uma relação de casal. Suassuna a define como 

pedra preciosa: 

 

Personagem que aparece como malsinado. Ela é uma vítima do tratamento 

que recebeu por parte do naipe masculino da humanidade, desde muito menina. 

Então eu expliquei que o nome dela era Maria. Maria porque, para mim, é o nome 

mais belo de mulher, e Safira porque é o nome de uma pedra preciosa. Maria Safi-

ra, apesar de apresentada como possessa do demônio, é uma pedra preciosa mal 

lapidada pelos homens.
58
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Lino Pedra Verde 

 

Amigo de Quaderna e seu seguidor. Poeta e cancioneiro da vila de Taperoá. 

Segundo Quaderna, Lino obteve sapiência e o dom de profetizar após adquirir o há-

bito de mascar erva-moura. 

 

Quaderna: 

À medida que crescíamos, Lino ia se tornando Cantador. Cantador, mesmo: 

não nas horas vagas, como eu, mas Cantador alugado, de carreira, como João 

Melchíades.
59

 

 

Maria Inominata 

 

Filha de empregados da fazenda Dom Pedro Sebastião, foge dali com a família, 

que percebe um possível envolvimento entre ela e Arésio. Mais tarde fica noiva de A-

dalberto Coura que, em meio a um debate político, vê sua noiva ser raptada por Arésio. 

 

Arésio:  

Naquele dia, fui impedido, mas, agora, vou levar Maria Inominata comigo, 

porque Amaro está longe e você, como homem, não representa nem um décimo 

dele! Quero ver se você ainda quererá Maria depois, por filosofia, ou se é um im-

postor como eu estou julgando!
60

 

 

Samuel Wan d'Ernes 

 

Intelectual direitista, encontrou abrigo na fazenda Onça Malhada. Lá foi res-

ponsável pela educação de Arésio e Quaderna. Árduo defensor da raça branca, é 

dado a pesquisas genealógicas; representa com clareza o olhar eurocêntrico. Figura 

essencial na formação intelectual de Quaderna, processo educacional que se inicia 

na infância e permanece na fase adulta. 
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Quaderna: 

Era branco e fidalgo, "um gentil-homem dos Engenhos pernambucanos", co-

mo costumava dizer. Segundo nos disse, seu Pai, Senhor arruinado do Engenho 

"Guarupá", tornara-se corretor-de-açúcar no Recife, onde "vivia à larga, à moda fi-

dalga". Ele, Samuel, "Morgado do Guarupá", também formado na Faculdade de Di-

reito, era, porém, não um radical, como Clemente, mas "um poeta do Sonho e pes-

quisador da Legenda". Nessa qualidade, planejara, também, um livro, uma obra de 

gênio intitulada O Rei e a Coroa de Esmeraldas. Para a feitura deste "livro de tradi-

ção e brasilidade", dedicara-se a "pesquisas genealógicas e heráldicas sobre as fa-

mílias fidalgas de Pernambuco".
61

 

 

Clemente Hará 

 

O oposto político de Samuel. Também foi professor de Quaderna na infância, e 

o acompanha intelectualmente na fase adulta.É negro, comunista e defensor da cul-

tura brasileira sem influência européia. 

 

Quaderna: 

Enquanto nos dava suas aulas, "enterrado ali, numa posição muito inferior a 

seus méritos", ia ele concebendo, há tempo, uma obra filosófica e profunda, o Tra-

tado de Filosofia do Penetral, destinada a ultrapassar os Estudos Alemães de Tobi-

as Barretto e a revolucionar o ambiente filosófico brasileiro. Na "Onça Malhada", a 

palavra de Clemente era recebida como indiscutível. Dom Pedro Sebastião admira-

va-o e gostava dele, vagamente e enigmaticamente, como era de seu feitio. Já sua 

mulher, Dona Maria da Purificação, não suportava Clemente, por causa do anticleri-

calismo, do ateísmo e de outras ousadas posições que nosso Mestre contraíra, em 

contato com a Escola do Recife. Mas como ninguém tinha estatura intelectual para 

se opor ao Filósofo, ela engolia suas discordâncias e o tratava à distância, dura-

mente mas cortesmente.
62
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Onça Caetana e Moça Caetana 

 

Representações da morte comuns no Sertão Nordestino. A moça Caetana ge-

ralmente aparece para Quaderna em momentos de tensão. 

 

Quaderna: 

Aí, não sei se pelo peso do almoço, empanado em meu estômago (coisa 

que sempre me acontece nas horas de ansiedade), creio que adormeci. Porque, 

quase imediatamente, entrava na sala da Biblioteca uma moça esquisita, vestida 

de vermelho. O vestido, porém, era aberto nas costas, num amplo decote que 

mostrava um dorso felino, de Onça, e descobria a falda exterior dos seios, por bai-

xo dos braços. Os pêlos de seus maravilhosos sovacos não ficavam só neles: num 

tufo estreito e reto, subiam a doce e branca falda dos peitos, dando-lhes uma mar-

ca estranha e selvagem. Em cada um dos seus ombros, pousava um gavião, um 

negro, outro vermelho e unia Cobra-Coral servia-lhe de colar.
63
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2 

UM ENCONTRO ARCAICO 
 

 

Para entender uma microssérie que busca em sua encenação televisiva abrigar 

a literatura de Suassuna com tanto cuidado, negando por princípio o termo adapta-

ção, é necessário uma retrospectiva do diálogo entre Romancista e Diretor.  

Durante a pesquisa de levantamento sobre a memória do processo, tivemos a 

oportunidade de entrevistar Ariano Suassuna em Recife, no mês de maio de 2009. 

Esta entrevista será utilizada com o propósito de entender as relações dos fazeres 

artísticos e os diálogos traçados entre A Pedra do Reino de Luiz Fernando Carvalho 

e A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue de Vai-e-volta de Ariano Suassuna. 

Por ocasião da entrevista, verificamos com clareza uma aproximação que vai 

além da artística. É possível notar laços pessoais entre ambos: 

 

Suassuna: [...] Luiz Fernando perdeu a mãe aos cinco anos de idade, ou 

quatro ou três, não me lembro bem, e eu perdi meu pais aos três anos de idade. E 

uma vez eu perguntei a ele, eu vi como a figura da mãe dele era importante. Aí eu 

disse: Luiz quantas lembranças você tem de sua mãe? ((tosse)) Ele disse... "Três". 

Eu disse: "Eu sou mais rico que você porque eu tenho cinco lembranças de meu 

pai". Aí um dia ele dando uma entrevista falou a meu respeito; aí ele contou essa 

conversa e ele disse que nós dois parecíamos dois mendigos conversando dizen-

do: "Quantas moedas você conseguiu juntar na vida, um dizia três e você? Cinco, 

eu sou mais rico que você". No fim, você viu o seriado? 

Entrevistadora: Vi. 
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Suassuna: Você se lembra que no fim Quaderna topa com umas moedas de 

ouro? 

Entrevistadora: Sim. 

Suassuna: Pois aquilo é uma alusão a isso. 

 

Figura 4. Quaderna-Velho esbarra com três moedas. 

 

 

A aproximação de Carvalho em seu processo de construção da microssérie 

não foi apenas com a obra de Suassuna. Ficou claro, durante toda entrevista, que a 

relação entre ambos extrapola admiração artística, mutuamente declarada. Há neste 

processo de diálogo entre Romance e Microssérie uma relação ainda maior baseada 

na amizade construída entre os dois. 

Ariano Suassuna e Luiz Fernando Carvalho são velhos conhecidos. Juntos, já 

trabalharam em duas produções televisivas anteriores a A Pedra do Reino: A Mulher 

Vestida de Sol (1994) e A Farsa da Boa Preguiça (1995), ambas transmitidas pela 

Rede Globo de Televisão. Tais produções foram ao ar no formato de especiais, exi-
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bidos no horário posterior à novela das oito, especificamente em um programa de-

nominado Terça Nobre. Já nessas produções, foi possível verificar o início de uma 

parceria artística que iria se aprofundar em A Pedra do Reino. 

 

2.1 UMA MULHER VESTIDA DE SOL 

 

Ariano Suassuna ainda era estudante de direito na Universidade Federal de 

Pernambuco quando fez sua primeira incursão pela dramaturgia. A peça Uma Mu-

lher Vestida de Sol foi escrita por ocasião do concurso de dramaturgia promovido 

pelo Teatro de Estudantes de Pernambuco (TEP), e foi a vencedora, coroando, as-

sim, a entrada do então estudante de Direito no mundo teatral. 

A peça trata de uma disputa familiar entre dois irmãos pelas terras da família, e 

o amor impossível entre seus filhos. O terreno dos dois é dividido por uma cerca que 

não pode ser movida e tampouco atravessada por qualquer membro da família opo-

sitora. Por fim, a disputa pela terra por parte dos pais acaba por resultar na morte 

dos amantes.  

No momento em que lançou esse texto, Ariano Suassuna declarou que busca-

va ressaltar, por meio da história e das canções nela contidas, a figura do Roman-

ceiro Popular, figura posteriormente destacada pelo Movimento Armorial. 

Uma Mulher Vestida de Sol é o texto que inaugura a carreira do dramaturgo, e 

também será o primeiro a traçar uma aproximação entre Suassuna e a televisão, 

pois foi o primeiro texto do autor assim transmitido.  

Luiz Fernando Carvalho, ao procurar manter seu diálogo com a dramaturgia de 

origem, aproxima-se de Suassuna com o intuito de buscar referências para sua obra 

televisiva. Em Uma Mulher Vestida de Sol, a estrutura teatral foi mantida com muita 

clareza. Tanto iluminação como cenário não pretendem dar a ilusão de realidade, 

mas sim uma aparência teatral. 
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Figura 5. Rosa regando as flores de papel. 

 

Figura 6. Cena de Rosa e a tia na cerca. 
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As imagens das cenas em destaque deixam claro que a filmagem foi feita em 

estúdio com forte artificialidade nas paredes, na cerca, nas flores de papel e no ca-

valo, que é representado por um boneco. Carvalho não pretende iludir seu especta-

dor com uma tentativa de reprodução mimética da realidade nordestina; pelo contrá-

rio, a cena demonstra com clareza que se trata de uma representação e, para isso, 

se inspira na teatralidade contida na dramaturgia de origem.  

 

Suassuna: [...] você veja Uma Mulher Vestida de Sol! Ele partiu... ele por 

acaso, ele foi comigo, fizemos uma viagem juntos pelo sertão da Paraíba, ele viu 

as casas onde eu passei a infância, via as fazendas de coisa... No fim estava, era 

tempo de chuva, então o sertão tava chuvido
64

, molhado, a peça se passava no 

tempo de seca, aí ele disse, ele me chama mestre: "Mestre o que você acha de a 

gente fazer como uma peça de teatro?". Daí eu disse... "Excelente". Ele aí fez co-

mo uma peça de teatro, um cenário de teatro, uma cerca de teatro e ficou uma be-

leza, ficou excelente.
65

 

 

Suassuna, em parceria com Carvalho, foi o responsável pela adaptação de sua 

dramaturgia para a televisão, mantendo no texto praticamente a mesma estrutura da 

peça teatral. Neste processo de transposição, Ariano Suassuna teve uma atenção 

particular com o trabalho dos atores, cuidando para que não estereotipassem os 

personagens sertanejos presentes na trama.  

 

Quando nós fizemos Uma Mulher Vestida de Sol ele disse pra mim... "Mes-

tre, e como irão falar os atores?" Eu disse: olha Luiz cada ator fale o português do 

seu local de origem, contanto que não exagere. O que eu não quero é essa imita-

ção caricata do sotaque nordestino que não é de estado nenhum aqui. Então, por 

favor, bote os personagens pra falar... e, resultado, tinha uma Gaúcha lá, tinha um 

Nordestino, tinha paulista, tinha carioca e você nem nota.
66

 

 

Uma Mulher Vestida de Sol foi um trabalho inaugurador de um diálogo estético, 

no qual o objetivo era levar a literatura para a televisão, mantendo fidelidade à sua 
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essência. Carvalho não se rendeu aos subterfúgios oferecidos pelo meio televisivo, 

como os sotaques citados por Ariano Suassuna. 

Na primeira parceria televisiva entre Carvalho e Suassuna, notam-se opções 

na estruturação da trama que se manterão ainda com mais vigor na microssérie A 

Pedra do Reino. 

 

2.2 A FARSA DA BOA PREGUIÇA  

 

Considerada por Ariano Suassuna sua peça teatral mais bem elaborada, a Farsa 

da Boa Preguiça foi escrita em 1960 e encenada pela primeira vez em 1961 no Teatro 

de Arena de Recife. Sua trama é baseada em histórias populares nordestinas, princi-

palmente as divulgadas pelos Mestres Mamulengueiros67 em suas carroças. 

Suassuna destaca nesta peça questões de relevância política, como a figura do 

poeta popular representada em Joaquim Simão, que defende seu ócio criativo e se 

nega a servir de figura "rústica" para representantes da elite intelectual. Percorre sua 

dramaturgia com o tom das moralidades medievais, usando para isso figuras católi-

cas como: São Pedro, Arcanjo Miguel e o próprio Jesus Cristo. Há ainda embate en-

tre ricos e pobres, quando o autor deixa claro que é preciso não se deixar cegar pela 

riqueza e avareza, com o intuito de se evitar uma ida ao inferno. 

Carvalho leva para a televisão a mesma estrutura do texto dramatúrgico; man-

tém, por exemplo, os prólogos teatrais em que a narrativa dá maior destaque à mo-

ralidade. 

O especial televisivo se passa em um único cenário, no qual é possível visuali-

zar clara referência ao teatro popular nordestino. As casas de Taperoá são pintadas 

sob tapumes de madeira, o céu é representado por um telão no qual se vê a textura, 

propositalmente a direção de Carvalho caminha para uma estética simples. 
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 Artistas de rua que percorrem pequenas cidades nordestinas contando histórias. Para isso, utilizam-se de mamulengos, 
espécie de fantoche. 
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Figura 7. Prólogo no céu. 

Figura 8. Joaquim Simão e Nevinha no centro da Vila de Taperoá. 

 

 

Não se trata de repetir o efeito alcançado em Uma Mulher Vestida de Sol, pois 

esse texto era uma tragédia; logo, couberam iluminação e cenários mais simbólicos. 

Em A Farsa da Boa Preguiça, temos uma comédia moralizante; com isso, uma co-
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nexão com o teatro popular é imediata. Esse tipo de dramaturgia exige constante 

interação com a platéia, característica pertinente à encenação popular de rua, na 

qual o ator é obrigado a disputar a atenção do espectador com os acontecimentos 

ao redor. O texto de Suassuna sugere a quebra da quarta parede68, recurso cons-

tante neste tipo de espetáculo, que também é aplicada no especial de Carvalho, no 

qual, no lugar da platéia, os atores falam seus textos para a câmera. 

 

Figura 9. Fedegoso narra seu plano para levar Clarabela e Aderaldo para o Inferno. 

 

A influência das encenações populares também esta presente na maquiagem 

dos atores que se assemelham às figuras representadas pelos bonecos no teatro de 

mamulengos. As cores fortes empregadas no rosto dos intérpretes não condizem 

com o padrão da maquiagem da teledramaturgia convencional, em que geralmente o 

intuito é apenas manter a naturalidade do rosto, corrigindo imperfeições. No especial 

de Carvalho, as cores da maquiagem representam a personalidade dos persona-

gens e se destacam como mais um elemento da estética popular em que o diretor 

buscou inspiração. 
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 Termo teatral usado em espetáculos em que a presença da platéia é percebida pelos atores no palco, permitindo que dirijam 
suas falas ao público ou até que solicitem a sua participação. 
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Figura 10. Mamulengo de Pirassununga. 

Figura 11. Aderaldo Catacão se declara a Nevinha. 

 

Ariano Suassuna manteve sua parceria com Luiz F. Carvalho no processo de 

adaptação do texto para a televisão, agregando ao grupo a figura do escritor Bráulio 

Tavares, que também participou do processo de roteirização para A Pedra do Reino. 
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Uma curiosidade neste especial: Suassuna não restringiu sua participação ao texto; 

o autor também foi o responsável pelas narrações de abertura em cada episódio. 

Entender como seu deu o processo de aproximação entre Suassuna e Carva-

lho é essencial para vislumbrar o resultado final em A Pedra do Reino. Um diálogo 

que teve seu início via adaptação da dramaturgia do autor, passando por uma identi-

ficação pela história pessoal de ambos, e culminando na transposição do Romance 

de Suassuna para a tela.  

Existe clara identificação entre os fazeres artísticos, e essa semelhança não é 

negada por Suassuna: 

 

Entrevistadora: Das adaptações para a TV, as que o senhor gosta mais são 

as do Luiz Fernando. 

Suassuna: É. 

Entrevistadora: Até A Mulher Vestida de Sol, Farsa da Boa Preguiça... 

Suassuna: Sim, mas veja bem. Isso não quer dizer... eu gosto muito da de 

Guel
69

 também. Eu me entendo melhor com Luiz Fernando. Porque Luiz Fernan-

do, como eu, é inclusive acusado de arcaico, de ser um arcaico. ((risos)) E como 

eu sou um também [...] 

 

2.3 MINISSÉRIE: ONDE A EXPERIMENTAÇÃO SE FAZ POSSÍVEL 

 

No processo de construção da microssérie A Pedra do Reino, é preciso compre-

ender o diálogo entre o produto final e o suporte televisivo. Para isso, este subcapítulo 

será dedicado ao melhor entendimento do gênero minissérie, buscando apresentar 

seu processo de inserção na Rede Globo de Televisão, suas percepções narrativas e, 

principalmente, o lugar a ela destinado dentro da programação da emissora. 

Para melhor compreensão do objeto aqui estudado, empregaremos o conceito 

difundido por Arlindo Machado sobre narrativa seriada: 
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58 

 
Chamamos de serialidade essa apresentação descontínua e fragmentada 

do sintagma televisual. No caso específico das formas narrativas, o enredo é ge-

ralmente estruturado sob a forma de capítulos ou episódios, cada um apresentado 

em dia ou horário diferente e subdivido, por sua vez, em blocos menores, separa-

dos uns dos outros por breaks para a entrada de comerciais ou de chamadas para 

outros programas. Muito frequentemente, esses blocos incluem, no início, uma 

pequena contextualização do que estava acontecendo antes (para refrescar a 

memória ou informar o espectador que não viu o bloco anterior) e, no final, um 

gancho de tensão, que visa manter o interesse do espectador até o retorno da sé-

rie depois do break ou no dia seguinte
70

. 

