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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é analisar, à luz da Linguística Textual, da Análise do 

Discurso e da Teoria da Literatura, três obras teatrais de Jorge Andrade: A Moratória, 

Os Ossos do Barão e Pedreira das Almas, para apontar como o percurso escolhido 

pelo dramaturgo é revelador da história do país. O autor busca, no seu passado e na 

história, a matéria-prima de seus textos. 

 

O ponto inicial do trabalho de Jorge Andrade está ancorado na memória individual, mas 

sua formação escolar e sua experiência profissional despertaram uma afinidade com o 

conhecimento histórico, revelando-lhe possibilidades de múltiplas leituras do passado e 

proporcionando-lhe o ensejo de mostrar em seus textos teatrais a história brasileira.  

 

Esse conhecimento da história configurou-se como a base da argumentação de seus 

discursos teatrais, que revelam a decadência da aristocracia cafeeira paulista, as 

perdas e as expectativas desse grupo social e a emergência dos hábitos do espaço 

urbano. A dramaturgia andradiana vai interpretar o tema da imigração sob múltiplas 

abordagens e a contribuição da mão-de-obra estrangeira na formação de uma nova 

elite paulista essencialmente industrial; desse modo incorpora a urbanização, a 

industrialização. Fazendo um retrocesso na história, o autor focaliza a Revolução 

Liberal de 1842 e dramatiza a vida dos habitantes da cidade de Pedreira das Almas, 

abordando a trajetória dos marginalizados.   

 

O discurso literário de Jorge Andrade está atrelado ao discurso histórico, ao universo 

histórico-social e vai denotar elementos decisivos da evolução econômica do país e 

mostrar a essência do homem brasileiro. O autor busca, por meio do diálogo com o 

passado, os caminhos percorridos pelas personagens que representam os heróis e os 

indivíduos simples que fizeram a história do país.   

PALAVRAS-CHAVE: Teoria da Literatura, Historiografia, Análise do Discurso, 

Linguística Textual. 

 



 
 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar, a la luz de la Lingüística Textual, del Análisis del 

Discurso y de la Teoría de la Literatura, tres obras teatrales de Jorge Andrade: A 

Moratória (La Moratoria), Os Ossos do Barão (Los Huesos del Barón) y Pedreira das 

Almas (Cantera de las Almas), para señalar como la ruta elegida por el dramaturgo es 

reveladora de la historia de Brasil. El autor busca, en su pasado y en la historia, la 

materia prima de sus textos. 

 

El punto inicial del trabajo de Jorge Andrade está anclado en la memoria individual, 

pero su formación escolar y su experiencia profesional despiertan una afinidad con el 

conocimiento histórico, revelándole posibilidades de múltiples lecturas del pasado y 

proporcionándole la oportunidad de mostrar en sus textos teatrales la historia brasileña. 

 

Ese conocimiento de la historia se ha configurado como la basis de la argumentación 

de sus discursos teatrales, que revelan la decadencia de la aristocracia cafetera de São 

Paulo, las pérdidas y las expectativas de ese grupo social y la emergencia de los 

hábitos del espacio urbano. La dramaturgia de Andrade va a interpretar el tema de la 

inmigración bajo múltiples abordajes y la contribución de la mano de obra extranjera en 

la formación de una nueva élite paulista esencialmente industrial; de ese modo 

incorpora la urbanización, la industrialización. Haciendo un retroceso en la historia, el 

autor focaliza la Revolución Liberal de 1842 y dramatiza la vida de los habitantes de la 

ciudad de Pedreira das Almas (Cantera de las Almas), abordando la trayectoria de los 

marginados. 

 

El discurso literario de Jorge Andrade está ligado al discurso histórico, al universo 

histórico-social y va a denotar elementos decisivos de la evolución económica del país 

y mostrar la esencia del hombre brasileño. El autor busca, por medio del diálogo con el 

pasado, los caminos trazados por los personajes que representan a los héroes y a los 

individuos simples que hicieron la historia del país. 

PALABRAS CLAVE: Teoría de la Literatura, Historiografía, Análisis del Discurso, 

Lingüística Textual. 



 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to analyze, in the light of the Text Linguistics, French Discourse 

Analysis and Literary Theory, three Jorge Andrade’s plays: A Moratória, Os Ossos do 

Barão and Pedreira das Almas, in order to point up how the playwright’s narrative path 

reveals the history of the country. The author searches the raw material of the texts in 

his own history and past.  

 

The point of departure of Jorge Andrade’s work is founded on individual memory, but 

his education and professional experience awakened his affinity with historical 

knowledge, enabling him a multitude of readings from the past and the opportunity of 

uncovering Brazilian history in his theatrical texts. 

 

The knowledge of history became the basis of his theatrical discourse arguments 

revealing São Paulo’s decadent coffee business aristocracy, this social group’s losses 

and expectations as well as the emergence of habits in the urban space. Jorge 

Andrade’s dramaturgy interprets the immigration theme through several approaches 

along with the foreign labor force contribution in the formation of an essentially industrial 

elite in São Paulo, thus, incorporating urbanization and industrialization. Through a 

historical regress, the author lays emphasis on 1942’s Liberal Revolution and 

dramatizes the life of inhabitants from the city of Pedreira das Almas, portraying the 

marginalized population path. 

 

Jorge Andrade’s literary discourse is associated with historical discourse, with social-

historical universe and it will denote decisive elements on the country’s economic 

development and present the Brazilian citizen’s essence. The author pursues, through 

dialogues with the past, the paths traveled by the characters who represent heroes and 

the ordinary people who made up the country’s history. 

 

KEY WORDS: Literary Theory, Historiography, French Discourse Analysis, Textual 

Linguistics. 
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“Eu só entendo o teatro como representação viva de um fato e 

neste fato o personagem principal deve ser o homem. O 

homem brasileiro. Acho que, se a arte não registra o homem, 

no tempo e no espaço, para mim não é arte, não é teatro, não é 

literatura, não é nada. As gerações futuras vão querer saber 

como o homem brasileiro pensava, como vivia, como 

trabalhava, como lutava. Penso que esta é a missão principal, 

essencial, da arte e do teatro.”          

                                                                   Jorge Andrade*1 

 

                                                
* ANDRADE, Jorge. Teatro não é palanque. Isto É. São Paulo: 19 abr. 1978, p.45 
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1 INTRODUÇÃO   

 
 
 

 

A obra de arte, seja texto escrito, pintura, escultura, música ou teatro, reflete as 

aspirações de um grupo social com o qual o autor se identifica e também registra a 

manifestação individual das convicções do artista, tornando-se o veículo da inspiração 

criadora e singular do produtor da obra.  

 

As peças teatrais A Moratória, Os Ossos do Barão e Pedreira das Almas foram 

escolhidas pelo fato de terem sido analisadas, ao longo de anos, no curso de Letras, 

proporcionando grande familiaridade com os textos e enorme admiração por Jorge 

Andrade. Nas três obras observa-se forte referência ao café, quer como fonte de 

riqueza nacional, quer como causa das perdas e miséria de um grupo social, quer como 

início e fim de um ciclo. Estudar as obras de Jorge Andrade significa fazer uma releitura 

da história por meio do discurso literário. 

 

As obras de Jorge Andrade mostram que a vivência e as experiências do dramaturgo 

constituem o núcleo do seu trabalho. Esses discursos teatrais revelam uma 

recomposição da memória histórica que funcionará como fundamento da recriação do 

real e como construção da identidade nacional. 

 

As peças em análise fazem parte do ciclo Marta, a árvore e o relógio2, um consistente 

trabalho teatral em que o autor procura as próprias origens e as raízes de seu povo.  

 

Pretendemos demonstrar, neste trabalho, as seguintes proposições: A) o discurso 

literário em consonância com o discurso histórico faz uma releitura dos acontecimentos 

passados e possibilita um estudo mais amplo desses fatos porque os analisa sob 

aspecto diferente da historiografia; em outras palavras, como o entrecruzamento 
                                                
2 ANDRADE, Jorge. Marta, a árvore e o relógio. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
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estabelecido entre discurso histórico e discurso literário possibilita formas diferenciadas 

de percepção e de leitura dos acontecimentos históricos. B) como as memórias 

individual e familiar e os fatos históricos manifestam-se nos textos de Jorge Andrade. C) 

como o dramaturgo, formado em teatro e escrevendo nos anos 50, utiliza-se da escrita 

teatral para uma reflexão sobre os problemas sociais daquele contexto e sobre a 

construção da nacionalidade. 

 

Neste trabalho, será feita a análise do diálogo estabelecido pelos discursos teatrais que 

focalizam a história paulista e a história do Brasil em seus aspectos históricos, sociais, 

morais e psicológicos. O ciclo do café é recriado, evidenciando sucesso, conflitos, 

riqueza e miséria. O autor mostra a história paulista alicerçada na cultura do café, que 

teve início em 1842, com a decadência do ciclo do ouro em Minas Gerais. A riqueza dos 

estados de São Paulo e de Minas Gerais foi produzida com a plantação do café e 

conquistada, primeiramente, por meio do trabalho escravo e, depois, com o auxílio da 

mão-de-obra do imigrante. Em Minas Gerais estão as raízes da formação de muitas 

famílias tradicionais paulistas. Desse modo, a história e a literatura estão interligadas 

como leituras possíveis de uma recriação imaginária do real. 

 

Essa ligação com a história servirá de embasamento para a argumentação dramática 

uma vez que Jorge Andrade retrata, no palco e na literatura, momentos da decadência 

da aristocracia cafeeira paulista, a urbanização, o ciclo da industrialização, a aliança da 

aristocracia decadente com o imigrante enriquecido e a história dos excluídos, tentando, 

assim, fazer uma releitura da história do Brasil.  

 

Para isso, o passado e a história são revisitados e, com o auxílio do discurso literário, 

surgem momentos vivenciados pelo autor que, na maioria, são os mesmos 

apresentados na história. O tempo passado e a memória são responsáveis pela busca 

distante; a escrita é o elemento que desencadeia todo o processo de recriação das 

lembranças perdidas e dos fatos históricos. 
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A focalização dos problemas sociais ocorridos em 1929, decorrentes da crise 

econômica, da insatisfação da classe operária, da queda das oligarquias rurais, das 

contradições e desequilíbrio social, revela o aparecimento de artistas que vão interpretar 

e expressar essa realidade. 

 

A riqueza dos diálogos nas peças teatrais, os recursos expressivos utilizados pelo 

autor, a coerência argumentativa que cumprem uma função comunicativa são assuntos 

da Linguística Textual e da Análise do Discurso. O texto/ discurso vai concretizar a 

realidade textual, o mundo construído. 

 

A crise econômica, no ano de 1929, marcou não apenas a história e a literatura, mas, 

principalmente, a sociedade, pois suas consequências imediatas - desemprego, fome, 

êxodo rural - deixaram profundas cicatrizes nas famílias brasileiras.  

 

Milhares de sacas de café empilhadas, sem valor, sem destino. Milhares de 

trabalhadores desempregados, na miséria. Época de contradições: abundância e 

miséria, superprodução e fome. A velha aristocracia rural entra em decadência, e a 

nova burguesia industrial ascende na sociedade. 

 

Para mostrar a realidade brasileira, Jorge Andrade apoia-se na história e nos diálogos. 

O discurso teatral revela a intenção de representar, na linguagem, os fatos e 

acontecimentos segundo a modalidade do verossímil e este fato constitui o fundamento 

do discurso histórico e do discurso literário. É criada uma cumplicidade entre o autor e 

o receptor de arte, entre personagens e espectadores, e esta cumplicidade é marcada 

pelo diálogo. 

 

O sujeito da enunciação, por meio do discurso produzido – objeto da enunciação -, 

estabelece comunicação entre o autor e o receptor de arte; por isso, o texto sempre 

que fundamentado e bem articulado linguisticamente passa a ter valor como verdade e 

exerce influência sobre o destinatário. Assim, o destinador usa o poder de persuasão 

sobre o destinatário, fazendo-o crer nas idéias e nos valores propostos no enunciado.  
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O receptor, de acordo com suas experiências e visão de mundo, interpreta a 

mensagem contida no enunciado, considerando a situação histórica e social a que o 

texto faz referência. Assim, o texto passa a existir como processo global de 

comunicação e interação.  

 

Note-se que, nos textos, aparecem referentes situacionais que ligam o enunciado às 

condições de enunciação; portanto, o texto é uma recriação verbal de uma dada 

realidade. Nesse universo construído, o texto produzido influenciará o comportamento 

do receptor. 

 

A Linguística Textual propõe o texto como unidade linguística de comunicação, 

abrange as manifestações linguísticas realizadas pelos usuários em situações reais de 

comunicação; indica as marcas de textualidade presentes nas peças teatrais (textos 

ficcionais) e fornece sete critérios para explicá-las: intencionalidade, aceitabilidade, 

situacionalidade, coerência, intertextualidade, informatividade, coesão. Os critérios de 

intencionalidade e situacionalidade serão enfatizados neste trabalho. 

   

A Análise do Discurso de linha francesa tem como proposta básica considerar como 

primordial a relação da linguagem com a exterioridade, entendida como condição de 

produção do discurso: o falante, o ouvinte, o contexto de comunicação e o contexto 

histórico-social (ideológico).  

 

A Análise do Discurso introduz, por meio da noção de sujeito, a noção de ideologia e 

de situação sócio-histórica; faz reflexão sobre relações sociais, mostrando o discurso 

não só como transmissor de informações, mas como efeito de sentido entre locutores. 

Desse modo, aquilo que é dito não é resultado apenas da intenção de um indivíduo em 

informar o outro, mas da relação de sentido estabelecida por eles num contexto social 

e histórico. A situacionalidade será estudada sob essa lente. 

 

 



 15 

A Teoria Literária visa à discussão sobre o cruzamento que ocorre entre literatura e 

história; os dois discursos procuram produzir o efeito de realidade. Se a literatura é 

representação da realidade, a história de certa forma também o é, pois é por meio de 

um texto que se tem conhecimento das “verdades históricas”. Tanto a literatura quanto a 

história lidam com a mesma matéria-prima, que é a palavra na construção da realidade. 

 

Darão apoio a este trabalho textos de Jacques Leenhardt, Peter Burke, Hayden White, 

Dominique Maingueneau, Umberto Eco, Walter Mignolo, Robert-Alain Beaugrande e 

Wolfgang Ulrich Dressler, Elisa Guimarães, Eni Orlandi. 

 

A partir desse aparato teórico, foram elaborados os objetivos gerais e específicos da 

tese; foram organizados os seus capítulos para que, no prosseguimento do trabalho, 

seja identificado o entrecruzamento entre os discursos histórico e literário na produção 

do efeito de realidade e identificadas as marcas de textualidade – estratégias utilizadas 

pelo autor para a construção do mundo textual. 

 

 

A tese terá como objetivos gerais e específicos: 

 

 

1. Demonstrar como o enunciador imprime marcas de credibilidade no processo de 

enunciação, apontando fatos históricos e mudanças sociais ocorridos no período 

de 1842 (Revolução Liberal) e no período de 1929 a 1932, levando o 

enunciatário a crer na verdade construída.  

 

 

2. Entender que os textos de Jorge Andrade A Moratória e Os Ossos do Barão 

surgem do encontro de duas temporalidades: o contexto que o enredo ambienta 

e o momento da escrita dos mesmos. Isso permite mostrar o dramaturgo como 

um homem formado nos anos 50 e produzindo uma leitura sobre o rural e o 

urbano na sociedade brasileira de sua época. 
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3. Mostrar a materialização da memória individual e da memória coletiva em 

específico texto teatral: A Moratória.  