 

O conceito de serialidade apresentado por Arlindo Machado pretende apresen-

tar um produto que constitui sua narrativa em uma sequência linear, com episódios 

mais curtos e, por isso, com uma concentração maior de acontecimentos por capítu-

lo. Tal definição será, para nós, um norte, mas não poderá ser aplicada como verda-

de imutável do gênero, pois, como veremos ao longo do texto, a minissérie ainda é 

uma experiência na teledramaturgia, algo em processo de construção e, assim, pou-

co dada a definições bem calcificadas. 

O próprio histórico do gênero aponta para um produto muito novo. A primeira 

experiência com o produto minissérie na Rede Globo de Televisão foi no ano de 

1982, com Lampião e Maria Bonita. Sua autoria foi uma parceria de Aguinaldo Silva 

e Doc Comparato, e teve o curto período de exibição de oito capítulos, apresentados 

no horário das vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos.  

Logo em sua primeira experiência na grade, podemos observar um cuidado na 

produção da minissérie; verifica-se pesquisa histórica atenta, mas ainda mantendo a 

autonomia criativa dos dramaturgos: 

 

 Apesar da sólida base histórica, o texto de Lampião e Maria Bonita é uma 

obra de ficção. Embora se tenha realizado uma pesquisa minuciosa, em que auto-

res, diretores e produtores percorreram a região do cangaço, onde foram feitas in-

vestigações e inúmeras entrevistas sobre os protagonistas da história e suas ori-

gens, os autores optaram por ter liberdade ficcional.
71
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Tal atenção ao produto rendeu à emissora uma medalha de ouro no Festival de 

Filmes e Televisão de Nova York. A premiação recebida aponta para um novo pro-

cesso de produção televisiva, no qual a qualidade do produto é privilegiada, mesmo 

que, para isso, os índices de audiência não sejam garantidos.  

Pela semelhança em algumas características com a novela, como aproveita-

mento do elenco, autores e equipe técnica, o primeiro impulso seria definir a minis-

série como uma novela com menos capítulos. No entanto, nela ocorre um desenrolar 

diferencial. Luiz Carlos Rondini, em seu artigo As minisséries da Globo e a grade de 

programação, aponta critérios fundamentais que auxiliam no entendimento do produ-

to minissérie: 

 

A segunda ordem de questões que define as características das minisséries 

aponta para os seguintes aspectos: 1) se aberta ou fechada quanto à escrita; 2) a 

presença de algum nível de experimentação entre conteúdo e forma; 3) a qualida-

de autoral ou a construção mais cuidadosa de uma produção. A questão de a es-

crita estar ou não pronta quando das gravações e, principalmente, quando da exi-

bição de uma minissérie é um elemento que pode ser fundamental para se distin-

guir a qualidade de uma produção.
72

 

 

O primeiro item aborda a questão de uma obra aberta ou não. Em se tratando 

de teledramaturgia, um dos aspectos difundidos como trunfo da novela é seu diálogo 

com o espectador. Mesmo em tempos anteriores à interatividade proveniente das 

novas tecnologias, a novela sempre foi considerada uma obra aberta, permitindo 

participações do telespectador, muitas vezes estimuladas por pesquisas de opinião 

pagas pela própria emissora. No entanto, acrescenta-se que uma obra aberta permi-

te também intervenções na trama – desde mudança de casais românticos de acordo 

com a preferência da audiência, até a alteração de comportamento de alguns perso-

nagens, de acordo com a intervenção do patrocinador. 

Neste sentido, a autonomia criativa do autor fica vulnerável; são muitos interes-

ses a serem articulados juntamente com seu processo de construção de texto. Por 

isso, a possibilidade de uma teledramaturgia fechada, como é a maioria dos casos 
                                                 
72
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das minisséries, também se aplica a A Pedra do Reino, autorizando-a buscar quali-

dade desde a sua roteirização inicial, pois a possibilidade de erro não poderá ser re-

vista no processo de exibição; ela vai ao ar pronta, completa e, por isso, deve se a-

proximar ainda mais da perfeição.  

Do ponto de vista do autor, há um prazo maior para o desenvolvimento e a es-

truturação da trama antes de ser exibida. Logo, é possível verificar, por exemplo,  

grande quantidade de minisséries com temas que exigem maior pesquisa, princi-

palmente os títulos ligados à história nacional ou a adaptação de grandes obras lite-

rárias como O Tempo e o Vento (1985), Grande Sertão: Veredas (1985), Anos Dou-

rados (1986), Anos Rebeldes (1992) e Agosto (1993) 

Os temas mais elaborados destinados às minisséries também exigiam um es-

pectador diferenciado. Deste modo, a emissora reservou horário posterior à sua te-

ledramaturgia mais lucrativa e popular (a novela das oito), alocando no horário pos-

terior – o das dez da noite – seu produto mais experimental (a minissérie), na tenta-

tiva de conquistar outro espectador e, ainda, manter a possibilidade de conquistar a 

fidelidade daquele que já acompanhava a novela das oito. 

 

A linguagem tem que ser outra. O público é mais atento: 22h. História mais 

definida. Não devemos abrir tantas histórias paralelas no início. Ser mais sucinto 

nos diálogos, não ser professoral, explicar menos. Dar chance ao espectador de 

pensar. Adivinhar.
73

 

 

Trata-se de um produto mais bem elaborado, que permite a espectador e dra-

maturgo experimentarem uma relação além daquela já conhecida pela novela. Te-

mos, enfim, uma teledramaturgia mais preocupada com o conteúdo apresentado e 

com as possíveis leituras feitas por um espectador de gosto mais apurado.  

A busca por outro telespectador representa para Rede Globo de Televisão uma 

tentativa de ampliação de mercado para sua produção teledramatúrgica. Notoria-

mente a telenovela foi vista por um longo período como um produto menor, destina-

do às classes socialmente menos abastadas.  
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Ondina Leal Fachel, em seu livro A leitura Social da Novela das Oito, relata a 

experiência da novela em diferentes classes sociais. A autora acompanhou grupos 

de famílias assistindo à novela Sol de Verão (1982), de Manuel Carlos, durante o 

período de seis meses. Sobre a variação da recepção dessa novela em relação ao 

poder aquisitivo do telespectador, a autora observou: 

 

A própria forma dos discursos índica que em um grupo, o das classes popu-

lares, a trama assume dimensão de realidade; no outro grupo, o dos que domi-

nam os bens culturais eruditos, a novela é, antes de tudo, uma estória – que 

pode ser bem ou mal escrita, bem ou mal interpretada, interessante, rica ou 

piegas.
74

 Ela é sempre considerada dentro de sua limitação, o que ajuda a pre-

servar e a consagrar outros bens como os institucionalmente legítimos e o mono-

pólio sobre estes bens.
75

 

 

A autora aponta para a demanda de um público que analisa a trama não sob 

um olhar de fácil manipulação, mas sempre em uma observação constante da histó-

ria que lhe foi apresentada. Logo, é possível concluir que, no universo de espectado-

res da novela das oito, já existia um potencial espectador da minissérie afeito a en-

redos mais complexos, bem acabados, e ciente da teledramaturgia como um meio 

de entretenimento. 

Temos então um novo campo para a dramaturgia televisiva, e nesse espaço as 

experimentações são difundidas largamente. A escolha da emissora em buscar ex-

perimentações em um produto destinado a um público mais exigente está calcada 

principalmente na necessidade de inovação do gênero teledramatúrgico.  

A minissérie inovará em vários sentidos, desde seu aspecto técnico, dando es-

paço para a utilização de ferramentas cinematográficas como em A Pedra do Reino, 

que foi filmada em 16 mm e finalizada em alta definição, passando pelo campo nar-

rativo em que a adaptação de grandes clássicos literários é destaque, e culminando 

na inovação da forma. 

Por inovação da forma, podemos citar, como exemplo, as tentativas de aban-

donar o tratamento naturalista dominante na telenovela para investir na busca de ou-
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tro tratamento da cena, muitas vezes inspirado em outras linguagens artísticas, co-

mo o teatro.  

Em crítica intitulada Prólogo para uma fábula: Hoje é dia de Maria rompe com a 

fórmula do naturalismo, o crítico Rodrigo Fonseca celebrou a inovação contida nes-

sa minissérie que, ao buscar um diálogo com a cultura popular, experimentou novas 

formas de tratamento para o gênero teledramatúrgico. 

 

Amparado na força do texto de Carlos Alberto Sffredini (1939-2001), Hoje é 

dia de Maria é um ensaio sobre o faz-de-conta. Daí não ocultar do cenário tudo 

que sugira farsa, teatralidade, invenção. [...] A opção marca um rompimento com o 

naturalismo telenovelesco numa trama da qual pouco se sabe. Afinal, o roteiro do 

primeiro capítulo foi mera apresentação dos personagens.
76

 

 

A inovação pretendida pela minissérie encontrará as mais variadas recepções. 

A crítica supracitada aborda um dos êxitos em inovação na minissérie Hoje é dia de 

Maria, dirigida por Luiz Fernando Carvalho. No entanto, se nos concentrarmos no 

mesmo diretor, perceberemos que inovar pode acarretar diferentes resultados. Em 

matéria publicada pela Folha de São Paulo, José Geraldo Couto relata o processo 

de lançamento da minissérie Os Maias77 em DVD, e dá destaque para o fato de que 

na produção desse DVD muitos trechos considerados mais inovadores no período 

de exibição na TV foram cortados, devido ao grande número de críticas negativas 

recebidas pela minissérie: 

 

De acordo com o diretor, o trabalho de reedição o fez lembrar "da batalha 

que foi, na época, fazer vingar uma linguagem, um ritmo e um tratamento que saí-

am totalmente do padrão da televisão brasileira".
78

 

 

No entanto as inovações não pararam por aí. Podemos ainda exemplificar ex-

periências recentes em que a emissora busca parcerias externas à sua equipe de 

diretores contratados, firmando acordos com diretores de cinema atuantes. É o caso 
                                                 
76
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da recente produção Som e Fúria, exibida em julho de 2009, uma parceria de O2 

Filmes e Rede Globo; a minissérie foi inspirada na série canadense Slings & Arrows, 

sendo muito bem recebida pela crítica brasileira, mas obtendo audiência inferior a 

dez pontos, índice considerado baixo para o horário79.  

A trama tratava da história de uma Companhia de Teatro obrigada a lidar com 

a morte de seu diretor e a montagem de um clássico shakespeariano, tudo isso tem-

perado pela pouca verba para a realização da produção, situação corriqueira para 

grupos de teatro brasileiros. Na minissérie é possível detectar uma mescla entre a 

linguagem cinematográfica e a teatral, indicada, por exemplo, na estruturação de 

movimentos de câmera mais comuns ao cinema em diálogo com um roteiro inspira-

do em clássicos de Shakespeare.  

Temos então um impasse. A demanda por novas experiências teledramatúrgi-

cas surge como uma necessidade de inovação para o gênero, já que a telenovela 

tradicional vive uma vertiginosa perda de audiência.80 No entanto, a emissora ainda 

busca o equilíbrio entre a manutenção do saudado "padrão globo de qualidade" e o 

alto índice de audiência, essencial para a venda de cotas aos patrocinadores.81 

Em seu livro A televisão levada a sério, Arlindo Machado assinala uma pers-

pectiva possível para a análise da dicotomia imposta às minisséries:  

 

Mesmo um produto mais "difícil", mas sofisticado e seletivo encontra sempre 

na televisão um público de massa. A mais baixa audiência na televisão é, ainda 

assim, uma audiência de uma centena de milhares de telespectadores, e, portan-

to, muito superior à mais massiva audiência de qualquer outro meio, equivalente à 

performance comercial de um best seller na área da literatura. Essa é, talvez, a 

contribuição mais importante da televisão para superação incomoda da equação 

"melhor repertório / menor audiência": agora, mesmo a menor audiência é sempre 

a maior que um trabalho de alta qualidade poderia almejar. Esse simples fato já 

não justifica toda televisão?
82
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Do ponto de vista da lucratividade, o gênero microssérie ainda é pouco convi-

dativo, pois exige alto investimento em produção para que se chegue aos resultados 

de qualidade estimados. Nem por isso se torna um produto menor dentro da pro-

gramação da emissora. A ele são destinados profissionais de ponta e roteiros inova-

dores. É dele o mérito das inovações mais significativas na dramaturgia televisiva 

dos últimos vinte anos. 
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3 

LUIZ FERNANDO CARVALHO  

E OS PRIMÓRDIOS DA PEDRA 
 

 

Carvalho nasceu em 1960 no Rio de Janeiro. Filho de uma família de classe mé-

dia, teve sua infância marcada pela morte de sua mãe quando tinha apenas cinco anos 

de idade, acontecimento essencial para o entendimento de sua ligação afetiva com Ari-

ano Suassuna, visto que o escritor paraibano também perdeu seu pai ainda criança.  

Desde a infância, Luiz Fernando teve uma aproximação com as artes plásticas, 

tendo uma grande produção de desenhos. Ainda com dezoito anos publicou alguns 

trabalhos em espaços independentes, como centros acadêmicos, e mais tarde em O 

Pasquim. Seu interesse por desenho foi o diferencial na escolha pela faculdade de 

arquitetura, curso que nunca completou, mas que, todavia, foi o responsável por ini-

ciar sua formação em História da Arte. Posteriormente cursou Letras na PUC-Rio, já 

vislumbrando a possibilidade de aproveitar o conhecimento adquirido na graduação 

na criação de seus roteiros. Suas experiências acadêmicas, ainda que inconclusas, 

são essenciais para o entendimento do processo criativo do diretor.  

Carvalho geralmente destaca em seus trabalhos uma bela apresentação plásti-

ca, dando especial atenção à cenografia, luz e direção de arte, aspecto que resulta 

em premiações, como o Emmy Internacional recebido pela caracterização dos ato-

res em A Pedra do Reino, por exemplo. 

Outra característica recorrente na carreira do diretor é a adaptação de obras li-

terárias. Sobre esse aspecto, Suassuna fala sobre a relação de Carvalho com seu 

livro: 
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Luiz tem uma paixão pela literatura que é quase tão grande quanto a minha, 

eu acho. E... ele tem um respeito muito grande pelo texto. Ele procura muito se 

aproximar. E aquele universo que você disse que os críticos chamaram de teatral, 

aquele é o meu mundo, tá certo? E ele procurou realmente se aproximar da pes-

soa e do meu trabalho de escritor.
83

 

 

Em sua recusa ao utilizar a palavra adaptação, substituindo-a pelo termo apro-

ximação, Carvalho já assinala a relação de respeito que possui com a literatura, 

pois, na interpretação do diretor, adaptar está associado a uma relação forçosa na 

qual a literatura seria "comprimida" para "caber" no audiovisual. Neste sentido, o 

termo aproximação surge como uma resposta mais fiel ao desejo de Carvalho, pois 

permite um relacionamento mais harmonioso com o texto literário, no qual seus fil-

mes ou minisséries seriam diálogos com os romances de origem. 

Desde seu primeiro trabalho como cineasta, em 1986, quando escreveu e diri-

giu o curta metragem A espera, baseado no livro Fragmentos de um Discurso Amo-

roso, de Roland Barthes, é exposta sua procura em construir essa resposta imagéti-

ca aos textos literários. Já em sua primeira incursão cinematográfica, Carvalho ob-

tém êxito em alguns festivais, recebendo as seguintes premiações no Festival de 

Gramado: Melhor Filme, Melhor Atriz (com a interpretação de Marieta Severo) e Me-

lhor Fotografia, prêmio conferido ao seu antigo parceiro, Walter Carvalho. Recebeu, 

ainda, a premiação de Melhor Curta Metragem no Espanha Festival de San Sebastian 

e, no Canadá, recebeu o Prêmio Especial do Júri no Festival de Ste. Therèse. 

 Anos mais tarde, em 2001 repete o sucesso cinematográfico em mais um diá-

logo com a literatura: Lavoura Arcaica, filme homônimo do livro de Raduan Nassar, 

foi um dos filmes mais elogiados pela crítica no ano de 2001. Sua pesquisa iniciou 

em 1990, com a leitura do romance, e, passando por viagens ao território Libanês,  

fez farta pesquisa sobre a cultura libanesa. Já no período de produção do seu pri-

meiro longa, Carvalho, juntamente com seu elenco, viveu um processo de prepara-

ção de dois meses em uma fazenda e, em seguida, de mais dois meses de filmagem 

no mesmo local.  
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Luis Fernando foi múltiplo em seu empreendimento cinematográfico, executan-

do as tarefas de diretor, editor e roteirista. Ressalta-se que não houve roteiro prévio 

para a filmagem, que foi baseada apenas no livro de origem. Tal empenho alcançou 

resultados significativos, principalmente em premiações relevantes para a indústria 

cinematográfica, destacando-se as seguintes: Prêmio de Melhor Contribuição Artísti-

ca na Competição Oficial do Festival de Montreal / Canadá; Prêmio Especial do Júri 

na Competição Oficial do Festival de Biarritz / França;  Prêmio Ministério da Cultura 

no Festival do Rio BR;  Prêmio de Melhor Filme do Júri Popular, na Mostra Interna-

cional de Cinema de São Paulo; Prêmio Especial do Júri no Festival de Cinema de 

Havana / Cuba, dentre outras premiações individuais para elenco, fotografia e trilha 

sonora em variados festivais. 

Paralelamente ao início de sua carreira cinematográfica, quando ainda era um 

estagiário nos estúdios, Luiz Fernando começa seus trabalhos na televisão. Sua 

chegada ao veículo, como muitos outros cineastas que foram trabalhar na TV na dé-

cada de 1990, foi impulsionada pelo fim da Empresa Brasileira de Filmes S.A. – Em-

brafilme.  

Criada pelo regime militar em 1969, a Embrafilme tinha como enfoque a divul-

gação do cinema brasileiro no exterior, mas seu perfil foi sendo alterado e, em 1975, 

sua função passou a estar muito mais relacionada à produção e distribuição do ci-

nema nacional. Grande parte das produções cinematográficas e de seus profissio-

nais dependia da agência para desenvolver seus trabalhos. Em 1990, quando foi ex-

tinta pelo Programa Nacional de Desestatização (PND) do governo de Fernando 

Collor de Mello, deixou um legado de profissionais de cinema sem emprego, restan-

do-lhes a possibilidade de se alocarem em outros setores do audiovisual, como a 

publicidade e a televisão.  

Carvalho se aloca, então, no núcleo de produção dramatúrgica da Rede Globo, 

denominado Usina de Teledramaturgia da Rede Globo. Tal núcleo era composto de 

outros profissionais oriundos de cinema, como o próprio Walter Carvalho, de quem 

Luiz Fernando foi assistente na emissora, e que mais tarde seria o diretor de fotogra-

fia de seus filmes. 