 

 

4. Perceber como o dramaturgo faz a relação passado-presente na sua obra, 

identificando a proximidade com a história. 

 

 

5. Perceber como a proximidade história/memória é utilizada para estabelecer um    

     diálogo com o momento histórico da escritura das peças. 

 

 

6. Entender como Jorge Andrade utiliza-se da escrita teatral para inserir-se na 

questão acerca da construção da nacionalidade; como aproxima história e 

teatro, para permitir um novo olhar na análise dos acontecimentos históricos.  

 

 

Partindo dos objetivos propostos, os capítulos terão a seguinte divisão: 

 

 

1. Introdução – apresenta as proposições e os objetivos do trabalho, menciona as 

linhas de pesquisa e os autores cujos textos deram suporte à argumentação. 

 

 

2. Contextualização – mostra os fatos históricos que foram tomados como 

indicadores do “real acontecido” e tomados como base dos textos teatrais. 

Verifica-se a importância desse instrumento histórico para construir o discurso 

literário. Serão abordados os seguintes fatos: expansão cafeeira e o trabalho 

escravo, a imigração e a industrialização, a crise de 1929 e a Revolução de 1930, 

a Revolução Liberal de 1842. 
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3. Jorge Andrade: vida e obra – o capítulo faz um relato da biografia do autor e de 

sua produção dramática. Sua obra faz uma reconstrução da história do Brasil, 

sobretudo o ciclo do café, além de focalizar o problema social da decadência dos 

valores patriarcais. Os dados biográficos servem, também, como fonte de estudo 

da escritura das peças uma vez que são marcas de situacionalidade dos textos; 

além disso, fornecem dados para a caracterização das personagens.  

 

 

4. História e literatura em consonância – o aparato teórico vai guiar a análise das 

obras escolhidas. A Teoria da Literatura, a Análise do Discurso e a Linguística 

Textual vão permitir o entrecruzamento do discurso histórico e do discurso 

literário, examinar as relações estabelecidas entre eles e estudar as estratégias 

empregadas na construção de sentidos.  

 

 

5. Análise das narrativas – neste capítulo, serão analisadas as obras teatrais 

selecionadas para evidenciar que o cruzamento entre a história e a literatura 

permite uma leitura diferenciada dos acontecimentos históricos a que as obras 

fazem referência, possibilita o conhecimento dos dramas humanos e promove um 

diálogo com o presente. Procura-se, também, mostrar que a memória individual e 

a memória familiar estão presentes no discurso ficcional e constituem tema 

recorrente na produção literária de Jorge Andrade. O autor procurou na história a 

inspiração de suas peças; e, nesse processo de olhar para o passado, ele mostra 

as mudanças ocorridas na sociedade brasileira e a dificuldade de adaptação do 

homem a essa nova realidade; busca as origens do homem brasileiro; denuncia 

os erros e as injustiças sociais de seu tempo. A escolha dos temas, as criações 

de personagens e de situações dramáticas que constituem a produção literária 

de Jorge Andrade nada mais são do que uma tomada de posição do autor como 

cidadão brasileiro.  
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6. Na conclusão fica detectada a associação da experiência individual com os 

momentos históricos do país para a melhor compreensão desses elementos nos 

enredos teatrais de Jorge Andrade. Serão examinadas as relações dos textos de 

Jorge Andrade com a história de São Paulo e do país para que essas obras 

sejam consideradas um reflexo da realidade brasileira. Serão feitas 

considerações sobre a interpretabilidade das obras teatrais, sua ligação com a 

capacidade de inferência do interpretador e com os processos de cálculo de 

significação, fazendo com que o interpretador construa as relações lógicas que 

não aparecem expressas nos textos. A aproximação entre história e literatura é o 

resultado do conhecimento da metodologia e dos instrumentos utilizados na 

análise. Cumpre salientar a análise do papel dos textos teatrais relativamente ao 

momento histórico a que se referem. 
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2 Contextualização  
 

 
 
 

 
Neste capítulo, serão relatados episódios históricos em que estão ancorados os 

discursos das obras teatrais; são fatos relativos às épocas focalizadas pelos textos: A 

Moratória, Os Ossos do Barão e Pedreira das Almas. 

 

 As lavouras de café como base da economia brasileira, o trabalho escravo nas 

plantações de café, o crescimento desse produto, o trabalho dos imigrantes nas 

lavouras e sua contribuição para a urbanização, a aristocracia cafeeira no campo e na 

cidade, o ciclo da urbanização, a crise de 1929, a Revolução de 1930 e a Revolução de 

1842 aparecem como o “real acontecido”. O conteúdo dos fatos dá coerência e 

significado ao texto dramático; o conhecimento desse conjunto de informações dá 

suporte para a contextualização da narrativa literária e sustenta a argumentação.     

 

Jorge Andrade segue uma significativa direção em sua obra. O autor faz a história 

dramática da classe dos cafeicultores paulistas, desde sua origem à sua decadência, 

no limiar da industrialização; mostra que o ciclo do café trouxe um novo elemento 

humano na colonização do Brasil, o imigrante italiano, que veio substituir a mão de 

obra escrava nas lavouras cafeeiras.  

 
 
 
2.1 A expansão cafeeira e o trabalho escravo 
 
 
 
 
É difícil datar com precisão o início da produção cafeeira nas províncias que se 

tornarão os principais centros exportadores desse produto durante todo o Segundo 

Império. As primeiras informações fazem referência a uma precária produção do Rio de 

Janeiro, ainda na época colonial, nos fins do século XVIII.  
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A plantação de café exige condições de clima e de solo, necessita de terras férteis, 

temperaturas sem oscilações excessivas, pluviosidade bem distribuída durante todo o 

ano, sem épocas de secas prolongadas. O café encontra em algumas regiões 

brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, seu habitat ideal e 

desenvolve-se rapidamente. O plantio de café foi estimulado pela solicitação crescente 

do produto, por parte dos países europeus e também dos Estados Unidos. 

 

 

Nos primeiros tempos, a cana-de-açúcar, o algodão, os cereais, o feijão, a mandioca 

constituíam os produtos básicos da economia dessas regiões, mas essas culturas 

primitivas foram substituídas pelo café. A substituição das antigas culturas pelo café 

era observada, também, na região Oeste de São Paulo. Os pioneiros do café 

avançavam na disputa das terras, e a derrubada se iniciava. A mata, aos poucos, foi 

substituída pelos cafezais; e os pequenos sitiantes, empurrados pelo avanço da grande 

propriedade. Daí a necessidade de grande número de trabalhadores.  

 

 

 

 

Sede de antiga fazenda de café 
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Terreiro de fazenda de café 

 

Em Minas, a extração do ouro exigira, no século XVIII, grande número de braços. Ao 

iniciar-se a expansão cafeeira, o excedente de mão-de-obra deixado pela economia 

aurífera em decadência irá suplementar as necessidades da lavoura. 

 

Foi o café o grande responsável pelo aumento do número de escravos e pela 

modificação das estatísticas. Em 1857, São Paulo passará, com o Rio e Minas, a deter 

50% da população escrava do país. 

 

A utilização do trabalho escravo era a solução única para o problema do cultivo do 

café.  Muitas vantagens havia: o escravo ocupava-se das atividades que lhe fossem 

atribuídas, morava onde o senhor mandasse, comia o que lhe dessem, e o que era 

mais importante: oferecia uma continuidade, uma permanência, que não era de esperar 

de um trabalhador livre. Acrescente-se, ainda, outro aspecto: o escravo representava 

um capital empatado e negociável. O escravo era uma mercadoria que, em caso de 

necessidade, podia ser vendida ou alugada, possuindo, assim, um duplo valor: valia o 

que produzia e valia como mercadoria. Além disso, possuir escravos conferia ao 

indivíduo posição social. 
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Segundo Costa, (1998:72)3 

 

Em pleno século XIX, o Brasil se firmava como país independente e 
incorporava à sua Constituição as fórmulas liberais européias, ao mesmo 
tempo em que conservava o regime servil, ligado que estava ao passado 
colonial. Juridicamente, o país era independente, novas possibilidades se 
abriam para a economia, mas a cultura do café se organizava ainda nos 
moldes coloniais, e com ela prolongava-se o sistema escravista. 
 
 

 

 

                                                
3 COSTA, Emília Viotti. Da senzala à colônia. 4.ed. São Paulo: Fundação Editora UNESP, 1998. 
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Conclui-se que, com a prosperidade do café, tornavam-se, nessa época, mais remotas 

as possibilidades de evoluir rapidamente para o trabalho livre. A urgência de mão-de-

obra crescia à medida que as plantações de café se multiplicavam. Seria difícil calcular 

o número exato de negros encaminhados para as regiões cafeeiras. 

 

Houve um longo período de restrições ao tráfico de escravos. A Inglaterra participou 

intensamente na perseguição de embarcações que se dedicassem a esse tipo de 

comércio. Apesar dos esforços, os interesses ligados à lavoura desafiavam a lei. 

Resistiam à pressão inglesa. Desrespeitavam os tratados. Até 1845, a perseguição aos 

negreiros não conseguia reprimir o tráfico. 

 

Em julho de 1850, a câmara dos deputados votou a lei que determinava que as 

embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte e as estrangeiras encontradas 

nos portos, enseadas, ancoradouros, ou mares territoriais do Brasil, tendo escravos a 

seu bordo ou havendo-os desembarcado, seriam apreendidas pelas autoridades ou 

pelos navios de guerra brasileiros e considerados importadores de escravos.  

 

A dificuldade de policiar toda a costa, a conivência dos interesses rurais no tráfico e o 

apoio das populações praianas ao comércio ilegal continuavam a subtrair o 

contrabando à ação das autoridades. 

 

A presença de famílias inteiras monopolizando a administração e a política em certos 

municípios, constituindo verdadeiras oligarquias, dificultava, quando não impedia a 

ação judicial. 

 

Apesar de tudo, a lei de 1850 teve resultados mais felizes do que a de 1831. O tráfico 

cessou definitivamente, entretanto os efeitos dessa interrupção só se farão sentir dez 

anos depois. 
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Em vinte anos, 1855 a 1875, o preço do escravo quase triplicou, o que tornou cada vez 

mais onerosa a aquisição desses braços para a lavoura e cada vez menos rendoso o 

seu emprego. 

 

Nos meados do século XIX, as culturas de café estavam no seu apogeu. Foi grande a 

importância da lavoura cafeeira na fixação e no ritmo de crescimento da população 

escrava na Província de São Paulo. A onda verde dos cafezais, que invadia o vale e 

alcançava o centro e médio oeste, era acompanhada da onda negra da escravidão. 

 

 

 

 

Sacas de café 

 

 

A ampliação dos cafezais aguçava o problema de braços para a lavoura e estava a 

exigir novas soluções. Muito tempo antes da cassação do tráfico, já se falava na 

necessidade de aproveitar o trabalho livre, fosse ele nacional ou estrangeiro. 

 

Em São Paulo, a questão da falta de mão-de-obra preocupava os administradores, e as 

queixas sobre a falta de trabalhadores rurais repetiam-se nos discursos das 

assembléias legislativas e nos relatórios presidenciais. Por isso não se pouparam 
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esforços para promover experiências colonizadoras, visando, sobretudo, a resolver o 

problema da insuficiência de braços para a lavoura cafeeira. 

Tradicionalmente dependentes do trabalho escravo, as classes senhoriais não 

encontravam alternativa a não ser o recurso à mão-de-obra estrangeira: a imigração. 

Emancipação e imigração ficavam, dessa forma, intimamente relacionadas. 

 

 

 

2.2 Transformações na economia cafeeira: transição para o trabalho   

       livre e a imigração  

 

 

Na época de D. João VI, já se tinham esboçadas tentativas de promover a colonização 

com a criação de núcleos coloniais formados com imigrantes alemães, suíços ou 

açorianos. Os objetivos dessa política eram, acima de tudo, demográficos. Reconhecia-

se a necessidade de povoar o país e, para isso, recorria-se à colonização. A maior 

parte dessas experiências falhou, e o malogro veio reforçar uma forte corrente de 

opinião contra esse tipo de iniciativa. 

 

Na caracterização do processo de imigração no Brasil, encontram-se três períodos que 

correspondem ao auge, ao declínio e à extinção da escravidão. O primeiro período vai 

de 1808, quando era livre a importação de escravos, até 1850, quando foi decretada a 

proibição do tráfico. De 1850 a 1888, o segundo período é marcado por medidas 

progressivas de extinção da escravatura (Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e, 

finalmente, a Lei Áurea). O terceiro período, que durou até meados do século XX, 

começou em 1888, quando, extinta a escravatura, o trabalho livre ganhou expressão 

social, e a imigração cresceu notavelmente de preferência para o Sul, mas também em 

São Paulo, onde até então a lavoura cafeeira se baseava no trabalho escravo. 
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Entre 1827 e 1837, cerca de mil e duzentos colonos foram localizados em diferentes 

pontos da província. Encaminhados para zonas de difícil acesso, solos maus, ou 

cobertos de florestas; longe dos mercados consumidores, a maioria dos colonos 

acabaram por debandar, abandonando seus lotes depois de terem, inutilmente, tentado 

enfrentar numerosas dificuldades. 

 

 

Apesar dos insucessos, o governo prosseguia na tentativa de introduzir colonos 

estrangeiros. Em 1855, o governo imperial propôs-se a subvencionar a introdução de 

colonos, desde que os empresários os estabelecessem em lotes de terras de regular 

extensão. O governo visava a estimular a imigração de povoamento, nos quais o 

imigrante tinha acesso à propriedade. 

 

 

A Sociedade Central de Imigração – fundada a 17 de novembro de 1883 – esforçava-

se para conseguir a subdivisão das fazendas hipotecadas ou de todo adjudicadas aos 

bancos, em lotes compráveis pelos colonos imigrantes e nacionais. A política dessa 

Sociedade era no sentido de que o desejo, a aspiração fundamental do imigrante, era 

ser proprietário de um pedaço de terra por pequeno que fosse. 

 

 

Foi longo o percurso percorrido pelos fazendeiros até incorporarem a ideia de que o 

imigrante era uma solução para os problemas da lavoura uma vez que temiam a 

inovação e consideravam o braço escravo o único capaz de se adaptar à lavoura do 

café.  Houve tentativas de utilização da mão de obra nacional, mas os fazendeiros 

consideravam o trabalho livre nacional pouco produtivo e arredio ao trabalho. 
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Imigrantes para trabalhar nas lavouras de café 

 

Em 1871, o cafeicultor começava a aplicar o sistema de divisão do trabalho, pelo qual o 

indivíduo plantador não era o mesmo que beneficiava o produto para exportação e 

consumo, processo que parecia muito vantajoso. 

 

A melhor conservação das estradas de rodagem e traçado de novos caminhos, a 

abertura de vias férreas, o progresso nos métodos de beneficiamento de café 

contribuirão para modificar as relações de produção, favorecendo a passagem do 

trabalho servil para o trabalho livre, criando maiores possibilidades para a imigração. 

 

Em 1881, a Lei Provincial nº 36 consignava verba para o pagamento de passagens de 

imigrantes e determinava a construção de hospedarias. De 1875 a 1885, ingressaram 

na Província de São Paulo cerca de 42 mil imigrantes, com o predomínio de italianos e 

de portugueses. Em 1887, São Paulo recebeu 32 mil imigrantes e, em 1888, mais de 

92 mil. Foi, entretanto, a partir da Abolição, que se deu o verdadeiro surto da imigração 

em São Paulo, que, entre 1888 e 1900, recebeu mais de 800 mil imigrantes.  
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A Abolição e a República significam, de certa forma, a repercussão, em nível 

institucional, das mudanças que ocorreram na estrutura econômica e social do país na 

segunda metade do século XIX, prenunciando a transição da sociedade senhorial para 

a empresarial. 

 

Após a abolição, em apenas dez anos (de 1890 a 1900) entraram no Brasil mais de 1,4 

milhões de imigrantes. Distinguem-se dois tipos de distribuição do imigrante no país, 

com efeitos nos processos de assimilação. Pode-se chamar o primeiro tipo de 

“concentração” em que os imigrantes se localizavam em colônias, como no Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nesse caso, os imigrantes não mantêm contato, nos 

primeiros tempos, com os nacionais, mas a aproximação ocorre à medida que a 

colonização cresce e surge a necessidade de comercialização dos produtos da colônia. 

O segundo tipo, que se pode chamar de “dispersão”, ocorreu nas fazendas de café de 

São Paulo e nas cidades, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Nessas áreas, o 

imigrante, desde a chegada, mantinha-se em contato com a população nacional, o que 

facilitava a assimilação.  

 

 

2.3 Importância do trabalho do imigrante e a industrialização 

 

 

A marca da imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura e na 

economia das duas mais ricas regiões brasileiras: Sudeste e Sul. 

 

O objetivo inicial da imigração no Brasil foi a colonização, visando ao povoamento e à 

exploração de terras por meio das atividades agrícolas. A criação de colônias estimulou 

o trabalho rural; deve-se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas 

agrícolas, como a rotação de culturas, assim como o hábito de consumir mais legumes 

e verduras. É notável a influência cultural do imigrante. 
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Panfleto – Imigração italiana 

 

 

Em todas as colônias, ressalta-se igualmente o papel desempenhado pelo imigrante 

como introdutor de técnicas e atividades que se difundiram em torno das colônias. Ao 

imigrante devem-se, ainda, outras contribuições em diferentes setores de atividade 

brasileira. Uma das mais significativas apresenta-se no processo de industrialização 

dos estados da região Sul do país, onde o artesanato rural das colônias cresceu até 

transformar-se em pequena e média indústria. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

imigrantes enriquecidos contribuíram com a aplicação de capitais nos setores 

produtivos. 

 

A importância do trabalho do imigrante aparece, também, na zona rural, especialmente 

na lavoura de café.  

 

A exportação brasileira de café começou a crescer a partir de 1816 e, na década de 

1830-1840, o produto assumiu liderança das exportações do país, em mais de 40% do 
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total; o Brasil tornou-se, em 1840, o maior produtor mundial de café. Na década 1870-

1880, o café passou a representar 56% do valor das exportações. Começou, então, o 

período áureo do chamado ciclo do café que durou até 1930.  

 

Foi considerável o enriquecimento dos produtores de café, contudo, a quebra da Bolsa 

de Valores de Nova Iorque (1929) forçou a queda brusca no preço internacional do café 

(que caiu, em 1930, para pouco mais que a metade de seu valor em 1928) que 

continuou em queda até menos de 40% em 1931. Essa situação agravou a crise de 

superprodução do café, cujos primeiros sinais apareceram no início do século XX. 

 

O chamado “ciclo do café” teve repercussões econômicas e sociais importantes no 

Brasil. A expansão da lavoura obrigou a ampliação de vias férreas, principalmente em 

São Paulo; os portos do Rio de Janeiro e de Santos foram modernizados para sua 

exportação; a necessidade de mão-de-obra trouxe imigrantes europeus; o café foi o 

primeiro produto de exportação controlado principalmente por brasileiros, possibilitando 

o acúmulo de capitais no país. Em consequência, criou-se um mercado importante, 

principalmente no Centro-Sul, que foi o suporte para um desenvolvimento sem 

precedentes nas atividades industriais, comerciais e financeiras. O café, acima de tudo, 

consolidou a hegemonia política e econômica na região onde o desenvolvimento 

capitalista foi pioneiro e mais acentuado. 

 

Num espaço de tempo relativamente curto, o café passou de uma posição 

relativamente secundária para a de produto-base da economia brasileira, apenas com 

recursos nacionais, sendo a primeira realização exclusivamente brasileira que visou à 

produção de riquezas 

 

A cultura do café ocupou vales e montanhas, possibilitando o surgimento de cidades e 

a dinamização de importantes centros urbanos por todo o interior do Estado de São 

Paulo, sul de Minas Gerais e norte do Paraná. Ferrovias foram construídas para 

permitir o escoamento da produção, substituindo o transporte animal e impulsionando o 

comércio interregional de outras mercadorias. O café trouxe grandes contingentes de 
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imigrantes, consolidou a expansão da classe média, a diversificação de investimentos e 

até mesmo intensificou movimentos culturais. 

 

O desenvolvimento da produção cafeeira esteve intimamente relacionado com a 

quantidade de mão-de-obra disponível. Para incentivar a produção de café, a 

administração do Estado de São Paulo fez da questão imigratória o projeto central de 

suas atividades, estabelecendo um sistema que oferecia auxílio formal à imigração 

européia, principalmente a italiana. Por meio de um programa que cuidava da 

propaganda em seu país de origem, os imigrantes eram trazidos desde seu domicílio 

na Europa até a fazenda de café. A imigração ajudou na conquista de áreas ainda não 

exploradas, permitindo rápido desenvolvimento do Estado de São Paulo. 

 

Com a mão-de-obra imigrante, a cultura ganhou impulso durante três quartos de 

século, quase toda a riqueza do país se concentrou na agricultura cafeeira. O Brasil 

dominava 70% da produção mundial e ditava as regras do mercado. Nessa época, os 

fazendeiros de café tornaram-se a elite social e política, formando uma das últimas 

aristocracias brasileiras. A opulência dos plantadores de café permitiu a construção de 

grandes e bonitos casarões nas fazendas e de mansões na cidade de São Paulo e 

financiou a industrialização no sudeste do país. 

 

 

 

2.4 A crise de 1929 e a Revolução de 1930 

 

 

A quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em outubro de 1929, foi um golpe para 

a estabilidade da economia cafeeira. O café não resistiu ao abalo sofrido no mundo 

financeiro, e o seu preço caiu bruscamente. As lavouras de café enfrentaram a 

verdadeira dimensão do mercado. 
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Nesse processo, milhares de sacas de café estocadas foram queimadas e milhares de 

pés de café foram erradicados, na tentativa de estancar a queda contínua de preços 

provocada pelos excedentes de produção. 

 

Quando a economia mundial conseguiu se recuperar do golpe de 1929, o Sudeste do 

país voltou a crescer, desta vez com perspectivas lastreadas na cafeicultura e na 

indústria, que assumia parcelas maiores na economia. 

 

 

2.4.1 Antecedentes da Revolução de 1930  

 

 

Interpretada como a revolução que pôs fim ao predomínio das oligarquias no cenário 

político brasileiro, a Revolução de 1930 conta com uma série de fatores conjunturais 

que explicam esse fato histórico. Em um primeiro momento, podemos avaliar a 

influência de alguns fatores internos e externos que explicam o movimento. 

 

Afirmam Antônio Candido e José Aderaldo Castello (1974:8)4: 

 

Em 1930, sofríamos, como todo o mundo civilizado, os efeitos da grande crise 

mundial, aberta em 1929, que motivou um decênio de depressão. Golpeando 

na base o nosso produto de exportação, o café, ela abalou a oligarquia 

dirigente, apoiada na economia rural, e permitiu a vitória dos liberais na 

Revolução de Outubro. Um grande sopro de esperança percorreu o País, 

criando um clima favorável para as renovações.  

 

 

No país, uma série de fatores evidenciava a necessidade de uma mudança política e 

social; foi acelerado o processo de industrialização e de urbanização; a burguesia 

                                                
4 CANDIDO, Antonio e CASTELLO, José Aderaldo. Presença da Literatura Brasileira III- Modernismo. 5.ed. São 
Paulo: Difusão Européia do Livro, 1974. 



 33 

ascende na sociedade; ocorre o êxodo rural.  Assim, a renovação artística do período 

acompanhou a renovação política.  

 

No âmbito internacional, podemos destacar a ascensão de algumas práticas 

capitalistas e a própria crise do sistema capitalista. Cada vez mais, a modernização das 

economias nacionais, inclusive a brasileira, só era imaginada com a intervenção de um 

Estado preocupado em implementar um parque industrial autônomo e sustentador de 

sua própria economia, Em contrapartida, o capitalismo vivia um momento de crise 

provocado pelo colapso das especulações financeiras que, inclusive, provocaram o 

“crash” da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 1929. 

 

De acordo com Chiavenato5: 

 

 

O processo revolucionário que liquidou a República Velha em 1930 foi 

precipitado por uma profunda insatisfação popular e uma grave crise 

econômica e política. No final de 1929 já havia quase dois milhões de 

desempregados por todo o país. A aguda crise mundial deflagrada pela 

“quebra” da Bolsa de Nova Iorque atingiu duramente a economia brasileira. 

 

 

Apáticos a essas transformações, os governos oligárquicos preferiam manter a nação 

sob um regime econômico agro-exportador. Dessa forma, a economia brasileira sofreu, 

principalmente nas primeiras décadas do século XX, graves oscilações em seu 

desempenho econômico. Em outras palavras, a economia brasileira só ia bem quando 

as grandes potências industriais tinham condições de consumir os produtos agrícolas 

brasileiros.  

   

 

Segundo Amora (1978:153)6: 

                                                
5 CHIAVENATO, Júlio José. A Revolução de 1930. São Paulo: Ática, 1986.  
6 AMORA, Antônio Soares. História da Literatura Brasileira. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 1978. 
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O problema nacional brasileiro era, de um lado, a oligarquia insaciável de 

poder, e de outro, o abandono e a miséria em que vivia a imensa massa de 

nossas populações rurais. 

 

 

Defendendo essa política conservadora e arcaica, as elites oligárquicas acabaram 

pagando um alto preço ao refrear a modernização da economia brasileira. De um lado, 

as camadas populares sofriam, cada vez mais, o impacto de governos que não criavam 

efetivas políticas sociais e, ao mesmo tempo, não davam a devida atenção aos setores 

sociais emergentes (militares, classe média e operária). Por outro lado, as próprias 

oligarquias não conseguiam manter uma posição política homogênea mediante uma 

economia incerta e oscilante. 

 

Nesse contexto, podemos compreender que a crise das oligarquias foi um passo 

crucial para a revolução. Com o impacto da crise de 1929, o então presidente paulista 

Washington Luís resolveu apoiar a candidatura de seu conterrâneo Júlio Prestes. A 

candidatura de Júlio Prestes rompeu com o arranjo da “Política do café-com-leite”, em 

que os latifundiários mineiros e paulistas se alternavam no mandato presidencial.   

 

Insatisfeitos com tal medida, um grupo de oligarcas dissidentes – principalmente de 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba – criaram uma chapa eleitoral contra a 

candidatura de Júlio Prestes. Conhecida como Aliança Liberal, a chapa encabeçada 

pelo fazendeiro gaúcho Getúlio Dorneles Vargas prometia um conjunto de medidas 

reformistas. Entre outros pontos, os liberais defendiam a instituição do voto secreto, o 

estabelecimento de uma legislação trabalhista (jornada de oito horas), voto feminino, 

apoio às classes urbanas e o desenvolvimento da indústria nacional. 

 

Sob um clima de desconfiança, o candidato Júlio Prestes foi considerado vencedor das 

eleições daquele ano. Mesmo com a derrota dos liberais, um possível golpe armado 

ainda era cogitado.  Com o assassinato do aliancista João Pessoa, em 26 de julho de 
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1930, o movimento oposicionista articulou a derrubada do governo oligárquico com o 

auxílio de setores militares. 

 

Depois de controlar os focos de resistência nos estados, Getúlio Vargas e seus aliados 

chegam ao Rio de Janeiro. Tomando posse no dia 3 de novembro de 1930, Getúlio 

Vargas inicia a chamada Era Vargas. Fica no poder por quinze anos ininterruptos 

(1930-1945) e, logo depois, seria eleito pelo voto popular, voltando à presidência entre 

os anos de 1951 a 1954.  

 

 

2.4.2 A Revolução de 1930 

 

 

O golpe de 1930, que depôs o presidente Washington Luís, impediu a posse do 

presidente eleito Júlio Prestes e pôs fim à República Velha. 

 

 

 

 

Getúlio Vargas – 1930 
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Para controlar a superprodução e a crise no Brasil, Vargas mandou destruir todos os 

estoques de café. Mesmo com a crise de 1929, houve intensa aceleração do 

desenvolvimento industrial. Esse desenvolvimento deu-se por causa da diminuição das 

importações e da oferta de capitais, que trocaram a lavoura tradicional em crise pela 

indústria. Mas foi a participação do Estado, com tarifas protecionistas e investimentos, 

que mais influiu nesse crescimento. 

 

A partir de 1930, a sociedade brasileira viveu importantes mudanças. Acelerou-se o 

processo de urbanização, e a burguesia começa a participar cada vez mais na vida 

política. Com o progresso e a industrialização, a classe operária cresceu muito. Vargas, 

com uma política de governo dirigida aos trabalhadores urbanos, tentou atrair o apoio 

dessa classe, que era fundamental para a economia, pois tinha em mãos o novo motor 

do Brasil: a indústria. A criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 

1930, resultou numa série de leis trabalhistas. Além de mudanças na economia, houve 

desenvolvimento educacional e uma verdadeira revolução cultural em relação à 

República Velha.  

 

Segundo Piletti  (1999: 239)7, 

 

Muitas pessoas apoiaram a Revolução de 30 em busca de eleições mais 

limpas e democráticas, com a participação maior da população. Queriam 

também a moralização da administração pública e a modernização da 

economia, com a industrialização do país. Ficaram logo decepcionados com 

os rumos do novo governo: demora na convocação da Constituinte e, três 

anos depois de promulgada, houve a anulação da constituição 

democraticamente elaborada, submetendo o país a uma constituição 

autoritária e à ditadura do Estado Novo.   

 

 

 

 

                                                
7 PILETTI, Nélson. História do Brasil. 20. ed. São Paulo: Ática, 1999. 
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2.5 Revolução Liberal de 1842 

 

 

 

Revolução é uma ruptura abrupta do sistema jurídico, político, social, econômico ou 

cultural vigente, com a subsequente formação de um novo sistema. Em geral, uma 

revolução fica caracterizada quando o espaço de tempo é curto, pois, se longo, as 

mudanças passam despercebidas e acabam sendo consideradas apenas um processo 

evolutivo. 

 

 

No Brasil, costuma-se denominar também de Revolução quaisquer movimentos de 

revolta, mais ou menos violentos, contra o poder estabelecido.  De fato, as chamadas 

“revoluções” brasileiras foram, na verdade, revoltas, rebeliões ou quarteladas militares, 

com exceção da Revolução Farroupilha que, se tivesse obtido sucesso, seria tão 

revolucionária quanto foi a Revolução Americana. 

 

 

A Revolução de 1842 foi um movimento de cunho liberal ocorrido nas províncias de 

São Paulo e Minas Gerais. O Partido Liberal fez sua eclosão depois que D.Pedro II 

dissolveu a Assembleia Geral.  Os rebeldes foram vencidos na batalha de Santa Luzia. 