Seu processo de ingresso na emissora se deu como assistente de especiais e 

minisséries. Sobre sua ascensão na emissora, Luiz Fernando disse: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Collor_de_Mello
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Eu tinha 24 anos, então você trilha um caminho na televisão como dentro de 

uma indústria mesmo. Você vai passando por vários diretores, sendo codiretor de 

vários diretores, vai lidando com vários procedimentos. E você vai se exercitando 

lá dentro, você pega uma tarefa, te dão uma câmera, e te dão, na maioria das ve-

zes, grandes atores.
84

 

 

Seu histórico na grade da programação da Rede Globo inclui alguns especiais, 

minisséries e telenovelas considerados marcos na teledramaturgia. Abaixo se en-

contra a lista de produções cuja direção geral foi assinada por Carvalho: 

 

 

Novela 

 

Minissérie 

 

Especial 

 

Renascer (1993) 

 

Os Maias (2001) 

 

Uma Mulher Vestida de Sol (1994) 

Irmãos Coragem (1995) Hoje É Dia de Maria (2005) A Farsa da Boa Preguiça (1995) 

O Rei do Gado (1996) 

Esperança (2002) 

Hoje É Dia de Maria 

Segunda jornada (2005) 

 

 A Pedra do Reino (2007)  

 Capitu (2008)  

 

 

Esse quadro sinaliza uma tendência na produção de Carvalho: a criação de 

uma teledramaturgia fechada, pois grande parte de seus Especiais e Minisséries 

(maior parte de suas direções) foi ao ar quando já estava completamente filmada. 

Luiz Fernando se aproveitou como poucos da autonomia criativa que poderia 

desenvolver em uma minissérie. Seus trabalhos anteriores a A Pedra do Reino, co-

mo Os Maias e Hoje é Dia de Maria, foram marcados pela surpresa da crítica frente 

à possibilidade de inovação da teledramaturgia.  
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3.1 OS MAIAS 

 

Após três anos de afastamento dedicados ao filme Lavoura Arcaica, a minissé-

rie Os Maias marca o retorno de Luiz Fernando à teledramaturgia da Rede Globo. 

Baseado no romance homônimo de Eça de Queiroz, que teve sua primeira edi-

ção em 1888, Os Maias apresenta a decadência da aristocracia portuguesa na se-

gunda metade do século XIX, contada na passagem de tempo vivida por três gera-

ções da família Maia. Os conflitos familiares são suporte para a trama em que o des-

taque é a relação incestuosa entre Carlos Maia e Maria Eduarda. 

Em sua versão televisiva, a autoria da minissérie foi destinada a Maria Adelaide 

Amaral. Dentre as escolhas da autora em seu processo de roteirização, destaca-se 

a inserção de personagens de outros romances de Eça de Queiroz – A Relíquia e A 

Capital. É destaque também a manutenção da narração em terceira pessoa, usando 

para isso o recurso da voz em off do ator Raul Cortez. 

 As opções da autora caminham para uma forte ligação com as referências 

queirozianas. Ela defende que, em seu processo de aproximação com o romance, 

tentou manter o máximo de fidelização: 

 

Se eu e minha equipe cometemos algum pecado, foi ser extremamente re-

verentes com a obra de Eça. Nenhuma das alterações é relevante se comparada 

com a fidelidade com que seguimos a história e seu espírito, e todas se justificam 

do ponto de vista da dramaturgia. Eu cortei alguns personagens, ampliei a partici-

pação de outros e até incluí na trama figuras dos livros A Relíquia e A Capital, o 

que deixou muitos queirozianos de cabelo em pé.
85

 

 

Do ponto de vista empresarial, o produto em questão inovou ao selar a parceira 

do canal com a emissora portuguesa SIC (Sociedade Independente de Comunica-

ção), inovando também com a estréia simultânea em Portugal em no Brasil. Tratava-

se de um empreendimento de dimensões audaciosas até mesmo para a líder em te-

ledramaturgia brasileira. 
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 Em média, a produção mais cara da teledramaturgia da emissora (a novela 

das oito) gasta aproximadamente cem mil reais por capítulo86; em Os Maias, houve 

um gasto de duzentos mil reais por capítulo, com estimativa de dez milhões em toda 

a minissérie de quarenta e quatro episódios. Esse gasto se justifica se analisarmos o 

cuidado com que foi tratado todo o processo de produção. Ressalta-se, por exemplo, 

que a equipe de filmagem e atores passaram seis semanas gravando em Portugal 

para esse primeiro produto teledramatúrgico da emissora a ser gravado por período 

tão longo fora do país. Houve, ainda, longo período de preparação do elenco, com 

palestras de especialistas como Beatriz Berrini, Doutora em Letras pela Universida-

de de São Paulo, especialista em Eça de Queiroz, dentre outros, além do fato de se 

tratar de uma teledramaturgia de época, gênero que exige maior atenção e pesquisa 

de todo o departamento de direção de arte, cenário, figurino e maquiagem. 

 

Figura 12. Cena do jantar de Eduardo Maia e Maria Monforte. 
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O extremo cuidado com que foi produzida a microssérie Os Mais não foi o sufi-

ciente para lhe garantir bons índices de audiência. As respostas à trama são extre-

mamente antagônicas se compararmos o fervor com que foi recebida pela crítica e 

os índices de audiência alcançados. Em matéria publicada pelo jornal O Globo, logo 

após a estréia foi visível o espanto com o apuro no tratamento: 

 

Não vai muito longe a diferença entre ler e ver uma obra de Eça de Queiroz. 

Pelo menos foi essa a sensação provocada anteontem na estréia da minissérie Os 

Maias, da Rede Globo, baseada no romance homônimo do escritor. As primeiras 

cenas mostram logo que a autora Maria Adelaide Amaral cumprirá a promessa de 

ser fiel ao original. O passeio de Carlos da Maia (Fábio Assunção) e João da Ega 

(Selton Mello) pela Casa do Ramalhete e o momento em que é descortinado o re-

trato de Pedro da Maia (Leonardo Vieira) dão a introdução perfeita da história am-

bientada no século XIX. A direção de Luiz Fernando Carvalho é inconfundível. 

Destaque para o jogo de luzes, passando de claro para escuro, no interior do Ra-

malhete, que deu um tom intimista ao momento dos personagens.
87

 

 

No entanto a crítica publicada pelo Jornal A Folha de São Paulo, retrata o fraco 

desempenho de audiência na minissérie no mesmo primeiro episódio elogiado pela 

crítica de O Globo: 

 

O acidentado capítulo de estréia da minissérie Os Maias, a mais cara já 

produzida pela Globo, acabou afugentando o público. O segundo episódio, ante-

ontem, teve média de 25 pontos no Ibope na Grande São Paulo, contra 22 do 

SBT. Os números frustraram a expectativa da emissora, de audiências superiores 

a 30 pontos. Quando entrou no ar, às 22h17 de quarta, a minissérie registrou uma 

fuga de cerca de 1,7 milhão de espectadores na Grande São Paulo. A audiência 

da emissora caiu, em um minuto, de 52 pontos (com Laços de Família) para 39.
88

 

 

A mesma matéria sugere, ainda, que o extremo apuro de Carvalho teria sido o 

responsável pelos atrasos do primeiro capítulo da microssérie que foi ao ar incom-

pleta, apenas com os vinte primeiros minutos dos cinquenta que eram esperados.  
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O apuro no tratamento da trama também foi apontado por intelectuais como 

responsável pela baixa audiência; eles não mencionaram qualquer atraso do diretor 

na finalização do material, mas chamaram a atenção para a falta de familiaridade do 

público de TV com a linguagem queiroziana. O escritor e imortal Arnaldo Niskier de-

clarou à Folha de São Paulo: 

 

Quanto mais fiel ao livro, menos a série adquire o ritmo próprio da TV. É es-

sa a lentidão que as pessoas estranham.
89

 

 

 O argumento levantado pelos defensores da microssérie, segundo o qual a 

pouca familiaridade do público com a linguagem inovadora afastara a audiência, se-

rá recorrente em outras produções de Carvalho. Tal posição endossa o discurso do 

diretor que, em diversas entrevistas, diz não se preocupar com os índices de audi-

ência, mas com a qualidade de seu trabalho. 

Notoriamente a audiência nunca foi parâmetro de qualidade para avaliarmos 

produção televisiva; no entanto, ela não deve ser deixada de lado quando o produto 

avaliado é produzido em escala industrial, com investimentos financeiros significati-

vos, esperando-se resultados equivalentes ao investimento empregado. A emissora, 

que esperava uma audiência de 30 pontos por capítulo, teve que lidar com uma mé-

dia de 15 pontos. 

Os Mais sinaliza uma das questões que perpetuarão as minisséries de Carva-

lho: inovação teledramatúrgica acompanhada de baixa audiência. É necessário, con-

tudo, destacar a exceção: Hoje é dia de Maria. 

 

3.2 HOJE É DIA DE MARIA 

 

Em 1995, Luiz Fernando Carvalho faz uma encomenda a Carlos Alberto Sof-

fredine. Carvalho queria um roteiro para um especial de uma hora e trinta minutos 

inspirado em contos populares brasileiros. Para a realização desse empreendimen-
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to, Soffredine recorreu a dois livros: Contos Populares do Brasil, de Silvio Romero, e 

Contos Tradicionais do Brasil, de Câmara Cascudo. 

Foram mais de dez anos de pesquisas, roteiros e conversas para que, só em 

2005, Hoje é Dia de Maria saísse do papel diretamente para a grade da Rede Globo 

de Televisão, por ocasião da comemoração dos quarenta anos da emissora. 

Os dez anos que separam o momento da encomenda para o de sua apresen-

tação na tela foram responsáveis por mudanças significativas na trama. Soffredine, 

que havia escrito um roteiro para uma hora e trinta minutos de especial, veio a fale-

cer em 2001, sem a chance de ver sua obra concluída na TV. Foi dada a Luís Alber-

to Abreu a tarefa de alongar o roteiro do colega, para que coubesse na microssérie 

de oito capítulos que foi ao ar.  

Do ponto de vista da dramaturgia fica clara a interferência de cada autor na 

trama: Soffredine deu destaque ao universo caipira, enquanto Abreu se aproximou 

mais do contexto Nordestino. No entanto, mesmo com a intervenção de Abreu, a 

motivação principal da personagem Maria foi fiel ao seu primeiro roteiro. 

 

Na história, a menina Maria vai em busca das franjas do mar. Essa motiva-

ção da personagem é de Soffredine.
90

 

 

O roteiro final conta a história da menina Maria, que mora com seu pai viúvo no 

interior do país. Maria cuida do pai e da casa, até o momento em que ele decide se 

casar novamente. A entrada da madrasta na trama marca a ruptura de Maria com 

seu lar, o momento em que a personagem ganha o mundo para conhecer as "franjas 

do mar". Pelo caminho, ela passa por várias provas, conhece as mais diversas figu-

ras inspiradas no folclore nacional para, só no fim, alcançar seu objetivo de conhecer 

o mar. 

Destaque na teledramaturgia no ano de 2005, Hoje é dia de Maria foi tão bem 

recebida pela crítica e pelo público que ganhou sua continuação no mesmo ano, 

com Hoje é Dia de Maria – Segunda Jornada. 
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A microssérie em questão se diferencia dos demais trabalhos em minisséries 

de Carvalho por ser a única a conseguir comungar de boa recepção de crítica e boa 

audiência. A média alcançada por este produto foi 32 pontos91, média desejada para 

o horário das vinte e três horas. 

No entanto, Luiz Fernando inovou como sempre em seu processo de criação 

de Hoje é dia de Maria. Manteve, para isso, características que já são constantes em 

seu trabalho: atenção à plasticidade da cena, respeito às referências literárias e pro-

fundo processo de pesquisa do tema abordado por toda a equipe. Esses aspectos 

foram muito elogiados pelo crítico da Folha de São Paulo, Sergio Salvia Coelho, que 

também elogiou grandemente os elementos teatrais e o trabalho dos atores: 

 

A melhor televisão, veja só, se parece com o teatro. Com seu cenário pinta-

do e o cuidado com seu texto, Hoje É Dia de Maria remete ao pioneiro Grande Te-

atro Tupi de Sérgio Brito, na década de 50, ou às adaptações de Antunes Filho pa-

ra a TV Cultura nos anos 70. De lá para cá, o desenvolvimento técnico garantiu 

uma visibilidade mundial para a TV Globo, mas a produção em escala industrial 

prendeu o ator em uma vitrine instantânea, lhe oferecendo a fama em proporção 

inversa às condições para aprofundar seu trabalho [...] Por isso é quase um mila-

gre ver renascer, poucos minutos depois do fundo do poço que é o Big Brother, 

uma minissérie que respeita a inteligência do público e a dignidade do ator. 

Talvez nos capítulos a vir alguns pequenos defeitos possam se acentuar, 

como um certo rebuscamento formal, ou uma dificuldade para entender o texto. 

Mas o corajoso abandono do naturalismo, com sólidas referências em Villa-Lobos, 

Portinari, Sílvio Romero e Câmara Cascudo, revela um projeto de vida. Luiz Fer-

nando Carvalho teve que esperar mais de dez anos e perder o roteirista Carlos Al-

berto Soffredini, mas, tendo em Luís Alberto de Abreu um sucessor à altura, agora 

tem condições ideais para comandar atores criadores, capazes de dar conta do 

desafio.
92

 

 

Carvalho continua a ser elogiado pelo zelo com que trata suas produções tele-

visivas. Neste processo, mais do que em qualquer outro, os elogios foram largamen-

te difundidos, pois eles não vinham acompanhados dos baixos índices de audiência 

vistos em Os Mais, por exemplo. 
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A microssérie definida por alguns críticos como artesanal, no sentido positivo 

do termo, foi feita com um cuidado diferencial, se comparada com as demais produ-

ções da dramaturgia da emissora, não poupando esforços para sua realização em 

completude.  

Hoje é dia de Maria foi filmada integralmente no antigo palco em que fora reali-

zado o Rock in Rio III. Aproveitando a circularidade do local, foi concebida uma pin-

tura especial para o teto, um ciclorama todo pintado à mão, de cento e setenta me-

tros de comprimento por dez metros de altura, que tomava todo o espaço de grava-

ção. Somando a isso a referência e reverência constante na obra de Candido Porti-

nari em toda a construção do cenário e mesmo no enquadramento das câmeras, 

preservou-se o estilo do pintor. 

Cenário e figurino tiveram tratamento extremamente cuidadoso, sendo confec-

cionados com material reciclado. No caso dos figurinos, houve reaproveitamento 

proposital do material disponível no acervo da emissora. Sobre essa opção de rea-

proveitar materiais, Carvalho declarou: 

 

Trata-se de uma ideia ligada ao tempo. Ou seja, gostaríamos de reencontrar 

a antiga vida daqueles objetos, assim como a alma daquelas histórias, a tal da an-

cestralidade.
93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13. Maria encontra 
viajantes em seu percurso. 
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Hoje é dia de Maria representou um raro momento na teledramaturgia nacional 

e, como tal, foi condecorada com inúmeras premiações, destacando-se as seguin-

tes: Input International Board TAIPEI 2005; foi finalista no International Emmy A-

wards 2005 nas categorias Minissérie para TV e Melhor Atriz (Carolina Oliveira); 

Hors Concours BANFF Canadá 2006; nomeação e exibição no Prix Jeunesse Inter-

national Alemanha 2006; Grande Prêmio da Crítica APCA 2005; Prêmio Qualidade 

Brasil 2005 nas categorias Melhor Projeto Especial de Teledramaturgia, Melhor Au-

tor de Teledramaturgia (Carlos Alberto Soffredini com adaptação de Luís Alberto de 

Abreu e Luiz Fernando Carvalho), Melhor Atriz Revelação de Teledramaturgia (Caro-

lina Oliveira) e Melhor Diretor de Teledramaturgia (Luiz Fernando Carvalho); Prêmio 

Mídia 2005 (Midiativa); Prêmio ABC 2006 na categoria Melhor Fotografia em Pro-

grama de TV (José Tadeu Ribeiro). 

São poucos os exemplos na teledramaturgia brasileira em que o encontro da 

crítica com o alto índice de audiência foi tão feliz. Para relembrar outro exemplo, po-

demos citar a microssérie O Auto da Compadecida, com direção de Guel Arraes, e-

xibido em 1999 e que, devido ao seu sucesso na televisão, ganhou versão cinema-

tográfica. 

Um fenômeno tão raro na produção de minisséries chama a atenção. Particu-

larmente em relação ao repertório de Carvalho, é possível fazer uma análise mais 

cuidadosa desse fenômeno. Tal análise nos será muito útil no momento em que in-

gressarmos no capítulo referente à microssérie A Pedra do Reino. 

Podemos traçar paralelos de semelhanças entre Os Maias e Hoje é Dia de Ma-

ria para entendermos como produtos dirigidos pelo mesmo Luiz Fernando Carvalho 

alcançaram respostas tão diferentes do público. Para isso, utilizaremos um quadro 

comparativo (ver página seguinte) cujo objetivo é trazer à tona os recursos empre-

gados em cada minissérie de modo a perceber aproximações e distanciamentos en-

tre as produções. 
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Os Maias 

 
 

 

 
Hoje é dia de Maria 

 
 

 
 

 
Narração Voz em off de Raul Cortez. Voz em off de Laura Cardoso. 

Cenário  Reprodução fiel ao período. Reaproveitamento e envelhecimen-
to do material para adequação à 
estética da microssérie. 

Figurino Especialmente confeccionado seguin-
do as descrições de Eça de Queiroz. 
Alguns adereços foram comprados na 
Europa. 

Reformulados a partir do acervo da 
emissora. Algumas roupas foram 
feitas com material diferenciado, 
como palha e papel. 

Elenco A grande maioria dos atores eram ros-
tos conhecidos da emissora, desta-
cando-se nos papéis principais figuras 
populares da teledramaturgia, como 
Fábio Assunção e Ana Paula Arósio. 

Fernanda Montenegro e alguns 
outros atores da emissora se junta-
ram a muitos atores oriundos do 
teatro, com uma iniciante no papel 
principal, Carolina Oliveira.  

Roteiristas Maria Adelaide Amaral, autora da e-
missora. Muito associada a produções 
de época. 

Carlos Soffredine e Luiz Alberto 
Abreu, dramaturgos de teatro, sem 
experiência em televisão. 

Referências a ou-
tras linguagens 
artísticas 

Forte influência cinematográfica. Interpretações teatrais, utilização 
de bonecos manipuláveis, referên-
cias plásticas inspiradas em Cândi-
do Portinari. Trilha inspirada em 
Vila Lobos. 

Críticas Ficaram divididas entre o entusiasmo 
com o refinamento da trama e inova-
ção da minissérie, em oposição à pou-
ca familiaridade com a linguagem da 
teledramaturgia convencional. 

Positivas e entusiasmadas com a 
inovação do formato. Negativamen-
te foram destacados apenas alguns 
problemas de som que impediam a 
compreensão de algumas falas dos 
atores. 

Índice de audiência Média de 15 pontos Média de 30 pontos 

Romance de refe-
rência  

Obra clássica de Eça de Queiroz.  Contos populares reunidos e publi-
cados por Câmara Cascudo e Sil-
vio Romero. 

Equipamento Câmeras convencionais. Filmada em HD. 

Quantidade de epi-
sódios 

Quarenta e quatro capítulos com cin-
quenta minutos de duração, aproxima-
damente, à exceção do primeiro, que 
foi ao ar com apenas vinte minutos. 

Oito capítulos, com quarenta minu-
tos de duração, aproximadamente. 
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Do ponto de vista da inovação para o gênero, Hoje é dia de Maria arrisca muito 

mais em experimentações de linguagem. Insere na linguagem estruturalmente natu-

ralista da teledramaturgia uma narrativa completamente associada ao fabular, e in-

fantil, herança dos contos populares em que se inspirou.  

Os Maias, neste sentido, é mais fiel à narrativa televisiva. O romance no qual 

foi inspirado permite manter uma linguagem similar ao naturalismo televisivo. No en-

tanto, tamanha fidelidade ao romance, característica elogiada pela crítica, gerou 

uma minissérie muito próxima à linguagem erudita; tal direcionamento também foi 

apontado por críticos como uma possibilidade para afastamento do espectador co-

mum, como argumentou Elena Correa em seu artigo sobre a minissérie para o jornal 

O Globo: 

 

A narrativa rebuscada pode despertar dúvidas sobre o entendimento de um 

público acostumado a textos populares. Mas, até que ponto deve-se subestimar a 

inteligência de cada um diante de uma atração de qualidade?
94

 

 

Logo, é possível dizer que, ao inovar, Hoje é Dia de Maria ainda assim se man-

teve fiel a antigas referências dos espectadores. Essas referências não estavam as-

sociadas à linguagem televisiva, mas sim ao imaginário infantil, à memória da infân-

cia, elemento muito celebrado por Luiz Fernando no processo de construção da mi-

crossérie. 

No processo de Os Maias, o quadro sugere que, ao ser fiel ao romance de Eça 

de Queiroz, preservando a mesma a lentidão dos acontecimentos, a minissérie cau-

sou um estranhamento no espectador, provocando a fuga da audiência logo no pri-

meiro minuto do programa que, ao iniciar, marcava de 52 pontos e, no primeiro mi-

nuto, foi para 39. Carvalho defende sua teoria por qualidade na grade: 

 

Eu por exemplo não acredito em ibope, eu acredito em comunicação. Co-

municação é você se encontrar com a outra pessoa. Esses encontros eles se dão 

fortemente em qualquer relação artística. Você diante de uma pintura de Van Gogh,  
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diante de um bom filme, de uma boa peça, de um bom programa de televisão, de 

uma boa música, você esta tendo sempre esses encontros fundamentais com o 

outro.
95

 

 

As duas minisséries são bons exemplos para apresentar a tensão entre produ-

ção de qualidade e as demandas da indústria televisiva. Trata-se de experiências 

fundamentais para entendermos a linguagem construída por Carvalho em A Pedra 

do Reino. 
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4 

DA PEDRA À TELA: 

APROXIMAÇÕES PARA UM ROTEIRO POÉTICO 
 

 

Os Cadernos de Filmagens do Diretor Luiz Fernando Carvalho publicados pela 

Editora Globo são ferramentas possíveis para tentar uma aproximação do que foi o 

processo de transposição do Romance A Pedra do Reino e O Príncipe de Sangue 

de Vai-e-volta para a microssérie A Pedra do Reino.  

São cinco libretos, e em cada um está contido um capítulo da microssérie. Ne-

les percebemos um processo que não estava findo mesmo nos momentos de filma-

gem. Trata-se de uma erupção de ideias, e ao leitor cabe tentar decifrar o mapa da 

linguagem traçado por Luiz Fernando Carvalho e sua equipe de dramaturgia, com-

posta por Bráulio Tavares e Luís Alberto de Abreu. 

A essa equipe, juntamente com o diretor, foi delegada a empreitada de produzir 

um roteiro para uma obra audiovisual de cinco episódios, a partir do romance A Pe-

dra do Reino e O Príncipe de Sangue de Vai-e-volta. Tal tarefa necessitava de argu-

tos leitores de Ariano Suassuna, entendedores da cultura popular e artesãos das 

mais variadas linguagens artísticas. Luiz Fernando Carvalho retoma, nesse proces-

so, antigas parcerias dramatúrgicas que comungam com o diretor em sua estrutura-

ção de linguagem. 

Bráulio Tavares é paraibano, nascido em Campina Grande em 1950. É produ-

tor de vasta literatura, passando por cordéis, ficção científica, poemas, dramaturgia e 

composições musicais. Suas pesquisas e produções se fundamentam na cultura pa-

raibana. É parceiro constante de compositores como Antônio Nóbrega e Lenine. A-
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pós sua formação em cinema na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 

Bráulio se dedicou ao estudo do repente96, ação que foi encontrar resultados em suas 

poesias e seu interesse pela cultura popular. Logo, é possível vislumbrar um autor 

nutrido de múltiplas referências. Trabalhou com Carvalho em outros processos tele-

dramatúrgicos, como o especial A Farsa da Boa Preguiça (dramaturgia original de 

Suassuna), que foi transmitido pela Rede Globo de Televisão no programa denomi-

nado Terça Nobre em 1995. 

Luís Alberto de Abreu é natural de São Bernardo do Campo, nascido em 1952. 

Tem sua produção concentrada na dramaturgia teatral. Ligado a grupos de referên-

cia como o Teatro da Vertigem97 e o Grupo Galpão98, suas conexões são o teatro 

popular e a commedia dell’arte99. Grande estudioso da dramaturgia coletiva, produ-

ziu alguns textos em processos colaborativos em teatro. Trata-se de um dos mais 

significativos escritores da dramaturgia teatral das décadas de 1980 e 1990. Traba-

lhou com Carvalho na construção da dramaturgia de Hoje é dia de Maria e Hoje é 

dia de Maria – Segunda Jornada100. 

Luiz Fernando Carvalho, ao reunir dois colaboradores com um repertório ligado 

à pulsão do popular, já ensaiava a obra que pretendia apresentar na tela: 

 

"O sertão é aqui dentro" é uma frase retirada do Grande Sertão Veredas. "O 

sertão é aqui dentro". Na verdade, existem vários sertões e, cada autor, cada es-

critor, representou de uma determinada forma. O sertão de Ariano é um sertão li-

gado à fantasia, ao imaginário. Ele não é um sertão realista, ele é diferente de um 

sertão de Graciliano, por exemplo.
101

 [sic] 

 

Representar o sertão de Suassuna, sem negar sua fantasia, seria a tarefa a ser 

cumprida. Logo, sua equipe de dramaturgia deveria se dedicar a um diálogo de su-

portes, pois a ideia de adaptação foi logo negada pelo diretor:  

 

                                                 
96

 Estilo musical muito popular no Nordeste brasileiro. Consiste em fazer musicas ao improviso, "de repente", muitas vezes de 
acordo com um tema sugerido. 
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 Cia. de Teatro paulistana, com a direção de Antônio Araújo. Utiliza espaços alternativos para apresentações.  
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 Cia. de Teatro mineira com forte influência popular.  
99

 Forma de teatro popular apresentado em feiras no século XV. Linguagem basicamente ao improviso e atores sempre co 
personagens pré-definidos.  
100

 Microsséries de Luiz Fernando de Carvalho, exibidas pela Rede Globo de Televisão em 2005. 
101

 Trecho retirado da palestra de Luiz Fernando Carvalho no seminário A Pedra do Reino, realizada na PUC-Rio, em 17/05/07. 
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Recuso a ideia de adaptação. Ela me parece redutora. Nos melhores mo-

mentos, seja trabalhando para a TV ou para o cinema, talvez tenha alcançado 

uma espécie de resposta aos textos, ou, no meu modo de sentir, um diálogo, uma 

reação criativa à literatura. Na transposição para imagens, me agarrei às entreli-

nhas do próprio texto, onde há uma boa dose de alquimia ungindo aquilo tudo.
102

 

 

Luiz Fernando indica o que seria prioridade fundamental em seu processo de 

diálogo entre os suportes: o livro A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-

volta e a microssérie A Pedra do Reino. Fica claro um não limite entre as linguagens 

artísticas, permitindo-se influências plásticas, cênicas e cinematográficas. Carvalho 

parece não dar ouvidos às máximas que pregam as especificidades das linguagens 

artísticas, não reduzindo sua obra audiovisual ao pragmatismo realista, herdeiro das 

teorias que insistiam em buscar uma especificidade da arte cinematográfica. Como 

citado por Robert Stan, em seu livro Introdução às Teorias do Cinema: 

 

As discussões sobre a "especificidade do meio", de modo semelhante, também 

têm em sua linhagem uma longa tradição de reflexão. A abordagem da especificidade do 

meio remonta pelo menos à Poética de Aristóteles, e posteriormente à distinção feita pe-

lo filósofo alemão Lessing (em Lacoonte, 176) entre as artes espaciais e temporais, e à 

sua insistência em identificar o que é essencial a cada meio, aquilo a que este deve se 

manter Lacoonte. Questões sobre a especificidade dos meios também ocultam-se por 

detrás de afirmações dos críticos (ou de espectadores comuns) de que determinados 

filmes são excessivamente "teatrais", "estáticos" ou "literários".
103

 

 

Pelo contrário, o interesse de Carvalho se volta para a subversão da especifici-

dade, incluindo em seu roteiro imagens teatrais, poemas e figurações plásticas. Des-

ta forma, traz para a televisão uma estrutura vanguardista no que diz respeito a no-

vas possibilidades de tratamento para a cena no suporte audiovisual, como: utiliza-

ção de bonecos no lugar de animais, corpos não realistas na composição dos atores 

e locações substituídas por telões. Para melhor entendimento do roteiro, cada item 

será mais bem apresentado a seguir. 
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Direção de Arte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Quaderna sendo ob-
servado por uma cobra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Onça morta por  
Quaderna em sua caçada. 

 

 

A opção por usar bonecos no lugar de animais traz para a cena de Carvalho 

um aspecto artesanal. O artista plástico Raimundo Rodriguez, figura constante nas 

produções de Luiz Fernando para a televisão, trabalhou com o lixo da cidade de Ta-

peroá para a construção de objetos cênicos e animais. Trata-se de clara escolha do 

diretor que, ao negar o uso de animais treinados, colocando em seu lugar bonecos 

de animais construídos com material reciclado, insere a Taperoá real em sua Tape-

roá ficcional. Temos como resultado um trabalho de direção de arte que dialoga cla-
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ramente com a cidade que procura representar, acrescentando a mesma fantasia 

pertinente aos "bonecos" articulados, aqui representados pelos animais da caçada 

de Quaderna. 

 

Uma vez que estes materiais aparentemente mortos entravam no ateliê de 

Raimundo, saíam dias mais tarde direto para a cidade cenográfica, totalmente re-

vestidos de vida e vivência. Uma caixa velha se transformou numa máquina foto-

gráfica lambe-lambe, sementes viraram jóias lindíssimas, madeiras ganharam 

formas de animais. Tudo era reaproveitado, mas não de forma aleatória: era preci-

so avaliar o material e ver o que poderia ser criado a partir dele. O tempo nos aju-

da a amadurecer a obra.
104

 

 

Preparação de Elenco 

 

No trabalho de composição dos atores, além do diferencial de tempo na prepa-

ração do elenco, é possível destacar também a busca por talentos locais. Carvalho, 

em várias entrevistas, ressalta a falta de atenção dedicada aos talentos da atuação 

que se encontram fora do eixo Rio - São Paulo. A microssérie A Pedra do Reino foi 

uma oportunidade de apresentar alguns talentos da região nordeste ao grande pú-

blico da televisão.  

Tecnicamente, a preparação de elenco buscou experimentar a vivência de ca-

da ator associada a técnicas teatrais e danças populares, possibilidades para a 

construção de uma interpretação não realista.105 

 

Encarnar um personagem de A Pedra do Reino exigiu dos cerca de 40 ato-

res escalados uma dedicação intensiva, que foi muito além do que simplesmente 

decorar o texto. Morando em Taperoá durante três meses, eles respiraram a histó-

ria do livro a todo o momento, absorviam pelos poros a ancestralidade presente 

naquelas terras. Além de estarem no mesmo local onde se deram as aventuras de 
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 Blog da produção de A Pedra do Reino. Disponível em: http://adm.globolog.globo.com/globolog/publicacao/permalink.do? 
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Quaderna, os atores passaram por uma rotina de preparação que incluía aulas de 

expressão e consciência corporal, interpretação, respiração e dança. As aulas e-

ram ministradas pelos professores Ricardo Blat, Tiche Viana, Lúcia Cordeiro, Mô-

nica Nassif e Pedro Salustiano, sempre partindo da estética não-realista.
106

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           Figura 16. Quaderna-Velho apresenta a história 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 17. Ilustração do personagem Arlequim na  
           Commedia dell’Arte. 
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O trabalho de preparação dos atores buscou referências na história do teatro 

popular para a construção de seus personagens. Ao optar pela representação de 

Quaderna na figura de um narrador popular sobre uma carroça, é feita imediatamen-

te a aproximação com a commedia dell’arte. Tal qual o personagem Arlequim, Qua-

derna se coloca no cento do palco e divide com sua platéia, em plena praça de Ta-

peroá, a história que ele mesmo viverá. Temos como resultado um trabalho corporal 

muito semelhante ao do teatro popular representado pela commedia dell’arte. 

 

Cenografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cena do massacre da Pedra do Reino. 

A utilização de um telão de pano no lugar de uma construção cenográfica em A 

Pedra do Reino possibilitou um novo jogo de representação. Neste momento, a mi-

crossérie permite o surgimento de outro palco onde é encenado o ápice de uma tra-

gédia. Há clara referência teatral, algo que possibilitou uma representação mais es-

tética e menos violenta de um episódico extremamente sangrento no livro. 
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Capítulo um, alma: trata-se do organismo mais sensorial de todos, onde a 

montagem, especialmente nas sequências finais mistura os tempos e os espaços, 

transformando a narrativa em crescendo, entrelaçando em espiral e ao mesmo 

tempo, abrindo uma fissura na convenção teatral, proposta até então, onde o laje-

do da Pedra do Reino,era representado num planejamento.
107

 

 

 Tais posições defendidas pelo diretor (um claro diálogo entre as linguagens) 

vão ao encontro de um roteiro final no qual a opção é negar uma narrativa linear. Por 

narrativa não linear se entende, aqui, aquela que não se prende a uma sequência 

cronológica, mas se apresenta em um descontínuo, com saltos, antecipações, re-

trospectiva, cortes, e com rupturas do tempo e do espaço em que se desenvolve a 

ação. O tempo cronológico se mistura ao psicológico na duração das vivências dos 

personagens. O espaço exterior se mistura aos espaços interiores (memória e ima-

ginação de Quaderna). 

No aspecto da estruturação dramatúrgica, foi apresentado um trabalho de ade-

quação de um romance de 754 páginas para uma microssérie de cinco capítulos, 

assim nomeados: 

Capítulo 1. A Pedra do Reino 

Capítulo 2. Os Emparedados  

Capítulo 3. Os Três Irmãos Sertanejos 

Capítulo 4. Os Doidos 

Capítulo 5. A Demanda do Sagral. 

Em seu livro Da Criação ao Roteiro, Doc Comparato argumenta: 

 

Planejar a macroestrutura de uma série pressupõe selecionar as pequenas 

histórias que serão vividas pelas personagens fixas em cada um dos episódios 

que compõem a série. De novo devemos estudar a força dramática de cada uma 

dessas histórias e as possibilidades de serem vividas pelas ditas personagens.
108

 

 
                                                 
107
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108
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Encontrar os limites para que esta transposição fosse possível exigiu da equipe 

noves meses de trabalho e seis versões integrais de roteiro. Por fim, a opção foi um 

palco popular de rua, onde a dramaturgia corria de forma não linear: ora as cenas 

ocorriam em outros cenários, ora eram colocadas no próprio palco. Quaderna, o Pa-

lhaço apresentador, conduzia sua história do alto de sua carroça e a compartilhava  

com alguns personagens. 

 

Cena 4C / Palco 

Quaderna-Velho 

Dia 1° de junho de 1935! Vinha se aproximando de Taperoá uma cavalgada 

que iria mudar o destino de muitas das pessoas mais poderosas do lugar, incluin-

do este Cronista-Fidalgo, Rapsodo-Acadêmico e Poeta-Escrivão que lhes fala. 

E fechando os olhos olha para si: 

Escutem! Escutem!
109

 

 

Figura 19. Chegada da cavalgada. 
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A cena que se apresenta em seguida é a chegada de uma cavalgada, cheia de 

animais e cavaleiros. Quaderna-Velho, do alto de seu palco, observa e a ela reage. 

Nesta cena, ao narrar, Quaderna revive o momento. Mantendo-se fiel à circularidade 

proposta por Ariano Suassuna, o que vemos em seu roteiro é uma reposta cênica a 

essa pulsão. O círculo, a roda, o retorno, o não fim, são elementos que perpetuam a 

transposição televisiva: 

 

Pedi a Bráulio e a Abreu para criar um diálogo com a circularidade do livro, 

que é todo dividido em folhetos que vão e voltam no tempo.
110

 

 

A circularidade é a forma constantemente retomada no discurso, na estética e 

na dramaturgia da obra. A microssérie constrói uma trama circular, desde seu prin-

cípio com a roda do elenco, até a costura de suas cenas que não correm na lineari-

dade convencional as dramaturgias da tela111.  

Para isso, a opção de estruturar as cenas a partir de um palco teatral, onde um 

Quaderna-Velho e Palhaço é capaz de alcançar toda a sua memória, revivê-la em 

flash back ou nas proximidades do palco localizado no centro da vila de Taperoá. Tal 

estrutura permite um novo traçar de linhas para essa dramaturgia televisiva. A tea-

tralidade imposta por um narrador sob um palco já anuncia a ruptura que pretende 

com as convenções naturalistas.  