O Partido Liberal, uma das grandes agremiações políticas do Império, reunia 

defensores de ideias renovadoras e de maior autonomia das províncias, contrapondo-

se ao Partido Conservador. Foram seus representantes que promoveram, em 1840, 

durante o ministério dos Andrada, a elevação de D. Pedro II ao poder, mediante a 

declaração de maioridade, mas tendo vencido as eleições de 1842, e sendo a 

Assembleia Geral dissolvida pelo governo, o partido caiu na oposição, chegando seus 

membros a organizar movimentos armados em São Paulo e Minas Gerais. 
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Rafael Tobias de Aguiar 

 

 

Com relação à Revolução Liberal de 1842, ela aconteceu quando o Imperador D. Pedro 

II dissolveu a Assembleia Geral que ainda se encontrava trabalhando em suas sessões 

preparatórias, alegando que as irregularidades e fraudes cometidas no processo de 

eleição haviam determinado a vitória dos liberais. Estes não se conformaram com a 

decisão imperial e iniciaram, então, nas províncias de São Paulo e de Minas Gerais, 

uma série de pronunciamentos indignados contra a dissolução efetivada. Logo em 

seguida, uma delegação do Partido Liberal saiu de São Paulo com destino ao Rio de 

Janeiro, pensando encontrar-se com o Imperador para discutir a questão, mas não foi 

recebida por ele. A recusa provocou o surgimento de um movimento rebelde na cidade 

paulista de Sorocaba – cuja câmara aprovou por aclamação o nome do brigadeiro 

Rafael Tobias de Aguiar como presidente da província – a agitação estendeu-se às 

cidades de Taubaté, Pindamonhangaba, Silveiras e Lorena. Uma coluna formada por 

mil e quinhentos homens – a Coluna Libertadora – marchou então sobre a capital 

paulistana, mas foi enfrentada por tropas legais comandadas por Caxias.  
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Revolução Liberal de 1842 – Sorocaba 

 

No combate que aconteceu em Vargem Grande, hoje Vargem Grande do Sul, os 

revolucionários não tiveram melhor alternativa senão recuar e retornar a Sorocaba 

onde acabaram se dispersando. Com o fracasso do movimento, o brigadeiro Rafael 

Tobias de Aguiar fugiu para o sul do país, enquanto, em Sorocaba, o padre Feijó, que 

estava comprometido com os rebeldes, foi preso e exilado para o Espírito Santo.  

 

Em Campinas, o exército rebelde era comandado pelo capitão ituano Boaventura do 

Amaral.  Ele morreu no Combate de Venda Grande, em 1842. As frentes revoltosas 

foram eliminadas antes da marcha planejada sobre São Paulo. As forças imperiais 

eram comandadas por Luís Alves de Lima e Silva, então barão de Caxias.  

  

Em Minas Gerais, a sublevação foi comandada pelo político Teófilo Benedito Otoni e 

teve início em Barbacena, conseguindo conquistar vitórias importantes em Sabará e 

Queluz; mas, depois de demorado combate em Santa Luzia, as forças imperiais sob o 

comando de Caxias conseguiram dominar a situação, prendendo Teófilo Otoni e 

restaurando a ordem no país. Dois anos depois, (1844), o Imperador D. Pedro II 

concedeu anistia a todos os que haviam participado da revolta. 
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Os fatos históricos, as mudanças sociais e políticas, os acontecimentos vão dar 

coerência, sustentação e credibilidade à argumentação do autor. A retomada dos 

aspectos históricos em que estão situados os discursos teatrais possibilita a crença do 

“real acontecido” e aparece como suporte para a contextualização da narrativa literária.    
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3 Jorge Andrade: vida e obra  
 
 

 
 
 
3.1 Dados biográficos e produção 
 
 
 
Aluisio Jorge Andrade Franco nasce em Barretos, São Paulo, no dia 21 de maio de 

1922, descendente de uma família de fazendeiros de café originária do tronco dos 

Junqueiras, do sul de Minas. Considerado um dos escritores paulistas e brasileiros 

mais expressivos, retrata com grande verdade e sensibilidade vários panoramas da 

vida rural, ligados à herança cafeeira. 

 

 Posteriormente, dedica-se a temas contemporâneos à sua época e ligados à vida da 

metrópole. Filho de fazendeiro, e tendo vivido a cultura do meio rural, o autor mostra 

em sua obra as cenas desse universo, especialmente a crise de 1929 e a adaptação ao 

meio urbano. 

 

Faz seus estudos até o secundário em sua cidade natal e em Bebedouro; e, em 1938, 

vai para São Paulo, para cursar a Faculdade de Direito. 

 

Em 1940, ingressa na Faculdade de Direito de São Paulo; dois anos depois, abandona 

os estudos. Após tentativas, também sem sequência, de cursar uma escola de cadetes 
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no Nordeste e de trabalhar num banco, passa os anos que se seguiram na Fazenda 

Coqueiros, de sua família, exercendo a função de fiscal de cafezal, o que lhe 

proporcionou um contato direto com os camponeses, com os quais partilhava o amor 

pela terra.    

 

A terra para Jorge Andrade sempre teve um valor sagrado e ele diria, anos mais tarde, 

que, por amor dela, alguns homens oprimem outros, enquanto que, por esse mesmo 

amor, outros aceitam ser dominados. Ele abordaria essas duas vertentes em suas 

peças. 

 

As atividades rurais eram divididas com a leitura, que cultivava desde menino, e com 

visitas à capital, onde não perdia a oportunidade de ver o que havia de interessante no 

teatro. Foi numa dessas ocasiões, em 1951, que começou a pensar em se dedicar ao 

teatro, mas como ator. Sua carreira de ator durou pouco, mas a de autor, que se iniciou 

em 1951, iria transformá-lo num nos nomes mais significativos do moderno teatro 

brasileiro. 

 

Em 1951, ingressa na Escola de Arte Dramática (E A D), em São Paulo e compõe o 

primeiro texto teatral: O faqueiro de prata (menção honrosa no Concurso Martins 

Pena). 

 

Termina os estudos na Escola de Arte Dramática, em 1954, e escreve O Telescópio 

(Prêmio Fábio Prado). A obra aponta para as regiões da memória do autor, enfoca o 

seu passado e figuras que conhecia. O texto mostra a desagregação moral das famílias 

da aristocracia cafeeira, agora envolvidas em disputas de herança; surge em cena o 

filho bêbado e revelador do “fim da raça”. Raça de obstinados conquistadores vindos 

de Minas Gerais quando a mineração do ouro entra em colapso. 

 

Em 1955, com a encenação de A Moratória, dirigida por Gianni Ratto, Jorge Andrade já 

mostra a sua potencialidade e recebe a consagração do público e da crítica. Nela, 

retrata como profundo conhecedor e com empatia a decadência de uma aristocracia 
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rural paulista, empobrecida pela crise de 1929. Os personagens de A Moratória são os 

desbravadores do Oeste paulista, os fazendeiros da Paulista e da Mogiana, gente que 

teve o seu esplendor subitamente ferido pela crise de 1929. O tema da decadência 

ficou, de certa forma, associado à sua obra. Ela é, no entanto, bem mais ampla e mais 

rica, constituindo um painel da sociedade e do homem brasileiros desde o século XVIII 

até a atualidade, numa tentativa de entender o presente através do passado, como 

Jorge Andrade tantas vezes acentuou. A peça A Moratória deu-lhe o prêmio Saci e um 

prêmio de viagem aos Estados Unidos, onde permaneceu três meses.         

 

Em relação às obras O Telescópio e A Moratória, afirma Magaldi (1966: 212)8 :  

 

 

Justificavam a franca acolhida, além do mérito artístico, a intransigente 

honestidade com que foram escritas as peças e a absoluta ausência de 

concessão ao sensacionalismo. Jorge Andrade permaneceu fiel ao rigor de 

sua inspiração, num paciente artesanato literário, que sempre foi uma das 

nossas visíveis lacunas. 

 

 

Em 1956, durante a viagem aos Estados Unidos, Jorge Andrade encontra o dramaturgo 

norte-americano Arthur Miller, que ele reconheceu ser, junto com Eugene O’Neill e 

Tchekhov, as suas principais influências.  Nesse mesmo ano, casa-se com Helena de 

Almeida Prado, com quem teve três filhos. 

 

Em 1957, escreve a peça Pedreira das Almas, retratando o período do esgotamento da 

extração de ouro em Minas Gerais. A obra aponta a arquitetura de pedra da cidade 

mineira de São Tomé das Letras e as narrativas sobre essa cidade esvaziada após a 

derrota dos liberais ante as forças absolutistas, na Revolução Liberal de 1842. O texto 

dramático mostra desolação pela inviabilidade econômica da sobrevivência, agravada 

                                                
8 MAGALDI, Sábato. Panorama do teatro brasileiro. São  Paulo: Difusão Européia do Livro, 1966. 
 
 



 44 

pela vitória militar do Poder imperial. Em contraste com esse quadro, existe a 

esperança na vida do Planalto, para onde se deslocam os construtores da civilização 

do café.  Com esse trabalho, Jorge Andrade recebe o Prêmio da Associação de 

Críticos Teatrais. 

 

 Em 1961, publica A Escada, expressiva criação do autor que lhe deu o Prêmio da 

Associação Paulista de Críticos Teatrais.  Nessa obra, o autor retrata um casal de 

idosos, cujo futuro é discutido pelos filhos, moradores de um mesmo bloco de 

apartamentos. O velho Antenor, empurrado de apartamento a outro dos filhos, julga-se 

desapossado do bairro inteiro do Brás, que pertencera um dia a seus ascendentes. O 

tom nostálgico e a presença da memória voltam a infundir poesia à cena andradiana. 

 

Trabalha para a revista Realidade. Escreve Senhora Boca do Lixo em que a 

protagonista é oriunda da sociedade tradicional, inadaptada na realidade de hoje. 

Noêmia, a protagonista, custeia as viagens costumeiras à Europa com o produto de 

utilidades contrabandeadas. Presa, acaba encontrando a liberdade em função das 

ligações com altas personalidades que ainda mantém. Proibida pela censura, a estréia 

dá-se em Portugal, em 1966. No Brasil, é montada em 1968. 

 

Com a peça Os Ossos do Barão recebe o Prêmio Saci de melhor autor. Essa peça 

continua presente na lembrança do grande público: espectadores, estudiosos, 

escritores, artistas e críticas especializadas. O texto sacudiu a ideologia burguesa e a 

aristocracia alienada que foi obrigada a encarar os conflitos de uma classe urbana de 

emergentes em plena ascensão.  O texto foi adaptado para a televisão que deu a Jorge 

Andrade um público do tamanho do Brasil. Falando à revista Amiga, em 1976, Jorge 

Andrade definiu suas ambições com esse veículo de comunicação: 

 

 

Para mim, a televisão não é somente o mais importante meio de comunicação 

dos tempos de hoje, mas o mais extraordinário para a conscientização e 

educação do povo. Sendo isto, acho que um trabalho como uma novela deve 
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conscientizar e educar e não somente divertir ou, o que é pior, alienar. Quando 

digo conscientizar e educar, quero dizer que ela deva escolher temas e conflitos 

de nossa realidade imediata e conduzi-los ao debate, à polêmica, à 

contestação... 

 

 

Jorge Andrade mostra, em sua novela, uma mudança nos valores da sociedade 

brasileira: fortuna e tradição não necessariamente andariam juntas. Ao mesmo tempo, 

nenhum dos dois protagonistas (Egisto e Miguel) estava satisfeito com o que tinha. 

Quem era milionário queria ser nobre. Quem era nobre não se conformava com a falta 

de dinheiro.    

 

Em 1964, ocorre a encenação de Vereda da Salvação, que lhe deu o Prêmio da 

Associação Paulista de Críticos Teatrais. No ano seguinte, Vereda da Salvação é 

transformada em filme. Desviando a atenção da casa grande e da fazenda, o 

dramaturgo capta outro aspecto do drama rural brasileiro: camponeses espoliados 

escapam do cotidiano miserável pela via do misticismo. 

 

 Em 1965, escreve Rasto Atrás. A peça, nitidamente autobiográfica, retrata um ajuste 

de contas com o passado do autor e seus conflitos com o pai. A ação se estende de 

1922, ano em que nasceu, até 1965, quando completava 43 anos. O texto narra uma 

viagem de volta ao Interior, ao encontro do pai distante. É a busca da identidade, a 

avaliação da vida inteira. Com essa peça, ganha o primeiro lugar de melhor autor pelo 

Serviço Nacional de Teatro (S N T). 

 

Inspirado pela ditadura, em 1968, o autor escreve para a Primeira Feira Paulista de 

Opinião a peça A Receita. No ano seguinte, surgem duas realizações do autor: As 

Confrarias e O Sumidouro.  Em As Confrarias, o dramaturgo mostra a vida das 

estratificadas sociedades eclesiásticas de Vila Rica.  A ação passa-se em fins do 

século XVIII, em pleno clima da Inconfidência Mineira. São dois os protagonistas: Marta 

e seu filho José. Ela é a mulher forte, apegada à vida, que se serve da morte para 



 46 

combater a hipocrisia e os preconceitos. José, pela própria condição de ator, no Brasil 

colônia, está marginalizado. A intenção de Jorge Andrade, ao escrever As Confrarias, 

foi a de desmascarar os grupos, os partidos, as forças segregadoras que, sob qualquer 

pretexto, negam sempre o indivíduo não alinhado.  

 

Em O Sumidouro, Jorge Andrade põe em cena o dramaturgo Vicente e o bandeirante 

Fernão Dias. A peça apresenta uma síntese entre a história de São Paulo e a trajetória 

de Vicente, a partir da escrita deste último sobre momentos da derradeira expedição de 

Fernão Dias, a serviço do rei de Portugal, com o objetivo de encontrar as minas de 

esmeraldas, cuja existência lhe foi revelada pela filha do cacique. A peça materializa a 

metáfora de um grande país colonizado, que se escraviza pela exploração 

multinacional. Verifica-se, em O Sumidouro, o encerramento do ciclo Marta, a árvore e 

o relógio e a unidade das temáticas e das personagens que o constituem. 

 

Conhecido como o eterno solidário às vítimas da repressão imposta pela ditadura, 

Jorge Andrade foi, na opinião do sociólogo Florestan Fernandes, o único dramaturgo 

que conseguiu captar a realidade brasileira em todos os níveis. Seu primeiro contato 

com o dramaturgo, na ocasião de uma reportagem que Jorge Andrade fazia à revista 

Realidade, disse Florestan Fernandes:  

 

Como sociólogo é fácil desvendar o valor do seu trabalho, que retrata o drama 

do cotidiano. Ninguém melhor que Jorge Andrade para mostrar o paulista, a 

burguesia.  (Folha de S.Paulo, 14 de março de 1964) 

 

 

Em 1970, recebe o Prêmio Molière Especial quando da publicação da compilação do 

seu ciclo dramático: Marta, a árvore e o relógio.  
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 Sobre esse ciclo pronunciou-se o crítico e ensaísta Anatol Rosenfeld 9:  

 

No seu conjunto, esta obra é única na literatura teatral brasileira. Acrescenta à 

visão épica da saga nordestina a voz mais dramática do mundo bandeirante. É 

única, esta obra, pela grandeza de concepção e pela unidade e coerência com 

que as peças se subordinam ao propósito central, mantido durante longos 

anos com perseverança apaixonada, vontade de devassar a escavar as 

próprias origens e as de sua gente, de procurar a própria verdade individual 

através do conhecimento do grupo social de que faz parte e de que, contudo, 

tende a apartar-se, precisamente mercê da própria procura de um 

conhecimento mais aguçado e crítico, que situa este grupo na realidade maior 

da nação.   