Borreli aproxima com clareza de que modo se dá essa apropriação do realismo 

pela teledramaturgia: 

 

(...) veiculação de imagens da realidade brasileira; incorpora-se à trama um 

tom de debate crítico sobre as condições históricas e sociais vividas pelos perso-

nagens; articulam-se, no contexto narrativo, os tradicionais dramas familiares e u-

niversais da condição humana, os fatos políticos, culturais e sociais significativos 

da conjuntura no período; esta nova forma inscreve-se na história das telenovelas 

como uma característica particular da produção brasileira; e estas narrativas pas-

sam a ser denominadas "novelas verdade", que veiculam um cotidiano que se 
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propõe crítico, por estar mais próximo da vida "real" e por pretender desvendar o 

que estaria ideologicamente camuflado na percepção dos receptores. (BORELLI, 

2001).
112

 

 

A Pedra do Reino se distancia da realidade cotidiana pregada pelas telenove-

las. Seu percurso fantástico está ligado a grandes inovações estéticas. Como no gê-

nero realista, a microssérie também busca a reflexão de seu espectador, e usa me-

táforas e alegorias para aproximar o público do questionamento. 

 

Historicamente, a ficção televisual privilegia obras de narrativa linear e en-

redo movimentado, o que exclui do repertório da TV grande parte da ficção do sé-

culo XX e os textos de maior experimentação do final do século XIX.
113

 

 

Helio Guimarães, em seu texto sobre a minissérie Os Maias, também de dire-

ção de Luiz Fernando Carvalho, ressalta a pouca maleabilidade que o romance de 

Suassuna traria para o suporte televiso.  

Trata-se de um roteiro inovador que, ao buscar ser honesto com o romance de 

origem, acaba por provocar uma nova possibilidade teledramatúrgica. Não se trata 

de esperar ansiosamente pelo final da microssérie para saber quem matou D. Pedro 

Sebastião, ou ainda se Sinésio casará com Heliana. A estrutura não permite esses 

anseios, não dá espaço para as expectativas pertinentes às novelas (para citar uma 

dramaturgia televisiva convencional). Como telenovela, entende-se a estrutura de 

novelo dramatúrgico, defendida por Samira Campedelli: 

 

Considerada como um subproduto da literatura, do mesmo modo como se 

enxerga um folhetim, a telenovela é um tipo especial de ficção. Desenrola-se se-

gundo vários trançamentos dramáticos, apresentados aos poucos – história parce-

lada. Tem um universo pluriforme, exigindo um hábil manuseio para a condução 

dos desdobramentos da fábula – cada pedaço tem seu próprio conflito a ser traba-

lhado. Exige o perfeito domínio do seu diálogo, base de seu discurso. 
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Assim definida, é possível também considerá-la como uma técnica ficcional: 

multívoca, é um sistema que trabalha com diversas bases dramáticas. Faz-se ao con-

trário do romance, e identicamente ao folhetim, por agregação, por justaposição.
114

 

 

Em A Pedra do Reino, não vemos um novelo. Os acontecimentos vão em rom-

pante tal que "acompanhar" parece ser a única expectativa possível. 

Luiz Fernando Carvalho, ao tentar decifrar para o público do que se tratava a 

microssérie A Pedra do Reino, não usa o termo teledramaturgia; nomeia A Pedra do 

Reino de um "projeto audiovisual para a televisão". Desta forma, garante uma sepa-

ração desse projeto de todo o referencial dramatúrgico televisivo, como novelas, mi-

nisséries, séries e especiais, tratando-o como uma obra única.  

Ainda falando sobre A Pedra do Reino, chama a atenção para a divisão de ca-

pítulos. Denomina-os como "órgãos de um corpo", nomenclatura que dá o sentido 

totalizante, pois, assim como os órgãos humanos, os capítulos dependerão um do 

outro para o sucesso de sua potencialidade individual. 

 

Considero a microssérie A Pedra do Reino, um corpo dividido em cinco par-

tes. Eu chamo este corpo, que não é perfeito, de organismo. Então, a essa tentati-

va de nos aproximarmos de um universo tão labiríntico e encantado, como o de A-

riano Suassuna, chamarei de organismo audiovisual, dividido em cinco partes. 

Não tenho desejo de assistir aos episódios emendados uns aos outros, partes 

com partes, como se formassem um filme, porque sei de antemão que não consti-

tuirão um filme. Pelo menos um filme, que me interessaria realizar. Insisto, A Pe-

dra do Reino nunca foi pensada por mim enquanto cinema, é certo por outro lado, 

que não tenho ainda sequer uma classificação mais plausível, muito menos um 

nome, para tal processo. Na qual sinta essa experiência com a literatura de Aria-

no, perfeitamente traduzida. Portanto, o que vejo é simplesmente um organismo 

dividido em cinco partes. Sendo elas: Capítulo 1, alma. Capítulo 2, tronco. Capítu-

lo 3, cabeça. Capítulo 4, membros. Capítulo 5, coração.
115

 

 

Usando a metáfora de Carvalho, é possível vislumbrar em sua trama um fluxo 

orgânico e irregular, vivo e, por isso, imperfeito. Um corpo que pulsa de maneira 
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quase incontrolável. Ao roteiro, cabe apenas saber que seus órgãos cumprem sua 

função. Os órgãos (capítulos) desenhados pelos roteiristas de A Pedra do Reino es-

tão neste limiar. O personagem Quaderna é compreendido, na microssérie, pela os-

cilação entre duas leituras: uma racional e outra mais impulsiva e onírica. Caracterís-

ticas pertinentes ao romance de origem. 

Ao aspecto onírico é dado mais destaque: o roteiro caminha para uma leitura 

da Taperoá alegórica de Quaderna: 

 

A Pedra do Reino tem trechos absolutamente cotidianos e outros míticos, 

alegóricos, delirantes. Ela puxa nestas duas direções: uma mais faroeste e realista 

e outra mais mítica e teatral. Houve uma queda de braço grande durante a fase de 

preparação do roteiro porque estávamos procurando esse caminho. A história fi-

cou com um tom mais alegórico, quase como uma peça de teatro ao ar livre, como 

é o próprio romance.
116

 

 

Nas anotações contidas nos cadernos de roteiros publicados pela Editora Glo-

bo posteriormente à apresentação da micorssérie, é possível verificar que a versão 

final foi fiel à escrita de Ariano Suassuna, ocorrendo poucas adaptações no que diz 

respeito à fala dos personagens, mas sempre respeitando a linguagem local.  

No entanto, para dar conta de toda a narrativa do livro, foi preciso que dele se 

extraísse em recortes o que havia de mais significativo em cada momento da epo-

peia quadernesca. Cada episódio foi nutrido de pequenos pedaços que deveriam se 

unir ao redor de Quaderna, como em um carrossel sertanejo. 

  

4.1 TRANSPOSIÇÃO DOS FOLHETOS PARA A CENA AUDIOVISUAL 

 

Capítulo 1. A Pedra do Reino 

Posteriormente denominado como alma, por Carvalho. Verificamos um forte 

destaque para a apresentação do narrador. Quaderna é posto no palco, e dele conta 

sua trajetória e influências. Resgata sua memória familiar. Dessa forma, deixa claro 
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o terreno para o qual a narrativa se encaminha. Trata-se de buscar na memória do 

sangue de Quaderna a construção do narrador. Por isso, formalmente foi dado o no-

me a este episódio de A Pedra do Reino, referência aos antepassados quadernescos. 

Já Luiz F. de Carvalho, quando também o denomina de alma, usando sua referência 

de corpo, está se aproximando do não naturalismo da trama, do impalpável.  

Logo no primeiro capítulo, não há economia nas referências sensoriais. A Vila 

de Taperoá é tomada por um teatro a céu aberto que se expande além da praça 

central e acaba por obrigar o espectador a costurar em seu imaginário as relações 

entre as cenas.  

O primeiro episódio concentra os seguintes acontecimentos: 

1. Apresentação dos filhos de D. Sebastião 

2. Apresentação de Quaderna e sua infância 

3. Massacre da Pedra do Reino 

4. Morte de D. Sebastião 

5. Chegada do rapaz do cavalo branco 

6. Viagem de Quaderna à fazenda de Luiz do Triângulo, em busca da Pedra do 

Reino. 

A impressionante quantidade de acontecimentos significativos concentrados em 

um episódio de cinquenta minutos é fundamental para entender o caráter da monta-

gem da obra.Já no roteiro, é possível perceber a intenção de uma montagem que ne-

ga sua invisibilidade117. Tal característica foi fundamental para permitir um produto te-

levisivo tão concentrado de acontecimentos, no qual esses acontecimentos são traba-

lhados em sobreposição.  

Quaderna, na cadeia, narra um evento que será apresentado pelo Quaderna- 

palhaço, do alto de seu palco no centro da Vila. No roteiro, o tempo sofre um esgar-

çamento para que os acontecimentos considerados fundamentais pelos roteiristas 

fossem apresentados. Assim, a circularidade do romance toma novos ares e é apli-

cada ao extremo. Não há espaço para a linearidade narrativa; as imagens comuni-

cam abruptamente e sem intervalos. Trecho do roteiro: 
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5. Portal da Cidade 

Olhar régio. Cavalo marinho ataca a toada do cavalo. O portal da cidade é 

aberto por Mateus e Bastião. Ouvem-se, adentrando à arena, relinchos, som de 

cascos de cavalos, guinchos, rugidos de feras, tudo isso emaranhado por sons 

metálicos em movimento. O público assustado volta-se na direção dos ruídos. A 

estranha cavalgada, com espírito cigano e medieval, é formada por cavalheiros 

montados em terríveis bestas-feras e cavalos mecânicos que expeliam labaredas 

pela boca. Crianças correm e gritam. Instala-se confusão nas pessoas do público 

que, assustadas, giram.
118

 

 

 

Figura 20. Quaderna observa a chegada da Cavalgada em Taperoá. 

 

Carvalho dá espaço para o sensorial em um suporte que geralmente busca o 

naturalismo. Trata-se de primeiro capítulo extremamente provocativo, no sentido de 

perturbar a estabilidade da estética televisiva geralmente absorvida pelo espectador. 

 

Capítulo 2. Os Emparedados 

Luiz Fernando o denomina de tronco. Nele se estrutura a transposição de uma 

narrativa mais focada na figura do narrador-palhaço, para cenas vividas em flash 

back, com menor uso da narração. Trata-se de um episódio que procura estabilizar 
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as referências apresentadas no capítulo anterior, a fim de que haja compreensão da 

história. Carvalho o apresenta da seguinte maneira: 

 

Capítulo 2, tronco: desde o início da transposição da forma literária para o 

roteiro final, imaginávamos esse segundo tempo como uma ponte, uma espécie 

de ligação entre o primeiro estado mais sensorial e internalizado do personagem 

com este segundo estado, onde as forças do mundo exterior se revelariam em 

torno do herói, exigindo que o mundo se revelasse diante dele.
119

 

 

 Taperoá desta vez apresenta seus integrantes de modo gradual. Em cada blo-

co é possível verificar um esforço para clarear as imagens apresentadas no episódio 

anterior. É como se, neste ponto, o roteiro buscasse ressaltar as linhas das figuras 

que ainda poderiam estar incompletas para o espectador. 

Nele é apresentada a infância de Quaderna, a formação de suas referências e 

os personagens que o acompanhariam até a fase adulta. Trecho do roteiro que a-

presenta Samuel: 

 

9. Portal da Cidade 

Mateus e Bastião abrem o portal da cidade e o público acompanha, curioso, 

a chegada de um homem cinquentão, estatura média, alvo, corado, um pouco 

sardento e vermelho, de olhos azuis e cabelo castanho-claro, cortado à escovinha. 

Monta um cavalo magro e veste uma roupa cinzenta e traz botas de camurça a-

marelada. Na cabeça traz um capacete de cortiça branco. É Samuel. Passa todo 

empertigado e nem se digna a olhar Clemente que em pé, junto ao palco, o olha 

desconfiado.
120
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Figura 21. Chegada de Samuel em Taperoá. 

 

 

O título Os Emparedados é uma referência à Academia dos Emparedados do 

Sertão do Cariri, entidade cultural criada por Dinis e seus guias intelectuais: Samuel 

e Clemente. "Emparedados" também pode ser entendido como o estado intelectual 

dos guias de Quaderna que, completamente cegos por seus ideais radicais, não 

conseguiam dialogar realmente com o mundo, construindo, assim, paredes intelec-

tuais ao seu redor. Já Quaderna era o único capaz de transpor as paredes para fa-

zer tecer seu tracejado irregular e dele colher o que lhe fosse mais interessante na 

sua construção do gênio da raça. 

Logo, verifica-se neste episódio grande destaque para as figuras de Clemente 

e Samuel, como também para suas ideias. Quaderna, como discípulo sempre ouvin-

te e disposto, é colocado em cena, algo que mais tarde será essencial para o enten-

dimento de sua gana pela construção da epopeia. 

Neste capítulo, destacam-se os seguintes acontecimentos: 

1.  Infância de Quaderna 

2.  Apresentação de Samuel e Clemente 

3.  Experiência de Quaderna no Seminário 
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4. Visita de Quaderna e Sinésio à família Swendoson. Encontro de Sinésio e Heliana 

5.  Relação de Quaderna e Maria Safira 

6.  Chegada do juiz corregedor. 

Tais eventos são estruturados ora pela narrativa de Quaderna na cadeia, ora 

pelo Quaderna-Palhaço no centro da vila. A mesma cena pode iniciar em um espaço 

mais realista, como a fazenda de D. Pedro Sebastião, e terminar sobre o palco de 

Quaderna-Palhaço. Neste episódio, a convenção teatral, em que o espectador é le-

vado a se encontrar com o público da Vila de Taperoá, é levada ao extremo. Carva-

lho tenta na televisão uma apropriação do estado político do teatro121: 

 

Ora, o público dos teatros não é uma multidão. Nem a aglomeração de indi-

víduos isolados. Este público quer ter o sentimento, concreto, de sua existência 

coletiva. O público quer se ver, se reconhecer como grupo. Quer perceber suas 

próprias reações, as emoções que o percorrem, o contágio do riso, da aflição, da 

expectativa. É uma reunião voluntária, fundada sobre uma divisão. É, ao menos 

como esperança, como sonho, uma comunidade
122

 

 

 

Figura 22. Quaderna-Velho encena para o público de Taperoá. 
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  Estado político: Entende-se aqui a tese defendida por Denis Guénon de que o teatro é uma arte política, pois sua existência 
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As cenas localizadas na Vila remetem claramente ao estado coletivo proporcio-

nado pelo teatro popular das ruas. A multidão se identifica, vibra e acompanha com 

interesse visível. Claro, trata-se de atores que, vestidos de seus personagens,  assis-

tem uma história que já conhecem. No entanto, é preciso dar atenção à opção de co-

locá-los frente a um teatro público, local onde o estado coletivo é vivido intensamente. 

Carvalho retoma aqui a necessidade humana de se re-ver por meio da arte. 

Para isso, utiliza o teatro que, além de ser uma linguagem pertinente à circularidade 

do romance de Ariano (visto que seus folhetos poderiam também ser fragmentados 

em pequenas cenas teatrais), potencializa um estado coletivo e crítico.  

Ver a epopeia de Quaderna nas ruas a consagra como um acontecimento per-

tinente a toda Taperoá. Quando o roteiro opta por colocá-la no espaço público, ela 

ganha reconhecimento daquele coletivo, passa do imaginário quadernesco a uma 

possibilidade de real significação para os demais personagens. Esta opção retoma a 

ideia da Vila como peça fundamental do roteiro, o coletivo como personagem. Tape-

roá está sob o palco de Quaderna, e ela mesma moverá este maquinário cênico. 

 

Capítulo 3. Os Três Irmãos Sertanejos 

Neste episódio há maior destaque para as histórias dos filhos de D. Pedro Se-

bastião: Arésio, Silvestre e Sinésio.  

Em paralelo, ocorre o interrogatório de Quaderna frente ao Juiz Corregedor. 

Este evento é o responsável pela denominação que Carvalho dará ao episódio: ca-

beça. Trecho do roteiro: 

 

15. Vilarejo: Dia / Amanhecer 

Quaderna caminha um momento e estaca sentindo um tremor ao distinguir, 

vindo em sentido contrário, afigura do juiz corregedor, sob o pálio. Atrás dele, 

Margarida, carregando uma máquina de escrever [...] O juiz para um momento, o-

lha Quaderna, e sua voz ecoa severa. 

Juiz Corregedor 
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Chegou a hora, senhor Pedro Dinis Quaderna. Começa o inquérito.

123
 

 

 

 
 
  Figura 23. Início do inquérito de Quaderna. 

 

 

Trata-se de uma estrutura narrativa que busca expor o imaginário de Dinis da 

maneira mais clara possível. Para isso, Carvalho opta por uma cena popular, na qual 

todos os personagens assistem ao interrogatório como se estivessem em uma feira. 

Quando solicitados por Quaderna, levantam-se e participam da cena. Esta cena po-

de findar no mesmo cenário (local do interrogatório) ou se estender para outro cená-

rio em flash back ou ainda no palco de teatro no centro da Vila. 

Neste capítulo, Carvalho utiliza uma pequena janela que funciona como um 

portal para Quaderna. A partir dela, ele é capaz de resgatar memórias de aconteci-

mentos ocorridos na Vila. Olhar pela janela também é um dos signos que identifica 

uma cena que extrapola a sala de interrogatório. 
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Figura 24. Quaderna olha pela janela, no momento do interrogatório. 

 

 

 Nesta sala é possível verificar ainda a busca pela circularidade da narrativa co-

locada em cena. Luiz Fernando, ao distribuir os personagens em círculo assistindo 

Quaderna proclamando sua epopeia, reúne novamente a ideia da encenação que se 

mostra como tal: 

 

Dispostos em arquibancadas para ouvi-lo, assim como em uma feira, a po-

pulação se dispõe em torno do contador de história, ou no centro de uma tribo ao 

redor de seu Pajé. Toda esta epopeia oral, toda esta pajelança, transcorre única e 

exclusivamente no interior daquele palco caixote desnudo, desnudado. Até as úl-

timas consequências de uma glamurização convencional.
124

 

 

Neste momento o diretor deixa claro que sua versão de A Pedra do Reino bus-

ca atentar para uma cena televisa possível de ser entendida como tal por seus es-

pectadores. Uma cena que faz e desfaz o encantamento, a fim de alcançar um es-

pectador ativo no que diz respeito à leitura das entrelinhas narrativas.  
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Figura 25. Cena do interrogatório de Quaderna, ao fundo a platéia de personagens. 

 

 

Dentre as muitas camadas para se ler este romance de Ariano, o roteiro de 

Carvalho destaca neste episódio o épico. Representa em cena um narrador capaz 

de conduzir seu destino, levantando questionamentos e olhando com distanciamento 

sob a sua história. Desta maneira, Luiz Fernando se apropria de elementos do teatro 

épico na estruturação do seu roteiro, levando a trama a um exercício constante de 

apresentação do real e do imaginário na cena do interrogatório de Dinis: 

 

E é onde se propõe aos expectadores uma participação mais consciente, 

onde eles não só assistem a uma maquinação racional entre as duas visões de 

mundo; Quaderna, Corregedor. Mas também aos movimentos de construção e 

desconstrução do próprio cenário que se movimenta e ao mesmo tempo, se dá o 

oposto disso, quando a narrativa e sua linguagem parecem oferecer aos especta-

dores um lugar entre os outros personagens na arquibancada. Oferecendo assim, 

uma nova possibilidade aos espectadores, a de entenderem a relação tênue entre 

ficção e realidade, sonho e vida. Este é o organismo cabeça.
125

 

 

A cabeça é órgão no qual se faz a fantasia e também se tem consciência de 

seu estado fantástico. Logo, concentrar o capítulo em um espaço neutro capaz de 

expandir-se a bel prazer da imaginação quadernesca foi a opção do roteiro para 
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desvelar ao espectador o imaginário do epopeia de Taperoá.  

Este episódio tem como principais acontecimentos: 

1. Interrogatório do juiz corregedor 

2. Encontro com Pedro Beato 

3. Chegada do rapaz do cavalo branco  

 

Capítulo 4. Os doidos 

O episódio 4 é dedicado à explanação de Quaderna por outras vidas de Tapero-

á. É o momento em que ele se apossa das vidas dos cidadãos e as coloca frente ao 

Juiz, a fim de aliviar a pressão sobre seu interrogatório. Perpassa pela história de vá-

rios taperoenses e segue com sua narrativa invadindo casas, igrejas e intimidades.  

 

12. Palco / Sala do Juiz (1938) Noite 

O Juiz corregedor anota alguma coisa a lápis numa folha de papel. 

Quaderna 

A próxima história eu soube foi por um conhecido meu, o pedreiro Teodoro, 

que na época trabalhava para Antonio Morais.
126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 26. Quaderna apresenta a 
história do Pedreiro Teodoro, 
que está ao fundo da cena.  
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Luiz Fernando denomina este episódio de membros, fazendo menção às pe-

quenas histórias de Quaderna como membros de um corpo que já possui alma, ca-

beça e tronco. A estrutura do ambiente de interrogatório se mantém, como no episó-

dio anterior. No entanto, o papel de narrador fica mais claro para Quaderna, já que 

neste capítulo há um grande destaque para a sua função de contador de histórias.  

 

Neste organismo, a estrutura se dá em forma de pequenos contos. A esta 

altura da história, a força da narrativa oral contaminou toda a linguagem. E assim, 

pouco a pouco, foi introduzindo várias pequenas histórias para dentro da história 

maior ou principal. A estes pequenos contos, chamamos agora de membros. Eles 

se autodefinem por sua visão crítica e muitas vezes até sarcástica, da vida e dos 

homens. Os membros são personagens e ações que ajudam Quaderna a se des-

vencilhar das questões mais complexas, que lhe são incutidas pelo senhor juiz 

corregedor.
127

 

 

Há um alívio dramático contido nas pequenas anedotas quadernescas, mesmo 

quando estão localizadas nos entremeios do momento de maior explosão de sua 

epopeia – a chegada do rapaz do cavalo branco. Ao se fixar nos causos da cidade, 

ele, mais uma vez, aproxima a comunidade de sua epopeia e traz para si o caráter 

de "dono" da memória Taperoense.  

Na impossibilidade de estar em todos os lugares para poder viver todos os fa-

tos e posteriormente narrá-los, Dinis se apropria do que lhe foi contado e repinta es-

ses acontecimentos com as cores que lhe interessam. Novamente a circularidade da 

narrativa é posta em cena, pois sua posição é o centro da arena em diálogo total 

com os outros personagens que, ao seu redor, comunicam e representam sempre 

que solicitados. 

Este episódio tem como principais acontecimentos: 

1.  Chegada do Rapaz do Cavalo Branco 

2.  Acontecimentos paralelos na cidade no momento da chegado do rapaz. 

3.  Cegueira de Quaderna em ritual de seu catolicismo sertanejo. 
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Capítulo 5. A Demanda do Sagral 

Neste episódio ocorre a conclusão da saga quadernesca, que só foi possível 

no momento de criação do roteiro da microssérie. Nesse processo, Ariano Suassuna 

foi envolvido como consultor, mas, ao se aproximar da produção da série, foi tomado 

pelo livro novamente e se dedicou a escrever a sua finalização. No depoimento de 

Carvalho sobre Ariano: 

 

Então foi um processo muito estimulante, porque ele se sentiu muito estimu-

lado pela nossa paixão em relação ao livro, ao universo, especialmente e primei-

ramente, nós três: eu, Bráulio e Abreu e aí ele naturalmente começou a produzir. 

Ia para o quarto dele e falava: "Ah, legal essa ideia, então eu vou, tenho uma ideia 

pra botar aqui, sempre pensei e nunca escrevi tal coisa." Quer dizer, então foi, ele 

foi, abrindo, reabrindo um baú e colocando as cartas na mesa. Evidentemente isso 

virou um, uma brochura em papel almaço escrito a mão de umas 60 páginas mais 

ou menos e que nós aproveitamos algumas coisas outras não. É, aproveitamos 

evidentemente as que tinham mais a ver com a estrutura que a gente estava con-

tando da transposição.
128

 

 

Luiz Fernando aponta para novas inserções de texto que foram produzidas por 

Suassuna no momento da feitura do roteiro. Há realmente acontecimentos que fo-

ram acrescidos ao roteiro da microssérie que não haviam sido mencionados no livro, 

porque sequer existiam na mente de Ariano no momento de sua feitura. Tal caracte-

rística nutre o processo criativo deste roteiro de um diálogo raro entre autor e "tran-

positores" (usando aqui um termo difundido por Carvalho, já que ele nega a ideia de 

adaptação). 

Um autor que, inspirado por um processo de releitura da sua obra para trans-

posição em outro suporte, e que se vê interessado em retornar a um romance escri-

to quarenta anos atrás, carrega nesta ação um diálogo raro entre linguagens artísti-

cas. É inegável que, ao se dedicar novamente a este romance, Ariano se insere 

nesse roteiro como um colaborador completamente inovador para o processo. Desta 

forma, a série televisiva se vincula quase que organicamente com a criação da nar-

rativa do romance de origem. Trata-se de uma relação quase inédita em criações 

deste tipo, em que o herdeiro (a série) estimula a retomada do pai (romance). 
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Luiz Fernando denomina este capítulo de coração, fazendo menção principal-

mente a uma cena extremante forte e significativa para o entendimento de todo o 

roteiro. Nessa cena, Quaderna é apenas coadjuvante. No entanto, nela está contido 

um dos signos mais relevantes do romance de Ariano e que foi muito bem preserva-

da pela microssérie. Em trecho do roteiro podemos analisar este aspecto com mais 

destreza: 

Arésio 

[...] Aliás, não sou guiado por ideias nem por sonhos, sou guiado pelo san-

gue: como Quaderna. Os subterrâneos do sangue dele são como os meus, povo-

ados de mortos sangrentos que flutuam no rio da desordem. A diferença é que eu 

resolvo meu conflito pelo choro e pelo suor do sangue e da violência, ele resolve o 

seu pelo riso e pela galhofa.
129

 

 

 

 

Figura 27. Embate entre Arésio e Adalberto Coura. 

 

 

Neste momento, Arésio está em meio a um debate com Adalberto Coura, rapaz 

jovem e fervoroso defensor dos ideais comunistas. Ele tenta convencer Arésio a dar 
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apoio aos revolucionários de Taperoá. Há forte embate entre a questão do ideal re-

presentada na figura de Adalberto Coura e a questão do sangue representada em 

Arésio, embate esse que perpetua todo o romance e que ganha fortes cores no ro-

teiro. Tal cena é essencial para entender uma microssérie que procurou preservar 

esta dualidade presente em Quaderna e se estender por todo o capítulo denominado 

coração.  

Neste episódio fica claro todo percurso do narrador que, ao confessar ser ele pró-

prio seu delator através de carta escrita ao Juiz Corregedor, deixa claro o seu intuito de 

construir toda a epopeia que foi assistida nos episódios anteriores. Seu sacrifício via lite-

ratura era o único meio de expurgar seus demônios de sangue e ideais.  

No aspecto dos acréscimos feitos por Ariano, na ocasião do processo de cons-

trução do roteiro, não é possível ter acesso à íntegra do texto feito para a microssé-

rie. No entanto, podemos observar que a conclusão no enigma da morte de D. Pedro 

Sebastião, o final de Arésio e a condecoração de Quaderna como gênio da raça fo-

ram acontecimentos dos mais significativos para a amarração do episódio final.  

Ao retornar em seu último capítulo a questões que haviam sido lançadas no 

primeiro e que rodearam todos os seguintes, o roteiro de Carvalho e sua equipe in-

sinua uma conclusão do círculo. No entanto o encerramento fabular, com a encena-

ção de Quaderna recebendo sua condecoração, está no campo do sonho, do intan-

gível. Esta escolha deixa crer que não há final para a epopeia quadernesca; dar con-

ta de sua história é uma tarefa que não cabe ao naturalismo, é preciso deixar-se le-

var pelo fantástico, pelos labirintos de Suassuna. Carvalho assim concluiu seu pro-

cesso de aproximação com o romance: 

 

Por isso que Guimarães fala: o sertão é aqui dentro. Dá-se um movimento 

de espelhamento, de inversão, e o vazio que ele está vendo na frente dele passa 

para dentro dele. Então esse é um estado de espírito, o sertão. É mais do que um 

estado do ponto de vista do território, é um estado de espírito, é um estado de al-

ma. E a gente tentou reproduzir isso na medida do possível. Reproduzir não é 

nem a palavra, a gente tentou se aproximar disso, com essas coordenadas tão la-

birínticas, tão múltiplas que é a imaginação do Ariano.
130
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No capítulo 5, fica clara a opção por uma apropriação do sertão como um esta-

do de alma. A equipe de roteiristas poderia ter optado por um fim resolutivo, eluci-

dando os acontecimentos ainda em aberto e finalizando assim a epopeia. No entan-

to, a costura final é dada pelo encantamento, pelo sonho de Quaderna e por sua 

memória representada em um poema declamado diretamente para a câmera na fi-

gura do Quaderna-Palhaço.  

Tais escolhas reafirmam a máxima de Carvalho ao dizer que pretendia um diá-

logo com o Romance de Suassuna, e não uma adaptação. 

A possibilidade de "castrar" a obra de origem em algum item a fim de privilegiar 

o suporte televisivo é negada categoricamente pelo roteiro. Notadamente, o roman-

ce de Suassuna está completamente contido no roteiro da microssérie A Pedra do 

Reino em seu estado mais intrigante, o estado poético. 

No capítulo 5, verificamos os principais acontecimentos: 

1.  Cena de embate entre Arésio e Adalberto 

2.  Confissão de Quaderna sobre a escrita da carta 

3.  Elucidação da morte de D. Sebastião e o destino de seus filhos 

4. Representação do imaginário de Quaderna na condecoração de Gênio da raça. 

A transposição do Romance de Suassuna para o roteiro televisivo foi concluída 

de modo a conter o que havia de mais pulsante e enigmático. Para isso, a equipe de 

roteiristas e o diretor se embrenharam por estradas que cruzaram linguagens artísti-

cas e se empenharam no papel de trazê-las para serviço da estética suassuniana. 

Temos como resultado uma trama que leva às últimas consequências os ideais 

de uma teledramaturgia empenhada em seu contato com o fazer artístico. 

 

4.2 GIOTTO ESTÁ EM TAPEROÁ 

 

O histórico televisivo de Luiz Fernando Carvalho desenha a trajetória de um di-

retor preocupado com a apresentação plástica de suas produções. Como vimos an-

teriormente, Os Mais e Hoje é Dia de Maria tiveram muito cuidado na elaboração de 
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seu referencial estético. Tal atenção ao acabamento visual de seus produtos está 

associada à formação de Carvalho em Arquitetura, elemento essencial para enten-

dermos sua familiaridade com as artes plásticas. 

Notoriamente, o acabamento plástico de sua teledramaturgia sempre recebeu i-

números elogios da crítica especializada, como podemos verificar na crítica de Taíssa 

Stivanin sobre Hoje é Dia de Maria:  

 

O Cenário, que lembra pinturas de Portinri, é uma das grandes inovações 

da produção. Obra da diretora de arte Lia Renha, é um domo que criou várias 

possibilidades de iluminação e ângulos. A noção de profundidade quando Maria 

saiu estrada afora em busca de suas franjas do mar, seria impossível em ângulos 

retos. As paisagens desenhadas para a minissérie e os bonecos construídos e 

manejados pelos artistas do grupo mineiro Giramundo tornaram o ambiente oníri-

co, como que saído de um sonho. (Folha de São Paulo, "Hoje É Dia de Maria" 

mostra TV arte, 13/01/05). 

 

Carvalho se remete constantemente em suas produções a ícones da história 

da arte em busca de referências para os seus trabalhos. No entanto, é preciso agre-

gar ao histórico do diretor o elemento natural, terra – essencial para entendermos 

sua preferência estética em A Pedra do Reino. 

 

A terra está presente em todo o meu trabalho. Ela está ligada à figura da 

mãe, em particular à da minha mãe, que me move, me inspira muito. Sem querer 

entrar muito na seara psicanalítica, as janelas que minha mãe me abriu são infini-

tamente mais ricas do que qualquer visita a museus. Como boa nordestina, ela 

trazia na carne o cheiro da terra.
131

  

 

A terra associada ao elemento materno será a tela em branco sobre a qual o 

diretor definiu as opções plásticas que dariam suporte ao seu diálogo com o Roman-

ce de Suassuna na televisão. A imagem de um sertão como um lugar voltado para si 

mesmo fortalecerá ainda mais o imaginário da terra difundido por Carvalho. Um territó-

rio onde o olhar de seus habitantes sempre buscará referências e diálogos entre o 
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 Reis, Leila. A brasilidade, único tema de Luiz Fernando Carvalho. O Estado de São Paulo, 14/01/05. 
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mundo exterior e suas reverberações em sua terra; são as diretrizes para entender-

mos as opções visuais apresentadas por Luiz Fernando. 

Toda a microssérie caminha para uma apresentação de cores terrosas, não 

sendo permitida uma diferenciação gritante nos tons. Toda a sua estrutura de tons e 

texturas leva o expectador à apreciação de uma tela em que a terra é a base da 

construção; todo o seu aspecto visual é construído sob esta perspectiva.  

 

Projetar luzes sobre toda e qualquer superfície que seja capaz de se trans-

formar em um afresco, em uma iluminação sobre a terra. Um sistema de cores 

pode nascer sob este princípio simples. As cores terrosas, que se apresentam de 

inúmeras formas e luzes, desde a mais fina areia branca até a rocha dourada e 

vermelha do barro.
132

 

 

 

 

 

Figura 28.  Quaderna cego volta a Taperoá. 

 

                                                 
132

 Carvalho, Luiz Fernando de. A Pedra do Reino: Cadernos de Roteiro. São Paulo: Globo, 2007. p. 80. 
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Neste sentido, é natural que, ao buscar um referencial de pintura, Carvalho vol-

tasse os olhos para aquele que comungava  com as características pertinentes à Li-

teratura de Suassuna em associação com o seu plano estético associado à terra. 

 

Essa possibilidade que Giotto encontrava ao pintar afrescos, que na verda-

de são pinturas sob a Terra – o elemento Terra, bem como se fossem pinturas ru-

pestres, é o elemento que mais me interessa buscar. Pintar sob a terra. Filmar sob 

a terra.
133

 

 

Luiz Fernando encontrou em Giotto o referencial necessário para a construção 

da cena baseada nos princípios que perpetuavam suas intenções de diálogo com o 

romance.  

Giotto Di Bondone (1267-1337) é apontado pela história da arte como o pai do 

baixo renascimento, precursor do processo de mudança na pintura italiana. Afastou-

se dos cânones da pintura bizantina e procurou clara associação com a natureza. 

Sua recriação pictórica da relação entre o homem e o universo já apontava o cami-

nho posteriormente seguido pelo Iluminismo.  

Giotto apresentava em seus trabalhos a representação de santos e eventos re-

ligiosos; no entanto, seu processo buscava uma familiaridade com o mundo do ho-

mem. Em sua pintura criou a ilusão de volume e plasticidade, dando-lhes grande 

semelhança ao indivíduo comum. 

Em sua obra Instituição do Presépio em Grécio, Giotto representa figurativa-

mente o milagre que teria ocorrido durante a celebração de Natal realizada por São 

Francisco de Assis em Grécio. Nesse evento, havia uma representação da manje-

doura em homenagem à natividade. No entanto, alguns fiéis declararam ter visto o 

menino Jesus dentro da manjedoura, acontecimento que foi dado como milagre. Ofici-

almente a Igreja católica admitiu que apenas um dos fiéis havia visto o Menino Jesus; 

no entanto, popularmente a lenda foi divulgada como um acontecimento coletivo. 
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Figura 29. Instituição do Presépio em 
Grécio. 1295-1300. (Fresco, 270 x 230. 
Assis, Igreja de S. Francisco). 

 

 

Norbet Wolf, em seu livro Giotto, chama a atenção para o caráter unificador 

que representa a figuração de Giotto sobre o milagre: 

 

Como Giotto nos mostra, toda congregação foi apanhada no êxtase de S. Francis-

co; o milagre foi visto por todos. Todos afluem agora ao Sanctum Sanctorum, uma 

área de igreja normalmente reservada exclusivamente ao celebrante. Estão por-

tanto a atravessar um limiar hierárquico de modo a olhar diretamente para o Meni-

no. Giotto concede assim ao povo comum um papel participativo que lhe é funda-

mental negado pela igreja.
134  

 

 

Giotto opta, em sua figuração do evento, por dar voz ao dito popular, represen-

tando em seu afresco todos os fiéis observando o Menino Jesus, e São Francisco de 

Assis se inclinando para observar o milagre. Mesmo sendo uma encomenda da Igre-

ja, temos em seu afresco a representação do homem comum, da lenda popular.  