  

 

Em sua obra, Jorge Andrade mostra quadros sociais que são referenciadores da 

memória. A fonte de nossos sentimentos e pensamentos pessoais está nas 

circunstâncias sociais, nas experiências de grupo do passado. Sob esse prisma, pode-

se entender a escritura de Jorge Andrade em que a família é o principal segmento 

referenciador do dramaturgo. A vida na fazenda, junto ao pai e ao avô, é o momento do 

tempo vivido. A vida de adulto, na cidade grande, lugar onde as perdas são postas, é o 

depois; daí a vontade de lembrança, a preocupação com o passado.  A mudança de 

espaço – fazenda / cidade – transformou seus referenciais, de seu grupo e até de seu 

povo. 

 

Quando reelabora a perda em sua escrita teatral, essa memória individual torna-se 

“consciência histórica”. Com a compreensão do passado e de si mesmo, compreende o 

homem brasileiro. “Eu apenas procuro descobrir esses valores do passado pra ver até 

que ponto eles são culpados pelo presente, que nós temos” (Jorge Andrade)10.  

 

                                                
9 ROSENFELD, Anatol. Visão do ciclo. IN: ANDRADE, Jorge. Marta, a árvore e o relógio. São Paulo: 
Perspectiva, 1970. 
10 Andrade, Jorge. IN: Entrevista, 1976. 
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As leituras que definiram a formação de Jorge Andrade deixaram marcas em suas 

obras. Arthur Miller e suas personagens fizeram parte de seus estudos. Nas obras 

desses dois dramaturgos, as personagens sofrem o impacto que a crise de 1930 impõe 

na sociedade. Também o conflito de gerações é trabalhado pelos dois escritores.  

Jorge Andrade estudou teatro no início dos anos 1950. Na mesma década, estagiou 

algum tempo nos Estados Unidos, onde travou contato com o dramaturgo Arthur Miller 

e de quem recebeu orientação de que deveria voltar à sua terra, observar seu povo, 

estudar o que os homens desejam ser e o que realmente eram e, então, escrever sobre 

a diferença. Jorge Andrade ouviu esse recado e procurou, com suas peças, traçar um 

panorama do homem brasileiro nos anos1950 e 1960. 

 

A Moratória, escrita em 1954, apresenta-se como mapeamento da decadência das 

elites cafeeiras do Brasil, pós-1930. A atmosfera da mudança de tempos e o impacto 

que isso provocou nos indivíduos aparecem na obra. 

  

Ao escrever seus textos, publicá-los, encená-los e receber premiação por alguns, Jorge 

Andrade expõe-se como homem político. Assim, inscreve-se, com suas obras, em 

importantes debates com os intelectuais e políticos dos anos 50.   

 

A partir da proposta inicial de criar um teatro que refletisse a realidade brasileira, por 

meio da história do seu povo, Jorge Andrade acabou por escrever um conjunto de 

textos, organizado num único corpo, conjunto de dez peças, conhecido como o ciclo 

Marta, a árvore e o relógio.  As peças articulam-se pelo viés da memória e pela 

reiteração de personagens e de temas. São elas: As Confrarias, (1969); Pedreira das 

Almas (1957); A Moratória (1954); O Telescópio (1951); Vereda da Salvação (1958); 

Senhora Boca do Lixo (1963); A Escada (1961); Os Ossos do Barão (1962); Rasto 

Atrás (1965) e O Sumidouro (1970). 

 

Na forma em que foi publicado, o ciclo não obedece à cronologia da criação das obras 

que o compõem. No momento em que as dez peças foram agrupadas, perderam, de 

certa forma, parte de sua autonomia e, sob um título comum (Marta, a árvore e o 
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relógio), passaram a ser “capítulos” de uma obra maior, como subtítulos, ao invés de 

títulos isolados. Tal mudança acentuou o caráter épico que já impregnava fortemente a 

maior parte dos textos. O mesmo efeito foi conseguido com a inclusão de referências 

(intratextualidade) de fatos e personagens de uma história na outra. Assim, justificam-

se as citações e os resumos das principais obras de Jorge Andrade. 

 

Em 1972, publica o artigo “O mundo composto”, na revista Realidade, n° 80 e, em 

1975, lança Milagre na Cela, que foi proibida pela censura; só foi encenada em 1980.  

Torna-se polêmico e incompreendido com a publicação da obra O Grito.   

 

Escreve o romance autobiográfico Labirinto em 1978 e, no ano seguinte, publica O 

Incêndio. 

 

Um elo-ato da peça A Corrente (os outros dois são de Consuelo de Castro e Lauro 

César Muniz) é escrito em 1981. Jorge Andrade trabalha, em 1982, na Rede 

Bandeirantes de TV com a novela Ninho de Serpente.    

 

Falece em São Paulo, no dia 13 de março de 1984. 

 

Por ocasião do falecimento de Jorge Andrade, o professor Antonio Candido, estudioso 

da Literatura Brasileira, amigo e admirador da obra andradiana, deu à Folha de S. 

Paulo (14/03/1964) o seguinte depoimento:  

 

 

Para Jorge Andrade o teatro era uma procura da verdade. No seu caso, 

procura do que significava o mundo onde nasceu, de fazendeiros em crise 

econômica e social, sofrendo o choque do progresso urbano, sem entenderem 

bem o que estava acontecendo. Daí ele partiu para descrever as raízes desse 

mundo e procurar compreender como os seus valores tinham-se formado. 

Neste percurso, descobriu o ângulo do oprimido, daquele cujo trabalho forma a 

base das prosperidades alheias. E chegou assim a uma visão dramática da 

iniquidade social. O seu teatro é uma curiosa mistura de nostalgia e revolta, de 
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senso piedoso do passado e denúncia do presente, de compreensão e 

condenação. Um teatro de alta qualidade, que exprime com nobreza as suas 

perplexidades e o seu inconformismo. Pessoalmente, sinto muito a morte dele, 

porque éramos amigos praticamente desde que ele começou a escrever, e 

acompanhei de perto a construção de sua grande obra. 

 

 

Permanecem inéditas algumas criações: As Colunas do Templo (1952); Os Crimes 

Permitidos (1958); O Mundo Composto (1972); A Zebra (1978); A Loba (1978). 

 

Jorge Andrade criou algumas telenovelas e casos especiais:    

 

             Os Ossos do Barão (Globo 1973/1974) 

             O Grito (Globo 1975/1976) 

             As Gaivotas (Tupi 1979) 

             Dulcineia vai à guerra (Bandeirantes - parcial 1980/1981) 

             O Fiel e a Pedra (Cultura – tele-romance 1981) 

             Os Adolescentes (Bandeirante - parcial 1981/1982) 

             Ninho de Serpente (Bandeirantes 1982) 

             Mulher Diaba (Bandeirantes - parcial 1983) 

             Sabor de Mel (Bandeirantes 1983) 

 

 

Considerado um clássico da dramaturgia moderna, Jorge Andrade é objeto de diversas 

teses acadêmicas que investigam aspectos inovadores de sua grande e diversificada 

obra. 

   

Envolvido com a teledramaturgia de sua época, abriu novos horizontes de formato, 

temática e linguagem para a encenação eletrônica de qualidade nos anos 70. Ao longo 

de sua carreira como escritor, marcou sua obra com a análise do conflito de indivíduos 

ante o meio social em desagregação e a decadência de seus valores morais sendo ou 

dos barões do café, no interior de São Paulo, ou das classes emergentes das grandes 
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cidades. Jorge Andrade mostrou a desordenada passagem do Brasil rural para o 

urbano e criou personagens inseridos na história. Esses personagens não podem ser 

compreendidos sem levar-se em conta, a um só tempo, aspectos históricos, sociais e 

psicológicos, daí seu poder de iluminar a formação do país e, em consequência, nosso 

presente. 

 

Sua obra também é marcada por outros problemas sociais como: distribuição de terras, 

proliferação de seitas e fanatismos. 

 

Jorge Andrade é conhecido por seu rigor ao lidar com a metalinguagem em complexa e 

apurada exigência artística. Nos palcos nacionais, seu trabalho expressou as 

transições socioeconômicas do Brasil – do ouro para o café e do café para a indústria – 

e revelou as opressões e fraquezas morais e religiosas assim como as conquistas 

bandeirantes. 

 

Há, em toda obra de Jorge Andrade, uma importante vertente autobiográfica, tanto na 

reiteração do conflito pai – filho quanto na derrocada da aristocracia cafeeira que se 

seguiu à crise de 1929.  

 

Destaca-se, ainda, o grande preparo histórico e social do autor, o que dá ainda maior 

dimensão ao seu teatro. O aspecto histórico estará relacionado diretamente com a 

literatura, conforme afirmou Jorge Andrade: “O teatro é uma representação viva de um 

fato, e nesse fato o personagem principal deve ser o homem.” (Revista do Teatro, 

1978, nº 10). O autor entende que se a arte não registra o homem, no tempo e no 

espaço, não é Literatura, pois como discurso, a Literatura caracteriza-se, antes de tudo, 

como uma prática social, na qual se inscrevem não só elementos da língua, mas 

também suas instituições. Não se trata de entender a História como pano de fundo 

para a compreensão politizada da obra, e sim entender a arte como parte de um 

discurso mais amplo, o discurso histórico, do qual a obra de arte participa como se 

fosse procedimento retórico. 
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Sua forma de expressão reflete o que alguns críticos consideram como “A mais séria e      

profunda meditação que se fez, em nosso teatro, sobre a História do Brasil”. (Sábato 

Magaldi)11   

 

Para facilitar a leitura deste trabalho e possibilitar maior entendimento, serão 

apresentados os resumos das obras que constituem o corpus.  

 

 

3.2 A Moratória  

 

 

 

A peça, escrita no contexto da transição entre a República Velha e a Era Vargas e 

representada em 1955, mostra, por meio do talento autêntico de Jorge Andrade para a 

dramaturgia, a crise do café como uma crise política e social, decorrente, em princípio, 

da crise internacional e da intervenção do governo provisório de Getúlio Vargas nas 

propostas da política interna. 

 

A Moratória12 focaliza a crise de 1929 por meio do empobrecimento e da decadência de 

uma família de fazendeiros que tenta, como medida extrema de autopreservação, 

reaver as terras hipotecadas. 

 

A ação dramática é desenvolvida em dois planos espaços-temporais, que são 

apresentados simultaneamente. Um, de 1929, representa o passado e focaliza uma 

fazenda de café da família. O outro, o plano do presente, mostra as mesmas 

personagens três anos depois, em 1932, numa pequena cidade próxima à fazenda.  

 

                                                
11 MAGALDI, Sábato. Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Difusão Europeia do Livra, 1966. 
12 ANDRADE, JORGE. A Moratória. 15.ed. Rio de Janeiro: Agir, 1995. 
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Os dois planos frequentemente se entrecruzam, estabelecendo um jogo dinâmico entre 

o passado e o presente. Esse jogo é fundamental na apresentação do tema e na 

configuração das personagens. Com esse recurso, Jorge Andrade quebra a linearidade 

que tornaria monótonos o texto e a encenação.  

 

Essa organização permite ao espectador estar em contato simultâneo com os dois 

momentos fundamentais da história, comparando-os, confrontando os fatos, as 

situações, as atitudes e reações das personagens. O espectador sabe, 

antecipadamente, que toda esperança é inútil e sofre a futura decepção das 

personagens.  

 

De acordo com Prado (1995)13 :  

 

Toda A Moratória é construída assim: cada plano descreve a sua curva 

própria, indo da esperança ao desespero ou vice-versa – até que sobrevenha 

a derrocada final. Mas o gráfico, a fisionomia última da peça é constituída pela 

habilíssima superposição das duas curvas. 

 

 

O núcleo da peça é definido pelo próprio título: a moratória – situação jurídica de 

insolvência da fazenda de Joaquim - simboliza a demora, o tempo de espera para a 

solução do problema. 

 

Os dois espaços fundamentais são: a sala de uma modesta casa da cidade do interior 

de São Paulo e a sala espaçosa de uma fazenda tradicional. O ambiente da fazenda é 

manifestado por meio de pequenas observações que perpassam a conversa, como: o 

balaústre que está estragado, os vidros da bandeira da porta estão pedindo troca – 

sinais que apontam para a decadência que paira sobre a fazenda. A sala da casa da 

cidade apresenta os mesmos quadros, um galho de jabuticabeira (também comum ao 

outro plano). Apenas uma máquina de costura, bem à mostra no presente, simboliza a 

                                                
13 PRADO, Décio de Almeida. Prefácio. IN: ANDRADE, Jorge. A Moratória. 15. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1995.  
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nova existência da filha, a única pessoa que aceitou a realidade e tenta viver de acordo 

com ela. 

 

O autor quis deixar bem marcadas a queda da aristocracia rural, a crise e as mudanças 

sociais provocadas pela desvalorização do café, enfocadas a partir da classe 

arruinada: uma família de fazendeiros é obrigada a hipotecar suas terras e termina por 

perdê-las. 

 

Assim, o ponto de vista da peça é o da aristocracia rural decadente, forçada a viver 

numa nova ordem social, sem se adaptar a ela. O autor contempla a agonia, o último 

empreendimento/esforço de sobrevivência da família na tentativa de alegar, 

judicialmente, a nulidade do processo de praceamento. A esperança de retorno à 

fazenda com base na moratória e no resultado do processo de nulidade (1932) é 

arrastada até a decisão final do juiz, com a derrota definitiva. 

 

De acordo com Prado (1995)14 :  

 

A Moratória evoca o fim, frequentemente melancólico, desse processo social: 

a divisão e perda das fazendas, com a ascensão de novas classes, facilitada 

por dois violentos choques: a crise do café e a revolução de trinta (ambos, não 

é preciso acrescentar, extremamente benéficos à democratização do País). 

Não compreenderá nada ao alcance da peça quem não pressentir, por detrás 

dos indivíduos e dos episódios particulares que ela narra, a agonia de uma 

sociedade em vias de transição – passagem do Brasil dos fazendeiros para o 

Brasil urbano. 

 

De acordo com Magaldi 15  

 

Transcorreu mais de uma década para que aparecesse nova obra, sólida e 

original, e ao mesmo tempo filtrasse o que de melhor trouxe Vestido de Noiva: 

era A Moratória. 

                                                
14 PRADO, Décio de Almeida. Prefácio.IN: ANDRADE, Jorge. A Moratória. 15. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1995.  
15  MAGALDI, Sábato. Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1966, p. 212.. 
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As personagens são seis: 

 

Joaquim -- proprietário da fazenda na região cafeeira, tradicionalista como dono de 

terra. Sem perder as características próprias, a personagem é representante da 

coletividade retratada. Nunca fugiu ao trabalho e melhorou o que herdou da família, 

mas não soube administrar os negócios durante a crise e perdeu tudo. No passado, 

politicamente, comportava-se como um coronel. 

 

Helena -- esposa de Joaquim, encarna a figura da mãe tradicional e da esposa 

convencional da sociedade rural brasileira; apresenta-se dividida entre o conflito da 

fazenda e a felicidade do esposo e dos filhos. 

 

Lucília -- a filha, oscila ao longo da peça entre uma jovem sonhadora e despreocupada, 

que costura por lazer, e uma mulher dura, realista, responsável que sustenta 

financeiramente a família e aceita tudo com resignação e esperança. 

 

Marcelo – o filho, é um rapaz típico da elite, quer desfrutar dos benefícios que a 

posição do pai lhe proporciona e, quando tudo desanda, refugia-se na bebida. Não se 

mostra habituado com nenhum trabalho. 

 

Olímpio -- noivo de Lucília, advogado, tenta auxiliar no processo de nulidade. Na 

riqueza, é discriminado por ser filho de um rival político; na pobreza, é exaltado por 

causa do título de advogado e como a única esperança da salvação da família. 

 

Elvira – irmã de Joaquim e esposa de Augusto (principal credor do cunhado). Em troca 

de café, leite e alguns alimentos, Lucília não cobra as costuras que a tia encomenda. 

As personagens compõem um conjunto familiar, relacionam-se nem sempre de forma 

amigável, como é o caso de Joaquim e Marcelo.    
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Em A Moratória, a crise é marcada pelo sentimento de perda, lembranças, esperança, 

restos de um poder perdido, vestígios de um Brasil rural. Os filhos de Joaquim sofrem a 

perda da situação social e a dor dos deserdados.  

 

 

Em relação à obra de Jorge Andrade, Prado 16 afirma: 

 

 

Seus valores sociais ela por assim dizer os assume, percebendo-os por 

dentro, exprimindo-os não nesta ou naquela frase que se possa citar fora do 

contexto, mas na própria maneira de ser e viver da cada personagem. Quim é 

Quim como Lucília é Lucília, mas sendo apenas eles mesmos, com todas as 

peculiaridades e maneirismos pessoais, são também, sem o saber, padrões 

exemplares de sua classe social.  

 

 

A obra de Jorge Andrade está ancorada na memória de um grupo e no conflito entre o 

passado e o presente. O entrecruzamento de planos temporais é que conduz o 

desenvolvimento da trama, construída numa perspectiva realista. O diálogo entre o 

passado e o presente redimensiona, ao longo da peça, o tema e as personagens. Esse 

mesmo diálogo torna relativa a situação dramática, uma vez que aponta para o olhar de 

um grupo que espera e sofre. O texto é apreciado pelo teor de suas preocupações 

sociais e pelo grau de emoção e de sensibilidade.  

 

Em A Moratória, a crise da estrutura familiar rural brasileira está diretamente refletida 

em toda a peça, nos dois planos. Enfoca a condição da realidade brasileira, a crise da 

sociedade patriarcal rural e os indícios do caminho definitivo de mudanças sociais na 

organização da sociedade paulista. 

 

 

 

                                                
16 PRADO, Décio de Almeida. Prefácio IN: Andrade, Jorge. A Moratória. 15. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1995. 



 57 

3.3 Os Ossos do Barão 

 

 

 

A peça, escrita em 1962, aborda o tema do imigrante sob vários aspectos: o trabalho 

rural, a contribuição para o desenvolvimento industrial de São Paulo, o amor à terra e a 

aliança do imigrante com a aristocracia.  

 

Em Os Ossos do Barão17, o autor focaliza a trajetória de um imigrante italiano que, 

trabalhando na lavoura de café, alcançou fortuna, todavia não conseguiu fazer parte da 

alta sociedade paulista em razão de sua origem humilde. Egisto Ghirotto é um indivíduo 

bem sucedido que planeja aliança com a aristocracia. O dramaturgo analisa o tema da 

imigração sob múltiplas abordagens, uma delas é a investigação da aliança da 

aristocracia decadente com o imigrante enriquecido, base do desenvolvimento 

industrial de São Paulo, na década de 50. O autor incorpora a urbanização, a 

industrialização e a contribuição do estrangeiro para mostrar a formação da sociedade 

paulista. 

 

O espaço urbano é o cenário da trama e das tensões criadas entre o passado e o 

presente. Os descendentes da aristocracia rural decadente aparecem ao lado do 

imigrante em ascensão, simbolizando o começo da formação de uma nova elite 

essencialmente industrial. 

 

A família do imigrante é composta de Egisto Ghirotto, Bianca e Martino enquanto a 

família tradicional é formada por Miguel Camargo, Verônica e Izabel.  

 

Egisto Ghirotto é um imigrante enriquecido que, em busca da ascensão social, 

comprou tudo o que pertencera ao Barão de Jaraguá: as terras, os objetos e até 

                                                
17 ANDRADE, Jorge. A Escada. Os Ossos do Barão. São Paulo:Brasiliense, 1964.  
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mesmo a capela onde repousam os seus restos mortais, os chamados “ossos do 

barão” do título. 

 

Egisto e a esposa Bianca, trabalhando na lavoura de café e favorecidos pelas 

mudanças econômicas, fizeram as primeiras acumulações e, agora, na cidade, 

possuem uma tecelagem e consolidaram considerável riqueza; contudo, não 

conseguiram a inclusão na elite social. 

 

Egisto Ghirotto sonha em ser enterrado na capela, ao lado dos ossos do barão. Para 

alcançar esse objetivo, articula a aproximação das duas famílias. O primeiro passo 

seria colocar à venda a capela onde estão os ossos do barão. Por meio de um anúncio 

de jornal, Egisto tem convicção de atrair a família do barão, pois admitir a aquisição da 

capela por outros seria desmerecer a honra familiar.  

 

Com a aproximação de Miguel e Verônica, Egisto vislumbra algo melhor: a união de 

seu filho Martino com a neta do barão, Izabel.  Esse casamento permitiria aos ex-

aristocratas o acesso ao mobiliário, ao dinheiro e aos ossos do barão. Por outro lado, a 

mesma união daria a Egisto o acesso à tradição familiar de Miguel e, portanto, poderia 

frequentar os espaços das famílias tradicionais e renomadas na sociedade paulistana. 

Referindo-se à Izabel, Egisto diz: “Quer dizer que... questa ragazza discendi das 

dezesseis famiglias que vieram com Martim Afonso de Sousa?” (p.150). 

 

Egisto consegue a concretização da venda da capela e a sociedade com Miguel na 

tecelagem. Pede a Miguel que assine o contrato, mas percebe-se que, embutido na 

venda da capelinha, o imigrante acredita realmente conseguir o casamento de Martino 

e Izabel, como se observa na seguinte fala: 

 

 

Egisto _ Pode assinar, senhor Miguel! Eu mesmo mando desmanchar a 

capelinha e levo pra Fazenda Jaraguá. Concordo que lá é o lugar do Baron! E 

o meu também! O meu também! Quando ao futuro... chi lo sá! Vamos pensar 
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no presente! O que importa agora é a nossa sociedade de fiaçon!  O futuro é 

dos moços... Martino, Izabel! ... eles é que decide! (p. 167) 

 

 

Verônica, cansada de carregar o fardo do nome – Camargo Parente de Rondon 

Pompeu e Taques - e de cultivar as glórias familiares, reforça o laço, justificando-o com 

suas necessidades pessoais. Observe-se a fala: 

 

 

Verônica _ Em quarenta anos ele conseguiu o que levamos quatrocentos! Que 

adianta descender dos bandeirantes e precisar fazer feira toda semana! 

Preferia ter menos tradição e um pouco mais de segurança! Afinal, o que 

temos?! Uma fazenda deficitária e um nome que sozinho não paga conta! 

(p.152) 

 

 

Na caracterização das personagens, Jorge Andrade ressalta muitas diferenças. 

Percebe-se, por exemplo, a distinção entre Egisto e Miguel. Enquanto Egisto assume e 

admite, perante todos, o seu desejo de fazer parte de uma família tradicional porque 

ele tem consciência de ter construído também a história do Brasil; Miguel e a família 

vislumbram, com a união de Martino e Izabel, o retorno de seus bens. A dignidade da 

aristocracia desaba num amontoado de conveniências.    

 

Apesar das diferenças entre os jovens, Martino e Izabel casam-se, e o desejo de Egisto 

se realiza. Após dois anos, acontece o batizado de Egisto Ghirotto Neto na capela do 

Barão de Jaraguá.  

 

No final, ocorre uma junção de valores e bens simbólicos entre Egisto e Izabel. Nos 

presentes preparados para a criança, Izabel manda fazer uma peneira de ouro; e 

Egisto, uma caravela também de ouro. A peneira, como símbolo do trabalho rural 

(colheita do café) e a caravela como símbolo dos colonizadores. 
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3.4 Pedreira das Almas      

 

 

 

Escrita em 1957, Pedreira das Almas faz parte do ciclo Marta, a árvore e o relógio 

(1986) do dramaturgo Jorge Andrade. O ciclo é composto por dez peças que se 

articulam pelo viés da memória e pela repetição de personagens e de temas.  

 

Jorge Andrade faz um retrocesso na história em Pedreira das Almas18. A peça focaliza 

a Revolução Liberal de 1842, dramatiza a vida dos habitantes da cidade de Pedreira 

das Almas que decidiram abandonar a cidade da fronteira de Minas Gerais e São 

Paulo, esgotados os veios auríferos, para estabelecer a civilização do café. A peça 

apresenta velhos mitos teatrais, a exemplo de Antígona, de Sófocles, na tentativa de 

ilustrar a resistência do cidadão contra o poder absoluto do Estado, ou a luta individual 

contra qualquer forma de tirania. 

 

Em Pedreira das Almas, Jorge Andrade apresenta a arquitetura de pedra da cidade 

mineira de São Tomé das Letras, que lhe serviu de inspiração, e as narrativas sobre a 

cidade esvaziada após a derrota da Revolução Liberal de 1842. 

 

Nessa obra, estão estabelecidas as matrizes dos conflitos e das situações 

apresentadas em A Moratória uma vez que o autor faz análise e interpretação acerca 

do povoamento e da atividade da região cafeicultora do Estado de São Paulo, no final 

do século XVIII. O autor estabelece, desse modo, as origens da ocupação do interior 

paulista. 

 

A obra deve ser analisada dentro de um contexto histórico, inserida na luta política de 

seu tempo. O texto teatral constrói representações a respeito da realidade brasileira e 

das dificuldades políticas por que passava a sociedade. 

                                                
18 ANDRADE, Jorge. Pedreira das Almas. O Telescópio. 4. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1976. 
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Jorge Andrade apresenta a cidade de Pedreira das Almas, que convive com o 

esgotamento dos veios auríferos. As personagens lidam com a decadência da região, 

situação agravada pela vitória do poder imperial e opressivo. A miséria e o isolamento 

trazem aos moradores da pequena cidade o sonho de partir para o planalto, onde têm 

esperança de encontrar riqueza e prosperidade. 

 

Pedreira das Almas apresenta os sinais do tempo, do desgaste, das ruínas daquilo 

que, outrora, fora símbolo do poder.  

 

É por meio do discurso das personagens que emerge o discurso da tradição 

representada por Urbana. Matriarca da cidade e mãe de Mariana e de Martiniano, 

Urbana luta pela preservação da tradição e da própria região. Em nome desse ideal, 

opõe-se ao casamento de sua filha com Gabriel, soldado das forças liberais de 1842, 

que deseja partir em direção às terras do planalto.  

 

Dado o envolvimento político, Gabriel é procurado pelas forças do Império. Neste 

campo de reflexão, a história e a literatura interligam-se como leituras possíveis de uma 

recriação imaginária do real. Assumir este campo de entrecruzamento significa 

entender a arte literária e a história como formas diferenciadas de percepção e de 

leitura do real.  Por meio de representações e do diálogo, episódios ligados à 

Revolução de 1842 e à decadência econômica da sociedade mineira do final do século 

XVIII são recriados, proporcionando outra visão dos acontecimentos sob a ótica dos 

oprimidos.  

 

Quando os soldados chegam, Gabriel já foi escondido pelas mulheres na lendária gruta 

local. Os policiais, comandados pelo delegado Vasconcelos, trazem Martiniano 

algemado. O delegado propõe trocar a liberdade de Martiniano pela delação de 

Gabriel. Inconformado com a possibilidade de troca, Martiniano solta-se dos soldados e 

sai correndo. Aos gritos, a mãe e toda a vila veem o jovem cair fuzilado.  
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Um novo conflito se apresenta, pois já não há mais lugar no cemitério, e ninguém pode 

sair da vila para buscar terra para construir novos túmulos.  

 

As saídas de Pedreira das Almas são fechadas, e o corpo do jovem assassinado fica 

insepulto; pois, como o cemitério está em construção, a terra para a cerimônia fúnebre 

tem ser trazida do vale ou, caso contrário, o enterro deverá ocorrer fora da cidade. 

 

 

Urbana luta em seu silêncio pela felicidade da filha, enquanto vela pelo filho. Três dias 

depois, já não suportando a dor de ver o corpo de Martiniano exposto na igreja, Urbana 

morre. 

 

Visto que a condição do delegado é a entrega de Gabriel, Mariana manteve-se 

intransigente, mesmo com dois cadáveres sem jazigo. Cabe a Mariana o 

enfrentamento da opressão, no caso, representada na figura do delegado Vasconcelos. 

 

Como desafio à autoridade e às atrocidades do poder de Vasconcelos, Mariana sugere 

que o corpo fique exposto como exemplo. A vertente trágica do discurso literário de 

Jorge Andrade dialoga com a tragédia Antígona, de Sófocles.   

 

Aceitando o desafio, o delegado resolve entrar na igreja. Neste ponto, o leitor percebe 

que é a indicação do dramaturgo que descreve a trágica cena. Sabe-se que o 

acontecido foi suficiente para que os soldados fugissem e o delegado desistisse da 

captura de Gabriel.  

 

 

Mariana decide permanecer em Pedreira das Almas enquanto Gabriel parte em busca 

das novas terras.  
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No capítulo seguinte, serão estudadas as características do discurso literário e do 

discurso histórico e as relações estabelecidas por eles; serão analisadas as estratégias 

empregadas na produção dos sentidos e será feita a exposição das principais técnicas 

utilizadas na produção da obra ficcional.  
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4 História e literatura em consonância 

 
 

Diante do levantamento dos fatos históricos e da narrativa das obras teatrais, é 

necessário, agora, tratar da relação dos textos com o contexto em que ocorrem, ou 

seja, vincular aspectos literários e aspectos históricos. As relações entre literatura e 

história são, em geral, estudadas na narrativa. O objetivo deste capítulo é examinar as 

características do discurso literário e do discurso histórico, as relações estabelecidas 

entre eles e estudar as estratégias empregadas na produção de sentidos. Para tanto, 

será feita uma exposição dos pressupostos teóricos que orientaram este trabalho, para 

que, no capítulo seguinte, seja realizada a análise das obras teatrais com a aplicação 

da teoria.  

 

 

 

4.1 O discurso histórico segundo Jacques Leenhardt. 

 

 

 

As considerações iniciais deste trabalho estão ancoradas na obra de Leenhardt19, que 

visa a discutir o cruzamento dos olhares entre a literatura e a história, suas fronteiras e 

identidades.   

 

Ficção e historiografia são dois procedimentos diferentes, são duas estratégias 

discursivas que podem concorrer à mesma função social.  Em outras palavras, o 

fundamento comum do discurso histórico e do discurso ficcional é “a vontade de 

representar na linguagem os fatos e os acontecimentos segundo a modalidade do 

verossímil”. Tanto como o historiador, o escritor de ficção apresenta os fatos como se 
                                                
19 LEENHARDT, Jacques e PESAVENTO, Sandra Jatahy (orgs.) Discurso histórico e narrativa literária. São 
Paulo: Campinas (SP): Editora da UNICAMP, 1998. 
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eles tivessem ocorrido daquela forma. Desse modo, os dois discursos procuram 

produzir o efeito de real.  

 

Na produção da linguagem de verossimilhança, a colocação estratégica do “efeito de 

crença” busca apoio sobre a vontade de fazer crer que as coisas “se passaram 

realmente assim”. Esta produção é devida à função imaginária que preenche o 

verossímil na construção da consciência individual e social. 

 

Ao falar do passado, a narrativa lança mão de fatos, de eventos, aceitos como 

conhecimento histórico. Reconhecer que história é narrativa não significa aceitar que 

os princípios que comandam os discursos sejam exatamente os mesmos que 

comandam as práticas sociais. História e ficção são práticas culturais distintas. A 

análise do texto histórico assim como a do texto ficcional é que podem estar próximas.  