Carvalho encontrou nos afrescos de Giotto a composição da pintura sob a terra (e-

lemento essencial para o seu trabalho), a representação cotidiana de suas figuras hu-

                                                 
134

 Wolf, Norbert. Giotto di Bondone 1267-1337: A renovação da pintura. Munique: Taschen, 2005. p. 26. 



112 

 

manas e sua familiaridade com a narrativa na cena pictórica, características que consi-

derou apropriadas para o processo de construção da microssérie A Pedra do Reino. 

 

A questão da luz e da textura  

Minha intenção é trabalhar os planos, o movimento dos atores, os figurinos, 

os elementos cenográficos, enfim, tudo dentro da ideia de um afresco. Um grande 

afresco – à maneira de Giotto, onde se pode perceber uma infinidade de cores e 

uma textura que me lembra uma tapeçaria, e não uma pintura. (CARVALHO, 

2007, p. 81). 

 

A afirmação de Carvalho descrita em seu diário vislumbra uma cena televisiva 

inspirada em afrescos. Nesse sentido, há um casamento da produção pictórica de 

Giotto com as câmeras de Luiz Fernando. Naturalmente esse casamento só é pos-

sível graças à inspiração medieval herdada do Romance de Suassuna e explorada 

com vigor pelo diretor da série. 

Do ponto de vista da caracterização da cena, a representação de personagens 

bíblicos, tais como a figura de Jesus, foi explorada por Carvalho. Sinésio é visto no 

romance como o Salvador do povo de Taperoá, e em sua versão televisiva ganha 

ares de Cristo.  

A cena de seu retorno à Taperoá apresentada no primeiro episódio está repleta 

de referências ao sagrado. O narrador Quaderna anuncia a chegada daquele que  

mudará o destino da cidade; em seguida, uma caravana de cavalheiros toma a pra-

ça, alternado o seu estado de quietude. Posteriormente, ainda temos um coro de re-

zadeiras que entoam cânticos que anunciam que aquele que retorna à cidade com-

baterá os demônios.  

Há clara associação com a figura do jovem Salvador. Podemos fazer um para-

lelo da cena televisiva de Carvalho com o afresco de Giotto, Cristo Entrando em Je-

rusalém. 

Em sua narrativa pictórica, Giotto representa a chegada do Salvador à cidade 

de Jerusalém. Existe uma comoção com a chegada de Cristo, algo que será reto-

mado por Carvalho na cena do retorno do Rapaz do Cavalo Branco (Sinésio). O re-
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ferido afresco será base para a análise da cena mencionada, na qual é possível vis-

lumbrar a inspiração de Luiz Fernando na obra do pintor. Verifica-se que o diretor 

usa sua câmera como instrumento de recortes do afresco de Giotto. Trata-se de 

uma transposição do estado pictórico para o meio televisivo, na qual detalhes do a-

fresco são reproduzidos frente às câmeras em sequência. 

A seguir, o afresco de Giotto – Cristo Entrando em Jerusalém terá um detalhe 

analisado em separado, paralelamente a uma recorte da cena de Carvalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Cristo Entrando em Jerusalém. 
Parte posterior do Altar de Maestá. 1308-
11. Painel de 1,03 m x 0,53 m. Museu da 
Catedral, Siena. 
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Figura 31. Sinésio chega a Taperoá. 

 

 

 

Figura 32. Detalhes do afresco. 
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Na cena da chegada de Sinésio, temos em destaque o homem que caminha 

cercado por seus seguidores. Assim como em Giotto, os discípulos do homem que é 

considerado um Salvador pela cidade estão próximos de seu Mestre; suas feições 

são um misto de expectativa e proteção. A proximidade em ambas as cenas dá des-

taque ao caráter de zelo na atitude daqueles que os seguem. 

Há ainda a questão das cores, e é visível a manutenção dos tons de Giotto na 

cena de Luis Fernando. É possível verificar que o cuidado na transposição das cores 

não se limitou apenas à conservação da palheta do pintor, mas principalmente à 

manutenção da cor como um referencial na narrativa. Desde o dourado presente na 

aureola de Cristo e seus apóstolos, que na microssérie foi transposto para as arma-

duras de Sinésio e seus seguidores, dando-lhes o destaque daqueles que possuem 

o diferencial. O vermelho presente na roupa de Jesus, por sua vez, colore a capa de 

Sinésio, visto nesta figura apenas o detalhe do pescoço. O verde presente no manto 

de um dos apóstolos é também utilizado no figurino do Doutor Pedro Gouveia, um 

dos mais fiéis seguidores de Sinésio. O azul presente no manto de Cristo é repre-

sentado pelo pássaro que segue o grupo. Por fim, temos o tom da terra que perpe-

tua toda a narrativa de Giotto e que também é responsável pelos contornos na cena 

de Carvalho. 

Do ponto de vista dos moradores da cidade, a sequência da cena apresenta 

um estado de comoção em um misto com temor. Os que esperam o retorno de Si-

nésio compartilham da expectativa representada em Giotto principalmente nos olhos 

da população. Luiz Fernando transfere parte dessa expectativa para o coro de rez-

deiras que anuncia: 

 

Dizem que uma sombra escura 

Com duas pontas na testa 

Por onde o Donzel caminha 

Ao lado, se manifesta.
135

 

 

 

                                                 
135 Carvalho, Luiz Fernando de. A Pedra do Reino: Cadernos de Roteiro. São Paulo: Globo, 2007. p. 9. 
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Figura 33. Rezadeiras entoam cânticos. 

 

 

 

 

Figura 34. Detalhe do povo. 
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O coro de rezadeiras tem a função de unificar a voz da expectativa de toda uma 

cidade. Elas cumprem seu dever, enquanto a câmera percorre toda a cena abarcando 

a chegada de Sinésio em paralelo, ao espanto do narrador Quaderna-Velho. 

A palheta novamente é muito semelhante se levarmos em consideração a 

grande variedade de cores na representação do povo em Giotto e, em Carvalho, o 

diálogo com a cultura popular, que permitiu tamanho colorido no figurino de suas re-

zadeiras.  

Tal aproximação com o pintor não se limitou apenas à organização de cenas e 

figurino. Temos no cenário uma forte inspiração em Giotto, sendo possível identificar 

na cena da morte de Dom Pedro Sebastião uma forte ligação com o afresco São 

Francisco Expulsa o Diabo de Arezzo. 

 

 

 

Figura 35. Torre onde morre Dom Pedro Sebastião. 
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Figura 36. São Francisco Expulsa o Demônio de Arezzo. 

 

 

A torre branca em destaque na cena televisiva é o local de acontecimento de 

uma das tragédias do romance de Suassuna. Nessa torre morre a facadas o tio de 

Quaderna, Dom Pedro Sebastião; sua morte é um dos grandes enigmas de toda a 

narrativa.  

 



119 

 
Corregedor: 

 - As portas estavam trancadas, quando acharam o corpo? 

Quaderna: 

- Mas é claro, Senhor Corregedor! Vossa Excelência desculpe, mas está 

pensando que meu enigma de crime e sangue é algum desses enigmazinhos es-

trangeiros que qualquer pessoa decifra? Está muito enganado! Meu enigma é fo-

go, Excelência, é um enigma brasileiro, o mais bem tecido que já houve no mun-

do! As duas portas eram maciças, estavam fechadas, e a escada era a única via 

de acesso à torre! Além disso, como o senhor já deve ter lido nos autos, minha tia, 

Dona Filipa Quaderna, caseira da "Onça Malhada", tinha visto Dom Pedro Sebas-

tião, meia hora antes de ser assassinado, entrar para o mirante, fechando ambas 

as portas por dentro, não só com a grande e antiga chave, mas também com as 

pesadas trancas de ferro que, descidas por dentro, tornavam as portas inarrom-

báveis.
136

 

 

Trata-se de um espaço cenográfico de extrema importância para a trama. Nele 

se desenvolve um dos mais importantes acontecimentos do romance que, em sua 

versão televisiva, manteve a dramaticidade conveniente ao evento. 

Temos na cenografia da microssérie uma clara estetização próxima à torre de 

Giotto no afresco supracitado. Em ambos, o acontecimento representado é associa-

do à passagem espiritual. No afresco, trata-se da expulsão dos demônios da cidade 

de Arezzo por São Francisco de Assis; em A Pedra do Reino, trata-se de um ritual 

de passagem em que a morte travestida de onça busca Dom Pedro Sebastião, 

tirando-lhe a vida. Em ambas as imagens, temos o conteúdo do inexplicável para o 

sentido humano; as figuras dialogam com o transcendente. A Moça Caetana em A 

Pedra do Reino se familiariza com os demônios em Giotto. 

O momento da morte de Dom Pedro Sebastião é coroado com o sobrevoo da 

Moça Caetana que pousa no alto da torre. Temos nesta exata cena uma forte seme-

lhança com o detalhe destacado no afresco de Giotto. Sobressai também nesta cena 

a forte semelhança na caracterização do personagem Moça Caetena, análogo aos 

demônios de Giotto, uma criatura alada e intempestiva. 

                                                 
136 Suassuna, Ariano. Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-e-volta. São Paulo: Editora José Olympio, 
2007. p. 306. 
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 Figura 37. Detalhe da torre branca. 
 

 

 

Figura 38. Moça Caetana pousa sobre a torre. 

 

 

Em ambas as imagens a figura do mal se aproxima da torre branca em uma 

cena noturna e sombria. Está claro que o mal ronda a cena. 
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Carvalho desenha com sua câmera. Cenário, figurino, caracterização e direção 

de cena demonstram um processo que já é constante em seus trabalhos: a inspira-

ção em um ícone da pintura. Giotto, como apresentado anteriormente, supriu as ne-

cessidades do diretor do ponto de vista da imagem da sua cena, nutrindo o suporte 

televisivo de referências plásticas extremamente requintadas para um gênero pouco 

dado ao cuidado na plasticidade de sua cena.  

 

4.4 O ÊXITO SILENCIOSO DE LUIZ FERNANDO CARVALHO 

 

Quando a gente começou a pensar na Pedra do Reino, eu digo: "Ninguém 

espere por outro Auto da Compadecida não." Não vai ser, primeiro porque é uma 

obra mais complexa e segundo porque a abordagem de Luiz Fernando é comple-

tamente desvinculada de qualquer sucesso. Eu faço muito a distinção entre êxito e 

sucesso. Eu disse lá ao pessoal da Globo... "Que vai ser um êxito eu não tenho a 

menor dúvida, porque eu conheço Luiz Fernando, conheço as ideias dele, já vi re-

alizar, já trabalhei com ele em duas ocasiões e... eu o conheço. Mas...é... o públi-

co não vai entender grande coisa não...e não vai gostar como gostou do Auto da 

Compadecida não".
137

 

 

A aproximação de Suassuna e Carvalho permitiu que o autor vislumbrasse o 

resultado alcançado pela microssérie A Pedra do Reino. Se a avaliarmos sob o pa-

râmetro da crítica especializada, podemos considerar que a Rede Globo conseguiu 

mais um êxito em sua programação. No entanto, do ponto de vista da audiência, A 

Pedra do Reino foi considerada um fracasso na grade, alcançando uma variação de 

audiência entre nove e onze pontos, em uma faixa de horário em que a média não é 

inferior a 30 pontos. Usando aqui as definições de Suassuna, não foi um sucesso. 

O romance A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue de Vai-e-Volta é conside-

rado pela crítica como uma obra hermética; logo, não seria por princípio um texto de 

clara propensão a ganhar sua versão televisiva, suporte geralmente destinado a tex-

tos de fácil compreensão.  
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 Trecho de entrevista concedida a Fernanda Areias de Oliveira, em maio de 2009. 



122 

 

Carvalho, no entanto, empreende a tarefa tomando para si a responsabilidade 

de levar tal complexidade para a cena televisiva. Seu histórico na emissora demons-

tra uma tendência à não preocupação com a facilidade de compreensão da obra; 

pelo contrário, seu discurso deixa clara uma demanda de levar por meio da televisão 

a cultura a que o espectador não teria acesso. 

 

Então quando eu faço um trabalho, eu penso que é um trabalho que o país 

necessita ver...necessita ver daquela forma. Por que só o homem letrado, o ho-

mem que tem acesso à média, alta cultura, tem o direito de conhecer, [...] conhe-

cer o que seja, no sentido de apreender, sentir, o que seja uma boa luz? Por que 

só ele indo ao museu do Louvre, porque ele tem dinheiro para ir ao museu do 

Louvre, para ele ver um Rembrandt. Por que o homem mais simples, pobre, não 

tem direito a ser educado, a ter seus sentidos educados através de uma boa luz 

passada na televisão. Por que o homem simples, pobre, sem recurso, abandona-

do na maioria das suas questões primordiais para sua sobrevivência, saúde etc, 

não tem direito a conhecer uma boa música. Para além daquelas mesmices que 

tocam no rádio, porque? Então são essas as questões que nós nos perguntamos 

e são para estes homens que nós estamos trabalhando.
138

  

 

Neste sentido, sua versão televisiva para A Pedra do Reino não fez conces-

sões a fim de cativar a audiência. Temos como produto final uma microssérie extre-

mamente conectada com a obra de Ariano Suassuna, destacando dela o elemento 

fantástico para, a partir dele, costurar sua versão televisiva. 

O universo da Taperoá escolhido por Carvalho está associado ao percurso do 

diretor na teledramaturgia. Ao optar por homenagear Ariano Suassuna com sua obra 

mais complexa, Luiz Fernando usa inúmeras referências da dramaturgia do autor no 

tratamento de sua obra televisiva, preservando assim o diálogo com o romance de 

origem, sua busca constante. Assim, tal diálogo não se restringe apenas à obra de 

Suassuna, mas o próprio autor também é inserido na microssérie de Carvalho. 

Partindo do personagem Quaderna, o narrador no romance e na microssérie A 

Pedra no Reino, Carvalho opta por transformar essa figura em duas. Temos a inclu-

são do narrador Quaderna-Velho em sua carroça-teatro que chega à cidade, e a 

manutenção do narrador Quaderna-Jovem com seus quarenta e poucos anos, pre-
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 Trecho retirado da palestra de Luiz Fernando Carvalho no seminário A Pedra do Reino, realizada na PUC-Rio, em 17/05/07. 
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sente no romance de Suassuna, que narra os acontecimentos de dentro da cadeia 

de Taperoá. 

 

 

 

Figura 39 – Quaderna-Velho narra a chegada do Rapaz do Cavalo Branco 
 
 
 

 

Figura 40- Quaderna-Jovem narra sua história de dentro da cadeia. 
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Em oposição a suas minisséries anteriores – Os Maias e Hoje é Dia de Maria, 

nas quais a narração surgia com uma voz em off, dando apenas o tom da cena a-

presentada, em A Pedra do Reino Luiz Fernando insere o narrador na cena, dando 

destaque às referências teatrais de Suassuna na sua composição – o teatro e o fan-

tástico que darão o tom da narrativa televisiva. 

Quaderna-Velho desenha o teatro de rua, apresenta as cenas sempre com tom 

circense, insere-se nessas cenas, é visto e ouvido pelos outros personagens. Tal 

narrador tem função mais crítica, que é pertinente aos apresentadores da arte de 

rua, onde a relação do espetáculo com o espectador alcança uma cumplicidade mui-

to particular. 

Com a inserção desse narrador, Luiz Fernando consegue inserir a figura do pa-

lhaço, presente na dramaturgia de Suassuna e inédita no romance que deu origem à 

microssérie. Tal leitura de Carvalho é essencial para entender um diálogo estético 

que não se restringia apenas a A Pedra do Reino, mas a toda a obra literária de Ari-

ano Suassuna.  

 

Entrevistadora: Quando O Auto da Compadecida foi montado eles cortaram 

o palhaço... 

Suassuna: Foi 

Entrevistadora: E o Luiz Fernando incluiu um palhaço que nem tinha. 

Suassuna: Pois é claro. Eu... foi uma das poucas coisas de que eu discordei 

de Guel
139

. Eu acho a presença do palhaço fundamental, em tudo o que eu escre-

vo. O palhaço foi o primeiro tipo de ator com quem eu entrei em contato, não é. 

Muito menino ainda, no sertão da Paraíba o circo. Eu ainda hoje sou apaixonado 

pelo circo... e Luiz Fernando sabe disso. Então ele colocou o Quaderna, inclusive 

aproximou o Quaderna de mim. Porque Quaderna tem 41 anos, se não me enga-

no quando começa... mas ele... ele fez o Quaderna-Velho na idade que eu tenho 

hoje, não é. É verdade que fez também mais moço, mas... inclusive ele acaba... 

ele acabou o seriado de propósito identificando a figura de Quaderna com a mi-

nha.
140
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  Guel Arraes, Diretor da minissérie O Auto da Compadecida. 
140

 Trecho de entrevista concedida a Fernanda Areias de Oliveira, em maio de 2009 
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Ariano Suassuna afirma que Carvalho, ao inserir o narrador Quaderna-Velho, 

queria novamente representá-lo em sua obra. Desta forma, o diretor reforça ainda 

mais a característica biográfica presente em Quaderna. Carvalho caminha para um 

diálogo que não se restringe à obra, mas se expande pela própria biografia do autor. 

A figura deste narrador velho e palhacesco é essencial para costurar a narrati-

va fantástica ressaltada na microssérie de Luiz Fernando. Em cena temos um jogo 

claro, onde as cenas de tom mais realista são narradas pelo Quaderna-Jovem e as 

de tom fantásticos são apresentadas pelo Quaderna-Velho. Sem que isso ocorra 

como uma regra, pois não existe uma separação radical desses gêneros dentro da 

microssérie, eles aparecem quase que concomitantemente em uma sequência de 

cenas ou mesmo em uma mesma cena.  

Os narradores continuam sendo as figuras representativas para o entendimen-

to desta dualidade. O mesmo acontecimento pode ter sua narração iniciada por 

Quaderna-Velho em sua carroça, e posteriormente ter sua narração assumida por 

Quaderna-Jovem na cadeia.  

 

 

 

Figura 41. Quaderna-Jovem observa Quaderna-Velho de dentro de sua sela.  
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Temos, então, um encontro de narradores. Esta estrutura alimenta ainda mais 

a não linearidade da narrativa, agregando-lhe uma indefinição de tempo e espaço, 

característica que alimentará a linguagem fantástica aplicada na microssérie. Sobre 

este aspecto, Suassuna destaca também o pouco didatismo na linguagem da mi-

crossérie: 

 

Entrevistadora: Na adaptação da tv não teve nada que o senhor sentiu falta, 

que o senhor colocaria? 