 

Se a literatura é representação da realidade, a história de certa forma também o é, pois 

é por meio de um texto que temos acesso às “verdades históricas”. Uma vez que tanto 

a literatura quanto a história lidam com a mesma matéria-prima, que é a palavra, na 

construção da realidade, as relações certamente existem entre as duas formas de 

representação da realidade.  

 

Qualquer leitor sensível, de modo geral, é capaz de distinguir um texto historiográfico 

de um texto literário porque cada um deles é regido por uma convenção diferente, ou 

seja, a “convenção de veracidade” e a “convenção de ficcionalidade”.  

 

Quando há “convenção de veracidade”, o enunciador se compromete com o “dito” pelo 

discurso e espera que seu discurso seja tomado como verdadeiro. Neste caso, o 

enunciador fica exposto ao erro. Quando há “convenção de ficcionalidade”, o 

destinador não se compromete com a “verdade” do discurso, nem com o fato de seu 

discurso ser tomado como “verdadeiro”, não ficando, assim, exposto ao erro. 
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A frase do romancista, ou do narrador de ficção, segundo Alfredo Bosi20, não precisa 

passar pelo teste da realidade. Já para o historiador, é preciso que haja a possibilidade 

do teste. Enquanto o historiador tem que se limitar a relatar o que aconteceu, o 

romancista pode relatar o que poderia ter acontecido, ou o que aconteceu dentro de 

sua imaginação. Assim, o discurso literário tem um campo de possibilidades maior que 

o discurso histórico. 

 

Jorge Andrade, em A Moratória (1995), narra os acontecimentos históricos de 1929 que 

culminaram com a Revolução de 1930, início da Era Vargas. Os fatos narrados passam 

pelo teste de verificação de autenticidade, porém o que caracteriza a narrativa como 

literatura e não como história é a presença de um narrador que conta os fatos a partir 

de seu ponto de vista e quase sempre tem uma existência ficcional, não comprovada, 

como acontece com os demais personagens que emigram diretamente da história real. 

Assim, Jorge Andrade está despido da “autoridade” que em geral atribuímos ao 

historiador. 

 

A convenção de ficcionalidade nos permite, portanto, distinguir narrador de autor. O 

narrador é uma instância independente do autor, embora em muitos textos haja 

elementos suficientes para que se estabeleçam correlações entre as características do 

narrador e a biografia do autor.  

 

Em A Moratória, os fatos narrados permitem inferir que se trata de um relato 

autobiográfico em que a memória individual e a memória familiar são evocadas e 

ligadas à história da família de Jorge Andrade e à história dos cafeicultores de São 

Paulo. Todavia, nada nos autoriza a fazer esta afirmação em caráter categórico, pois o 

autor cria situações em que, mesmo que saibamos que a personagem Joaquim 

representa avô do dramaturgo, o narrador impõe a convenção de ficcionalidade e, 

embora elementos do discurso histórico estejam presentes, sabemos que se trata de 

uma “imitação” do discurso histórico; portanto, um discurso literário. 

                                                
20 BOSI, Alfredo. IN: LEENHARDT, Jacques  e PESAVENTO, Sandra Jatahy (orgs.) Discurso histórico  e 
narrativa literária.. Campinas SP: Editora da UNICAMP, 1998, (p. 129).  



 67 

Em Pedreira das Almas, temos versões das camadas populares a respeito dos 

acontecimentos de 1842 que, por meio de contos, lendas ou mitos e toda forma de 

criações orais, contaram de maneira simbólica e a partir de outros pontos de vista 

aquele acontecimento. A oralidade cria, assim, um espaço de conservação dos 

resíduos históricos, portanto não temos uma história, mas várias histórias. Analisada 

desta perspectiva, a literatura adquire uma importância maior, na medida em que 

resgata e traz à tona a fala esquecida do povo.  

 

O discurso literário traz para o texto as versões populares dos diferentes fatos 

históricos, versões revestidas pelo simbolismo do imaginário popular e repletas de 

significações. Jorge Andrade mostra o mundo dos moradores de Pedreira das Almas, 

valoriza a versão popular e legitima a verdadeira história do Brasil, a história dos 

oprimidos. Note-se que não se deseja confundir esses fatos com os “acontecimentos 

verdadeiros”.  

 

A recomposição da memória histórica por meio do discurso literário está intimamente 

ligada a um trabalho de composição identitária. A afirmação identitária passa 

necessariamente pelo resgate da memória histórica, a qual funcionará como 

fundamento a partir do qual se poderá construir a identidade de uma comunidade.  

 

Assim, quando o autor passa a acolher o processo histórico não apenas como fonte 

informativa, mas como possibilidade de reconstruir o imaginário, os textos passam a 

ser feitos de entrecruzamentos de sentidos que podem culminar com outra visão do 

discurso histórico. É o que ocorre com as obras em análise neste trabalho. 

 

Na narrativa literária, a convenção de ficcionalidade liberta o escritor da submissão à 

narrativa linear imposta pela historiografia. Por meio de várias vozes e das múltiplas 

modalidades de narrativas, o destinador pode possibilitar várias leituras do discurso 

histórico. 
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Segundo Leenhardt 21, do lado da história, o que possibilitou essa relação entre os 

discursos é uma redefinição epistemológica operada no âmbito da história. Esta 

mudança teórica tem como pressuposto básico a distinção entre “passeidade” ou “real-

vivido” e narrativa histórica. A primeira aparece como o “real acontecido”; e a segunda, 

como o discurso elaborado pelo historiador como narrativa. 

 

Daí decorre a compreensão de que a tarefa dos historiadores é a reelaboração da 

passeidade.  Deste propósito, eles constroem uma versão plausível e criam um 

passado, o que aproximaria o historiador do escritor de ficção. 

 

Se a narrativa abre a possibilidade de estabelecer uma transcendência sobre a vida, a 

história também constrói um sentido e persegue uma finalidade que são trabalhos de 

natureza fictícia.  

 

Outro ponto a ser considerado é que os dados da passeidade – os fatos históricos 

resgatáveis por documentos e imagens – chegam à nossa contemporaneidade como a 

representação de algo que já aconteceu, que já passou. A representação seria uma 

presentificação criada pelo historiador, que teria o ofício de representar o já 

representado. 

 

Esses pressupostos permitem, em parte, atenuar e superar a oposição documento/ 

fato/ verdade X ficção/ imaginário. O ponto crucial é a atribuição de um conteúdo 

ficcional à narrativa histórica, entendendo-a como a representação de um ausente – no 

caso, o “real-vivido” ou a “passeidade”. 

 

Considerar as narrativas literária e histórica como representação do real permite 

aproximações e leituras cruzadas, mas, sem dúvida, há procedimentos e métodos 

diferentes.  

 

                                                
21 LEENHARDT, Jacques e PESAVENTO, SANDRA Jatahy (orgs.). Discurso histórico e narrativa literária . São 
Paulo: Campinas (SP): Editora da UNICAMP, 1998. 
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O historiador parte do fato, fonte, documento, tomado como acontecimento singular, 

para compor o contexto, ou parte de uma tessitura contextual, conjunto de relações e 

fatos interativos, para chegar ao acontecimento. Desse modo, o “fato” preexiste à 

construção da narrativa histórica, é a matéria-prima do historiador. Os “conteúdos” dos 

fatos que lhes dão coerência e significado são “inventados” ou “descobertos” pelo 

historiador. Como a história tem por objetivo constituir um conhecimento científico, é 

dependente dos arquivos, dos métodos de pesquisa e dos critérios de cientificidade 

aplicados a estes. 

 

Na narrativa literária, a criação do fato é o resultado da escritura, e o ponto de partida é 

um conjunto de informações que compõe um contexto de referência relativamente 

coerente. A narrativa literária não exige a “pesquisa documental”, típica da atividade do 

historiador e que se encontra na base de seu trabalho, mas não dispensa o 

conhecimento/ leitura daquele conjunto de informações que lhe dará suporte para a 

contextualização da narrativa. A narrativa literária contempla a estética, a poesia, e a 

sua relação com os “traços de passeidade” é mais liberada. 

 

Enquanto ficção, tanto a narrativa literária como a narrativa histórica pressupõem uma 

ordenação do real e a busca da coerência por meio de uma correlação de elementos e 

do estabelecimento de relações entre os dados. Esta coerência fictícia depende de 

uma possibilidade de construção de sentido articulada no momento da escritura do 

texto, mas que deverá também ser reconstruída pelo leitor.  Desse modo, a construção 

da coerência narrativa deverá fazer sentido através da leitura. A contemporaneidade de 

um texto, literário ou histórico, se dá na medida em que a sua coerência ficcional é 

resgatada por meio da significância que lhe é atribuída pelo leitor.  

 

Existe um acúmulo de tensões entre a coerência pressuposta na escritura e aquela dos 

leitores, confrontando o mundo do texto com o mundo da leitura, assim como há uma 

dimensão do fato como atestado do ponto de vista histórico e o fato como resultado de 

um sentido global da coerência narrativa.   
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No campo da história, ocorre um processo de busca da autenticidade da fonte, ditado 

pelos critérios de cientificidade pertinentes ao método. Mas enquanto representação, a 

história não se mede por critérios de veracidade, e sim de verossimilhança e 

credibilidade. O verossímil é uma modalidade imaginária do fato, uma temporalidade 

efetivada por hipóteses, uma modalidade de um possível passado efetuado. 

 

É nessa dimensão que a história assume um caráter fictício: ao compor um enredo ou 

decifrar uma intriga, articulando um discurso que se constrói por fora da experiência do 

vivido, a história torna presente uma hipótese sobre o passado. 

 

Segundo Leenhardt22, assim como a literatura, a história, enquanto representação do 

real, constrói seu discurso pelos caminhos do imaginário. No caso da história, o 

passado é “inventado”, os fatos são selecionados, a memória é criada, a história é 

fabricada, mas se trata de uma produção “autorizada”, circunscrita pelos dados do real 

vivido (as fontes), a preocupação com a pesquisa documental e os critérios de 

cientificidade do método. Na narrativa literária, o componente de liberdade construtiva e 

de “voo” de imaginação é mais amplo, podendo esquecer um pouco as condicionantes 

da “testagem” das fontes.  

 

Tanto a história como a literatura reconfiguram um tempo passado na composição 

narrativa. Do mesmo modo, o caráter exemplar dos fatos, consistentes para a 

coerência de sentido contida no texto, está presente no campo da história e no da 

literatura.  

 

A distinção entre o discurso literário e o discurso histórico é a modalidade de leitura que 

se tenta provocar. O texto mais radicalmente ficcional é dominado pela categoria da 

empatia, da identificação, a qual está presente também na obra histórica. Já o texto 

histórico inclui alguma distância entre o leitor e o discurso do historiador. 

 

                                                
22 LEENHARDT, Jacques e PESAVENTO, Sandra Jatahy (orgs.). Discurso histórico e narrativa literária. São 
Paulo: Campinas (SP): Editora da UNICAMP, 1998. 
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O que distancia a história da literatura é a modalidade mais autoritária assumida pela 

história. O historiador, de certo modo, aprisiona e tutela o tempo, na medida em que a 

tendência a afirmar sua versão do real-vivido, fixando passado, o que “poderia ter sido”, 

apresenta-se realmente como “o que foi”. Na medida em que a história preserva o seu 

estatuto de ciência, ela funda sua legitimidade como narrativa. Entre a distância do fato 

e o mundo do leitor, interpõe-se a fala do historiador, que “salva” o passado para o 

presente.  No caso da literatura, o fato “criado/ inventado” acontece realmente para a 

voz narrativa, mas a sua autoridade como discurso se constrói a partir da proximidade 

que o leitor pode sentir com relação aos fatos distantes. 

 

No discurso histórico, o objetivo é a construção da memória, é uma finalidade explícita 

por uma necessidade funcional de articular três tempos: a preservação do passado é 

feita, mas no sentido de transformá-lo, assegurando o presente e possibilitando a 

execução de um projeto futuro. Na narrativa histórica, há um processo seletivo de 

discursos e imagens, no resgate dos dados do “real-vivido” e na articulação de uma 

versão daquilo que poderia ter sido. Esta memória social é uma representação que se 

socializa e que tem um conteúdo pragmático e mobilizador. O discurso literário também 

constitui uma socialização das memórias, das narrativas e dos discursos, mas com 

menos ênfase na sua formulação. 

 

A narrativa literária e a histórica visam a obter comportamentos e formas de pensar 

desejadas, jogando com as estratégias da convicção, da verossimilhança, da 

credibilidade e da autoridade de fala. Neste sentido, literatura e história contribuem 

para a atribuição de uma identidade social e individual, provocando modelos de 

comportamento. Ambas traduzem uma sensibilidade na apreensão do real e oferecem 

leituras possíveis de vida. Literatura e história expressam também o jogo das forças 

sociais e do poder. 

 

No mundo da história, há um conteúdo mais pedagógico e pragmático para alcançar 

seus objetivos. Em relação à recepção ou leitura do texto, é preciso salientar que na 

narrativa histórica há certo fechamento à livre interpretação; o texto histórico induz à 
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apreensão de um significado, enquanto na narrativa literária, a possibilidade de leitura 

é mais aberta, permitindo uma gama maior de interpretações.  

 

 

4.2 O discurso histórico na perspectiva de Hayden White 

 

 

Segundo Hayden White 23  

 

 

Uma das marcas do bom historiador profissional é a firmeza com que ele 

lembra a seus leitores a natureza puramente provisória das suas 

caracterizações dos acontecimentos, dos agentes e das atividades 

encontradas no registro histórico sempre incompleto (p.98).  

 

 

De acordo com o autor, houve relutância em considerar as narrativas históricas como 

aquilo que elas manifestamente são: ficções verbais cujos conteúdos são tanto 

inventados quanto descobertos e cujas formas têm mais em comum com os seus 

equivalentes na literatura do que com os seus correspondentes nas ciências. Para 

White, tanto os historiadores quanto os romancistas constituem seus sujeitos como 

possíveis objetos de representação narrativa. E o fazem por meio das próprias 

estruturas e da própria linguagem que utilizam para representar seus sujeitos.  

 

Segundo Northrop Frye24, o historiador trabalha indutivamente, coletando seus fatos e 

tentando evitar quaisquer padrões de formação, exceto aqueles que ele vê, ou tem a 

honesta convicção de ver, nos próprios fatos. Ele não trabalha a partir de uma forma 

unificadora, como faz o poeta, mas “com vistas” a essa forma; segue-se, portanto, que 

o historiador, como qualquer um que escreva prosa discursiva, deve ser julgado “pela 

                                                
23 WHITE, Hayden. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo: EDUSP, 2001. 
24 FRYE, Northrop. O Texto histórico como artefato literário IN: Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da 
cultura. São Paulo: EDUSP, 2001. (p.99) 
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verdade do que diz, ou pela adequação da sua reprodução verbal de seu modelo 

exterior”, quer esse modelo se componha das ações dos homens no passado, quer do 

próprio pensamento do historiador acerca de suas ações. 

 

Para Frye, a história pertence à categoria da “escrita discursiva”, de modo que, 

enquanto o elemento ficcional – ou estrutura mítica do enredo - está presente nela de 

maneira óbvia, deixa de ser inteiramente histórica para tornar-se um produto da união 

entre a história e a poesia.  

 

Umberto Eco25 afirma que existem três maneiras de narrar o passado: a fábula, a 

estória heroica e o romance histórico. Os romances históricos “não só identificam, no 

passado, causas para o que veio depois, mas também investigam o processo pelo 

qual, lentamente, essas causas começaram a produzir seus efeitos”. Note-se que o 

autor sugere, para a narrativa histórica, proposta baseada na narrativa de ficção. 