Suassuna: Não, eu já disse. Eu coloraria uma quantidade de real maior, não 

ficaria somente no fantástico. Mas isso é uma visão minha e ali agente não está 

vendo um trabalho de Ariano Suassuna, está vendo um trabalho de Luiz Fernando 

Carvalho, baseado num livro de Ariano. Eu como autor do romance do qual ele 

partiu fiquei muito satisfeito. Agora, eu se fosse fazer, porque eu acho que inclusi-

ve facilitaria a compreensão do público. É... eu faria inclusive em preto e branco a 

parte mais narrativa, porque Luiz ele coloca em uma cena só Quaderna-Velho, 

Quaderna adulto e Quaderna menino, o público embaralha todo. 

 

A escolha de Carvalho em representar o tom fantástico do romance de Suas-

suna encontra suporte na estética teatral aplicada pelo diretor na microssérie. Por 

fantástico, entendemos aqui o conceito difundido por Tzvetan Todorov, em seu livro 

Introdução à Literatura Fantástica: 

 

Primeiro, é preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das 

perguntas como um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma explicação na-

tural e uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. A seguir, esta 

hesitação pode ser igualmente experimentada por uma personagem; desta forma 

o papel do leitor é, por assim dizer, confiado a uma personagem e ao mesmo tem-

po a hesitação encontra-se representada, torna-se um dos temas da obra; no caso de uma 

leitura ingênua, o leitor real se identifica com a personagem. (TODOROV, 1975. p. 39). 

 

A primeira característica para se representar o fantástico reside na incerteza, 

no lugar do inexplicável pela lógica. Neste caso, fica claro identificar os elementos 

no romance de Suassuna que ganharam destaque na montagem televisiva de Car-
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valho. Os mistérios centrais de rondam a trama são A morte de Dom Sebastião e O 

Retorno no Rapaz do Cavalo Branco. Ambos os acontecimentos são repletos de e-

nigmas e não encontram explicações lógicas, sendo necessário recorrer ao sobrena-

tural para resolver tais questões.  

Em seu processo de construção da microssérie, Carvalho manteve tais aconte-

cimentos como eixo principal, dando-lhes grande destaque no capítulo um, que foi 

praticamente dedicado a esses acontecimentos. Essa escolha foi fundamental para 

o entendimento do tom onírico que perpetuou todo o primeiro episódio. 

 

 

 Figura 42. Moça Caetana pousa sobre a torre. 

 

 

A figura acima representa o momento em que ocorre a morte de Dom Sebastião. 

A cena se preocupa em dar corpo ao enigma assim descrito por Quaderna no ro-

mance de Suassuna: 

 

Pergunto: e agora? Como é que meu Padrinho foi degolado num quarto de 

pesadas paredes sem janelas, cuja porta fora trancada por dentro, por ele mesmo? 

Como foi que os assassinos ali penetraram, sem ter por onde? Como foi que saí-

ram, deixando o quarto trancado por dentro? Quem foram esses assassinos? Como 
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foi que raptaram Sinésio, aquele rapaz alumioso, que concentrava em si as espe-

ranças dos Sertanejos por um Reino de glória, de justiça, de beleza e de grandeza 

para todos? Bem, não posso avançar nada, porque aí é que está o nó! Este é o 

"centro de enigma e sangue" da minha história. (SUASSUNA, 2007. Op. Cit., p. 60). 

 

Em sua versão televisiva a cena tem como trilha sonora um lamento cantado 

por rezadeiras que dão o tom do infortúnio que acontecerá. Soma-se a esse contex-

to a torre branca que surge em plena praça com ares de caixão e o desespero dos 

personagens que participam de uma cena cujo final eles já parecem prever. A Moça 

Caetana141 finalmente pousa na torre, onde Dom Sebastião é encontrado morto. Es-

tá montado o enigma, calcificado na dúvida entre uma tentativa de explicação natu-

ral e outra sobrenatural dos acontecimentos. Nesta perspectiva é desenvolvido o di-

lema de Quaderna, que ganha ares de destaque na cena televisiva de Carvalho.  

Outro aspecto também característico do fantástico empregado por Luiz Fer-

nando foi a transferência do estado de hesitação entre uma explicação lógica ou so-

brenatural dos acontecimentos para um dos personagens. Para este exemplo cabe 

usar como ilustração a cena da chegada do Rapaz do Cavalo Branco. 

 

 

 

 

Figura 43. Clemente desconfia da identidade do Rapaz do Cavalo Branco. 

                                                 
141

  Nome dado à morte em algumas regiões do nordeste. 
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A cena é organizada na praça da cidade, onde os moradores estão esperando 

O Rapaz do Cavalo Branco, considerado por eles como um salvador. A hesitação 

contida na cena está no fato de não se ter certeza sobre a real identidade do rapaz. 

Os moradores esperam que ele seja Sinésio; no entanto, ele foi dado como morto 

logo após a morte de Dom Sebastião. Portanto, para que o rapaz fosse realmente o 

verdadeiro Sinésio, era preciso que este ressuscitasse. A Samuel é dada a tarefa de 

falar por aqueles que desconfiam de tal fato, evitando alardear a chegado do salva-

dor. Temos em Samuel a hesitação transferida do espectador para um personagem, 

satisfazendo, assim, a segunda característica do fantástico. 

O fantástico explorado por Carvalho é o gênero possível de conjugar a teatrali-

dade contida no texto do Suassuna, articulando-a com uma narrativa televisiva ino-

vadora. 

Suassuna destaca a linguagem teatral aplicada por Carvalho em um dos epi-

sódios mais violentos de seu romance, O Massacre da Pedra do Reino.  

 

Suassuna: [...] E aquele universo que você disse que os críticos chamaram 

de teatral, aquele é o meu mundo, tá certo? E ele procurou realmente se aproxi-

mar da pessoa e do meu trabalho de escritor. 

Entrevistadora: É uma coisa mais delicada? 

Suassuna: Muito, muito.É um trabalho deste ponto de vista irrepreensível. 

Você pode criticar do jeito todo, mas é um trabalho de alto nível artístico e muito 

delicado. Há uma busca por uma compreensão. Inclusive cenas que poderiam ser 

brutais e violentas ele deu, exatamente por causa dessa recriação teatral, ele deu 

uma linha que é perfeitamente aceitável. Quer ver, são fatos... um massacre como 

aquele não tem salvação metafísica ou religiosa, mas tem uma salvação estética e 

foi isso que Luiz Fernando fez.
142

  

 

Em sua versão televisiva, Carvalho opta por montar o Massacre em um grande 

teatro, localizando-o na frente de um telão onde as cenas de sangue receberam do-

zes claras de uma estetização aproximada da tragédia. Sobre este aspecto, o inter-

prete de Dom Ferreira Quaderna deixa clara a opção do diretor: 

                                                 
142

 Trecho de entrevista concedida a Fernanda Areias de Oliveira, em maio de 2009. 
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Para minha surpresa o Luiz concebeu o Execrável com a grandiosidade que 

eu tinha imaginado. Ele botou um cara gigante, com um vozeirão gigante, e no dia 

da filmagem eu pensei: "Parece teatro japonês ou aquelas óperas de Pequim, to-

talmente oriental". Quando ele falou que queria uma coisa operíscia e grandiosa, e 

veio com aquela proposta de fazê-lo com três metros de altura, fiquei muito mais à 

vontade, porque já tinha esse elemento com base na experiência que tenho de te-

atro. (PÁDUA, 2007. p. 43). 

 

João Ferreira Quaderna é o responsável pelo massacre de inúmeros sertane-

jos em nome de Dom Sebastião; tal personagem está sobre um palco, e seus fiéis o 

assistem como uma platéia em plena catarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. João Ferreira Quader-
na prega a seus fiéis 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45. A platéia assiste ao 
seu líder sobre um palco. 
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Levar para o palco de um teatro tamanha tragédia, segundo Suassuna, era a 

única maneira de torná-la possível de representação para a cena televisiva. Na mi-

crossérie este é um dos momentos em que a estética teatral aplicada por Carvalho 

ganha a cena com mais vigor, principalmente se pensarmos que o diretor possuía 

todos os recursos tecnológicos para filmar um massacre em tons completamente re-

alistas, mas optou por não fazê-lo.  

Esta cena tem grande destaque em toda a microssérie pelo seu perfil estético 

e, principalmente, pela importância dramática dentro da trama. Em ocasião da entre-

vista com Ariano Suassuna realizada por esta pesquisa, perguntei ao autor se ele 

não achava que a mesma cena era de difícil decodificação para o espectador co-

mum de televisão devido à estética teatral empregada. Obtive a seguinte resposta: 

 

Entrevistadora: A cena do massacre da pedra é difícil de entender. 

Suassuna: Dificílimo. Pra que não leu o livro... 

Entrevistadora: É um recurso teatral que você tem que ter uma base para 

entender. 

Suassuna: É verdade, é verdade. Inclusive toda a peça tem assim um am-

biente Elisabetano, não é ((tosse)). Que terminou em uma coisa muito bonita. In-

clusive os sapatos de Quaderna e a caracterização de Quaderna com aquela gola 

está muito...muito... sessentista, esta muito da época de Cervantes e ele fez de 

propósito porque ele sabe da admiração que tenho por Cervantes,não é. E botou 

aquela gola elisabetana. 

 

Suassuna destaca que um espectador não conhecedor de seu livro não teria 

ferramentas necessárias para ler a cena composta por Carvalho, devido à necessi-

dade de um histórico de referências na linguagem teatral. Desta forma, o autor rea-

firma o caráter conservador da teledramaturgia convencional e a dificuldade que 

produtos televisivos inovadores enfrentam. Esta possibilidade encontra suporte na 

afirmativa de Jesus Martin Barbero em seu livro Dos Meios às Mediações: 

 

Proximidade dos personagens e dos acontecimentos: um discurso que fami-

liariza tudo, torna "próximo" até o que houver de mais remoto e assim se faz inca-
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paz de enfrentar os preconceitos mais "familiares". Um discurso que produz seus 

efeitos a partir da mesma forma com que se organizam as imagens: do jeito que 

permitir maior transparência, ou seja, em termos de simplicidade, clareza e eco-

nomia narrativa. A marca da hegemonia trabalha aí, nessa forma, na construção 

de uma interpelação que fala às pessoas a partir dos dispositivos que dão forma a 

uma cotidianidade familiar, que não é apenas subproduto da pobreza e das arti-

manhas da ideologia, mas também espaço de algumas formas de relação primor-

dial e de algumas vivências que não menos fundamentais só por serem ambíguas. 

(BARBERO, 2001, p. 306). 

 

Tais afirmações dão ferramentas para crer que o dispositivo televisivo, quando 

abriga um produto diferenciado, sem dúvida causará estranhamento. Um cotidiano 

posto na forma teatral, como é o caso da obra de Carvalho, destoa de uma narrativa 

"familiar" usual. 

O percurso desenhado pelo diretor não traça limites quando a opção é uma te-

ledramaturgia que faz referências a um teatro a céu aberto, sendo possível verificar 

esta escolha com muita segurança na composição dos personagens. O teatro de rua 

é encenado pelo elenco na maior parte do tempo, com seus personagens de tom 

jocoso e sua forte influência da estética elisabetana em seus figurinos. 

 

  

Figura 46. Narrador Quaderna-Velho e sua forte caracterização inspirada em Cervantes. 
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Figura 47. Figurino com forte influencia elisabetana. 

 

 

Como dito anteriormente, a estética teatral dá suporte ao grande destaque des-

tinado à linguagem fantástica na encenação televisiva de Carvalho. Nesse sentido, 

além do narrador presente no palco e da cena do massacre representada na frente 

de telões pintados, toda a microssérie de Carvalho faz referência a uma estética do 

teatro popular na sua composição, principalmente no tratamento de seus persona-

gens. Sobre tal característica Suassuna destaca: 

 

Suassuna: [...] A Pedra do Reino existe uma... pelo menos foi o que eu ten-

tei... uma fusão de real e fantástico. Ele
143

 ficou quase que só no fantástico, não é. 

Você em momento nenhum, os personagens que pareçam com os personagens 

comuns do dia a dia aparecem, todos estão caracterizados sempre e apresenta-

dos como personagens de teatro, de Commedia dell'arte, não é? 

Entrevistadora: É verdade. 

Suassuna: Então isso também contribui para que o público estranhe. 

                                                 
143

  O Diretor Luiz Fernando Carvalho. 



134 

 

 Neste trecho Suassuna sustenta que a opção de Carvalho foi dar destaque ao 

aspecto não cotidiano de sua obra, usando para isso a estética teatral fortemente 

inspirada na commedia dell'arte.  

O apontamento do autor fortalece a ideia de que a direção de Luiz Fernando se 

apoiou em dois alicerces pouco convencionais ao público médio da televisão: o fan-

tástico posto em cena por vias teatrais. Por isso, é crível que tamanho estranhamen-

to causado pela linguagem da microssérie esteja associado aos baixos índices de 

audiência.  

Por mais que a televisão brasileira em seus primórdios tenha experimentado os 

teleteatros144 ainda na TV Tupi e, posteriormente, flertado com telenovelas que per-

mitiam em sua trama acontecimentos fantásticos, como é o caso de Saramandaia 

(Rede Globo, 1976), por exemplo, não é costume encontrar ambos unidos em sua 

dramaturgia com tamanho vigor. São raros os momentos de inovação na linguagem 

teledramatúrgica associados principalmente a produtos experimentais, como as mi-

nisséries de Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144

  Gênero dramatúrgico televisivo do início da década de 1950. Consistia na filmagem de peças teatrais em estúdio, e muitas 
vezes iam ao ar ao vivo. 
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5 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A pesquisa desenvolvida para esta dissertação verificou que, nas produções de 

Luiz Fernando Carvalho, temos experimentações associadas a um flerte com os fa-

zeres artísticos, um compromisso em integrar o suporte televisivo a algo maior que o 

mero entretenimento. Ao inovar na estrutura teledramatúrgica, Luiz Fernando alcan-

ça o status de produtor de criações artísticas em meio à mesmice da TV brasileira. 

Sobre este aspecto, Suassuna associa o esmero com que Carvalho trabalhou a 

microssérie, dissociando-a do entretenimento televisivo e elevando-a à categoria de 

produto artístico: 

 

Entrevistadora: Essa delicadeza torna A Pedra do Reino um produto artísti-

co na TV? 

Suassuna: Mais é... é sim. Um produto puramente artístico. Ele não faz 

concessão nenhuma. Um fato que eu admiro muito nele. 

Entrevistadora: Ele é guerreiro. 

Suassuna: É guerreiro, lutador. Luta pelas suas ideias. 

 

Como diretor, Carvalho leva suas produções a um questionamento maior que 

os restritos a índices de audiência. Sua criação em A Pedra do Reino reafirma a ne-

cessidade do diálogo entre a indústria televisiva e a produção artística. É inegável 

que há um entrecruzamento de profissionais criativos e espectadores de ambos. As-

sim, negar a possibilidade de um diálogo da indústria teledramatúrgica com o fazer 

artístico é calar um potencial divulgador da cultura contemporânea.  

Sobre este aspecto Barbero afirmou: 
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A televisão não seria assunto de cultura, só de comunicação. E, como prova, 

argumentam: onde estão as obras-primas produzidas pela televisão? Seriam por 

acaso as versões inglesas de clássicos da literatura, ou os melodramas pseudo-

históricos norte americanos? Mais uma vez, como afirmou Benjamin a propósito da 

fotografia, os mandarins da Cultura continuarão a se perguntar se a televisão pode 

ser considerada como cultura enquanto- gostemos ou não, para o bem ou para mal- 

é a própria noção de cultura, sua significação social, o que esta sendo transformado 

pelo que a televisão produz e em seu modo de reprodução. (BARBERO, 2001. p. 

310). 

 

A pergunta é maior. Produzir cultura na TV não é tão simples. A própria TV de-

ve ser entendida como cultura. Como ferramenta de construção e desconstrução de 

um imaginário popular, ela não pode mais ser colocada à parte do processo cultural 

de uma sociedade, mas sim como algo completamente intrínseco e impossível de 

ser deslocado. Logo, produzir arte na TV é estar contribuindo diretamente para a cul-

tura do país e, neste sentido, não produzir arte também é alimentar esta cultura, 

mesmo que de uma forma pouco benéfica. 

A microssérie A Pedra do Reino traça o percurso artístico em meio ao universo 

televiso.  

 

Eu falo lá para as pessoas, os outros diretores mais jovens: rapaz você tem 

que fazer alguma coisa, porque eu não quero se o último aqui nesse negócio, en-

tende. Por que é uma solidão muito grande, é um...agora essa solidão de uma cer-

ta forma ela me objetiva, ela me encaminha, ela me da um norte. 

O país é um meio do caminho só, a cultura é um meio do caminho só, para 

onde você se vire é só "ensinar a ser o meio do caminho", "ensinar ser o mais ou 

menos", é...então você tem que se verticalizar, entende. O trabalho da Pedra do 

Reino é um trabalho vertical, eu não chamaria de radical, alguns vão chamar de 

radical, pela proposta circular da narrativa e tudo mais, mas como artista, cada um 

de nós, nos esforçamos para verticalidade. A verticalidade é algo que te leva para 

o fundo, para escuridão e que te leva para luz, o contato quase que alquímico com 

essas forças da natureza, entendeu. Então quando você mete a mão nesse negó-

cio, você quer... produzir um objeto artístico, produzir um acontecimento artístico 

que...dessa ordem, dessa ordem do caos e da luz. 
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Luiz Fernando encontra nos que dedicam todo o seu tempo de busca por cultu-

ra na TV o seu principal público. O discurso do diretor aborda uma apropriação da 

cultura erudita pelos que não têm acesso a ela. No entanto, usar um suporte como a 

TV para isso não está necessariamente associado a um discurso industrial pertinen-

te às grandes redes, o que faz estranhar que tamanho empreendimento como a mi-

crossérie tenha ocorrido. 

Ao se permitir experimentações artísticas e não concessões ao Ibope, o diretor 

comunga das definições de êxito e sucesso formuladas por Ariano Suassuna e cita-

das em entrevista para esta pesquisa. Sucessos associados puramente ao retorno 

comercial obtido por produtos televisivos são a regra da indústria; no entanto, são 

êxitos silenciosos como o produzido por Carvalho em ocasião de A Pedra do Reino 

que fazem sentido para uma televisão associada ao compromisso cultural. 
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