 

É importante observar que a maioria das sequências históricas pode ser contada de 

inúmeras maneiras diferentes, de modo a fornecer interpretações diferentes daqueles 

eventos e dotá-los de sentidos diferentes.   

 

O modo como uma determinada situação histórica deve ser configurada depende da 

sutileza com que o historiador harmoniza a estrutura específica do enredo como 

conjunto de acontecimentos históricos aos quais deseja conferir um sentido particular. 

Trata-se essencialmente de uma operação literária, isto é, criadora de ficção. Isto não 

deprecia o status das narrativas históricas como fornecedoras de um tipo de 

conhecimento. 

 

Pode-se conferir sentido a um conjunto de acontecimentos de muitas formas diferentes. 

Uma delas é o modo de explicação científica. Outra maneira é tornar familiar o não-

familiar, este, em geral, é um modo da historiografia.  O historiador partilha com seu 

                                                
25 ECO, Umberto. IN: HUTCHEON, Linda. Metaficção historiográfica: “O passatempo do tempo passado”. (p.150). 
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público as noções gerais das formas que as situações humanas significativas devem 

assumir em virtude de sua participação nos processos específicos da criação de 

sentido que o identificam como membro de uma dada cultura. 

 

Tal como a literatura, a história desenvolve-se por meio da produção de clássicos cuja 

natureza é tal que não podemos invalidá-los nem negá-los. Há algo na obra-prima da 

história que não se pode negar, e esse elemento não-negável é a sua forma, a forma 

que é a sua ficção.  

 

As narrativas históricas, consideradas artefatos verbais, podem ser caracterizadas pelo 

modo do discurso figurativo em que são moldadas. A metáfora, a metonímia e a 

sinédoque são recursos utilizados para relacionar as partes ao todo. 

 

A distinção mais antiga entre ficção e literatura, na qual a ficção é concebida como a 

representação do imaginável e a história como a representação do verdadeiro, deve 

dar lugar ao reconhecimento de que só podemos conhecer o real comparando-o ao 

imaginável.   Assim concebidas, as narrativas históricas são estruturas complexas em 

que se imagina que um mundo da experiência existe pelo menos de dois modos, um 

dos quais é codificado como “real” e o outro se “revela” como ilusório no decorrer da 

narrativa. 

 

Toda narrativa histórica não é simplesmente um registro “do que aconteceu” na 

transição de um estado de coisas para outro, mas uma redescrição progressiva de 

conjuntos de eventos de maneira a quebrar uma estrutura codificada num modo verbal 

no começo, a fim de justificar uma recodificação dele num outro modo no final. 

Segundo Hayden White26, este será o ponto médio de todas as narrativas. 

 

 

 

                                                
26 WHITE, Hayden. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura.  SÃO Paulo: EDUSP, 2001, (p.115). 
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4.3 Peter Burke: narrativa  versus  estrutura 

 

 

Ainda sobre a narrativa histórica, Peter Burke27 afirma que ela se tornou tema de pelo 

menos dois debates, que têm ocorrido independentemente apesar da relevância de um 

para o outro. 

 

Em primeiro lugar, há a conhecida e longa campanha de oposição àqueles que 

afirmam, como Braudel28, que os historiadores deveriam considerar as estruturas mais 

seriamente que os acontecimentos, e que aqueles que continuam a acreditar que a 

função dos historiadores é contar uma história. 

 

De um lado, os historiadores estruturais mostraram que a narrativa tradicional passa 

por cima de aspectos importantes do passado, que ela simplesmente é incapaz de 

conciliar, desde a estrutura econômica e social até a experiência e os modos de pensar 

das pessoas comuns.  Em outras palavras, a narrativa não é mais inocente na 

historiografia do que o é na ficção.  No caso de uma narrativa de acontecimentos 

políticos, por exemplo, é difícil evitar a ênfase nos atos e nas decisões dos líderes, que 

proporcionaram uma linha clara à história, à custa dos fatores que escaparam ao seu 

controle. No caso das entidades coletivas _ a Alemanha, a Igreja, o Partido 

Conservador, o Povo etc. _ o historiador narrativo é forçado a escolher entre omiti-los 

completamente ou personificá-los. Na opinião de Peter Burke, a personificação é uma 

figura de retórica que os historiadores devem evitar. Ela obscurece as distinções entre 

líderes e seguidores. Além de encorajar os leitores sem grande imaginação a suporem 

o consenso de grupos que estavam frequentemente em conflito. Por outro lado, os 

defensores da narrativa observaram que a análise das estruturas é estética e, assim, 

em certo sentido, não-histórica.   

 

                                                
27 BURKE, Peter (Org.). A história dos acontecimentos e o renascimento da narrativa. IN: A escrita da história – 
novas perspectivas. São Paulo: UNESP 
28 BRAUDEL, F. IN: BURKE, Peter. A escrita da história – novas perspectivas.(p.330) 
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Os historiadores desses dois campos, estrutural e narrativo, diferem não apenas na 

escolha do que consideram significativo no passado, mas também em seus modos 

preferidos de explicação histórica.  Os historiadores da narrativa tradicional tendem a 

exprimir suas explicações em termos de caráter e intenção individuais. Os historiadores 

estruturais, por outro lado, preferem explicações que enfatizem as características dos 

fatos.  

 

Peter Burke investiga a possibilidade de encontrar um modo de escapar a esse 

confronto entre narradores e analistas. Sugere pensar nas variedades de modos de 

narrativa e de não-narrativa, existentes ao longo de uma série contínua, questionar a 

relação entre acontecimentos e estruturas. 

 

Há três problemas com os quais os historiadores vêm lutando. Em primeiro lugar, 

poderia ser possível tornar guerras civis e outros conflitos mais inteligíveis, seguindo-se 

o modelo dos romancistas que contam sua história, partindo de mais de um ponto de 

vista. Esse expediente permitiria uma interpretação do conflito em termos de um 

conflito de interpretações. Para permitir que as “vozes variadas e opostas” da morte, 

por exemplo, sejam ouvidas, o historiador necessita, como o romancista, praticar a 

heteroglossia.  O objetivo é mostrar, e também esclarecer, as diferenças dos pontos de 

vista entre o passado e o presente, a Igreja e o Estado, o negro e o branco, os 

desentendimentos e a luta para impor definições particulares da situação. 

 

Em segundo lugar, cada vez mais historiadores estão começando a perceber que seu 

trabalho não reproduz “o que realmente aconteceu”, tanto quanto o representa de um 

ponto de vista particular. Para comunicar essa consciência aos leitores de história, as 

formas tradicionais de narrativa são inadequadas. Os narradores históricos necessitam 

encontrar um modo de se tornarem visíveis em sua narrativa, advertindo o leitor de que 

eles não são oniscientes ou imparciais e que outras interpretações, além das suas, são 

possíveis.   
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Hayden White29 sugere que as narrativas históricas sigam quatro planos básicos: 

comédia, tragédia, sátira e romance. O importante é tornar a obra mais “aberta”, no 

sentido de encorajar os leitores a chegarem às suas próprias conclusões. Pode-se 

observar que, nesse sentido, o autor mostra a possibilidade de construir a narrativa 

histórica com base nas propostas de natureza literária.  

 

Em terceiro lugar, um novo tipo de narrativa poderia, melhor que as antigas, fazer 

frente às demandas de historiadores estruturais, ao mesmo tempo em que apresenta 

um sentido melhor do fluxo do tempo do que em geral  o fazem suas análises. A 

narrativa poderia ser caracterizada como mais ou menos “fluida” ou “densa”. 

 

Peter Burke30 discute a possibilidade de se fazer uma narrativa densa o bastante, para 

lidar não apenas com a sequência dos acontecimentos e das intenções conscientes 

dos atores nesses acontecimentos, mas também com as estruturas – instituições, 

modos de pensar etc – e se elas atuam como um freio ou como apenas um acelerador 

para os acontecimentos.  

 

É possível discutir essas questões tendo-se como base textos e narrativas produzidas 

por romancistas ou por historiadores. 

 

Sabe-se que os historiadores não são livres para inventar seus personagens, ou 

mesmo as palavras e os pensamentos de seus personagens, além de ser improvável 

que condensem os problemas de uma época na narrativa sobre uma família como 

frequentemente fazem os romancistas. Poder-se-ia esperar que o chamado “romance 

de não-ficção” pudesse ter tido algo a oferecer aos historiadores, como exemplo usar a 

textura e os expedientes de um romance para contar uma história verdadeira. Nesse 

caso, os historiadores teriam de desenvolver suas próprias “técnicas ficcionais” para 

suas “obras factuais”.  

 

                                                
29 WHITE, Hayden. IN: BURKE, Peter. A escritura da história – novas perspectivas. (p.338) 
30 BURKE, Peter (org.) A escrita da história – novas perspectivas. São Paulo: UNESP.  
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Alguns historiadores estão apresentando propostas. A primeira poderia ser descrita 

como “micronarrativa”. É a narração de uma história sobre as pessoas comuns no local 

em que estão instaladas. 

 

Os historiadores sociais voltaram-se para a narrativa, como um meio de esclarecer as 

estruturas; neste caso, faz-se uma evocação de alguns indivíduos do passado, mas há 

também referências aos valores da sociedade. A narrativa de um acontecimento, por 

exemplo, pode revelar conflitos latentes e esclarecer estruturas sociais.  

 

Outro método possível é contar a história de frente para trás. A narrativa focaliza o 

presente e, de capítulo em capítulo, desloca-se para o passado. Em cada ocasião o 

autor sugere que é impossível compreender os acontecimentos narrados em um 

capítulo sem conhecer o que o precedeu. 

 

Esta forma de organização tem suas dificuldades como o problema de que, embora os 

capítulos sejam dispostos em ordem inversa, cada capítulo tem que ser lido para 

frente. A grande vantagem da experiência é permitir, ou mesmo forçar o leitor a sentir a 

pressão do passado sobre os indivíduos e os grupos. 

 

Outro tipo de relação entre estruturas e acontecimentos pode ser encontrado. O 

antropólogo Marshall Sahlins31 sugere que os acontecimentos carregam traços 

culturais distintos, que são “regulados pela cultura”, no sentido de que os conceitos e 

as categorias de uma cultura particular determinam os modos pelos quais seus 

membros percebem e interpretam seja o que for que acontece em outra época.  

 

Declara, também, que há um relacionamento dialético entre os acontecimentos e as 

estruturas. As categorias são postas em perigo cada vez que são utilizadas para 

interpretar o mundo em mutação. No processo de incorporação dos acontecimentos, “a 

                                                
31 SAHLINS, Marshall. A história dos acontecimentos e o renascimento da narrativa. IN: BURKE, Peter. A escrita 
da história – novas perspectivas. (p. 346) 
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cultura é reordenada”. Sahlins dissolveu a oposição entre as duas categorias: os 

historiadores estruturalistas e os defensores da narrativa. 

 

Em resumo, muitos estudiosos, atualmente, consideram que a escrita da história tem 

sido empobrecida pelo abandono da narrativa; buscam, portanto, novas formas de 

narrativa que serão adequadas às novas histórias que os historiadores gostariam de 

contar. Estas novas formas incluem a micronarrativa, a narrativa de frente para trás e 

as histórias que movimentam para frente e para trás, entre os mundos público e 

privado, ou apresentam os mesmos acontecimentos a partir de pontos de vista 

múltiplos. Essas técnicas podem ajudar os historiadores na difícil tarefa de revelar o 

relacionamento entre os acontecimentos e as estruturas, e apresentar vários e 

diferentes pontos de vista. 

 

 

4.4 Walter Mignolo: História e Literatura - Fronteiras 

 

 

Segundo Mignolo32, como herdeiros da tradição conceitual do Ocidente, deveríamos 

evitar tomar as palavras “literatura” e “história” como categorias universais. Para evitar 

isso, pode-se perguntar, em primeiro lugar, que tipo de experiência e que tipo de 

prática social designam os vocábulos “literatura” e “história”; em segundo lugar, que 

práticas semióticas semelhantes podemos identificar nas sociedades não-ocidentais.  

 

De acordo com o autor (1993: 121): 

 

1. As comunidades humanas necessitam conservar e transmitir o passado. 

As maneiras pelas quais suprem essa necessidade, e as formas de concebê-la e 

conceituá-la dependem das condições sociais e da tecnologia empregada para 

                                                
32 MIGNOLO, Walter D. Lógica das diferenças e política das semelhanças: da Literatura que parece História e vice-
versa. IN: CHIAPPINI, Lígia e AGUIAR, Flávio Wolf de. (orgs.) Literatura e História na América  Latina. São 
Paulo: Edusp, 1993. 
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satisfazer tal necessidade. No Ocidente, essas atividades giram em torno do 

conceito de história. Na sociedade méxica, entre os chamulas, em torno do 

conceito das palavras puras.  

 

2. As comunidades humanas necessitam projetar sua energia criativa em 

diferentes formas e também o fazem através da linguagem oral e dos diversos 

sistemas de escritura. No Ocidente, a conceituação dessas práticas girou em 

torno do conceito de poema e de literatura. Entre os méxicos, em torno do 

conceito das palavras pronunciadas com o coração quente,  

 

 

Desse modo, mostram-se as diferenças entre literatura e história na trajetória da 

tradição ocidental e, por outro, sugere-se que essas distinções – no Ocidente – são 

maneiras de resolver necessidades mais gerais das comunidades humanas. Por meio 

de fronteiras culturais, essa comparação mostra o regionalismo dos conceitos de 

“literatura” e de “história” e alerta-nos quanto à modéstia com que devemos utilizá-los 

quando nos referimos a sociedades não-ocidentais. 

 

Existem duas convenções33 no uso da linguagem que se empregaram para distinguir a 

história da literatura: a convenção de ficcionalidade e a convenção de veracidade. No 

século XVII, ficção era utilizada como mentira.  Sabemos que a mentira consiste em 

empregar a linguagem para fazer com que o interlocutor acredite que o enunciador se 

enquadra na convenção de veracidade, quando este sabe que não está. A ficção, ao 

contrário, consiste em empregar a linguagem diretamente e com mútuo conhecimento, 

por parte dos interlocutores, das regras do jogo.  

 

É possível pensar que essas distinções existem em diferentes culturas e que “ficção” é 

a maneira regional de conceituá-la no Ocidente. Como no caso das regras gramaticais, 

não é necessário que uma comunidade tenha conceituado a convenção ou 

                                                
33 Convenção: Há uma convenção C numa comunidade Cm, sempre que todo membro M, de Cm, ao realizar a ação 
A, realize-a e espere que os outros membros de Cm, envolvidos em A, reajam de acordo com a convenção C,porque 
C é de conhecimento mútuo entre os membros de Cm para realizar A. 
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racionalizado sobre ela para que a atualize ao empregá-la, assim como não é 

necessário ter gramáticas escritas para falar gramaticalmente. 

 

As duas convenções que interessam em relação aos conceitos de “literatura” e de 

“história” são as de veracidade e de ficcionalidade. Mignolo (1993: 123) assim define 

essas convenções:  

 

Convenção de veracidade: a linguagem é empregada segundo a convenção de 

veracidade V, quando todo membro M, de uma comunidade linguística Cm, ao 

desempenhar uma ação linguística Al, espera que todos os outros membros da 

Cm, envolvidos em Al, reajam de acordo com a V e aceitem: primeiro, que o 

falante se compromete com o “dito” pelo discurso e que assume a instância de 

enunciação que o sustenta (por isso, o falante pode mentir ou estar exposto à 

desconfiança do ouvinte); e, segundo, que o enunciante espera que seu 

discurso seja interpretado mediante uma relação mais “extensional” com os 

objetos, entidades e acontecimentos dos quais fala (por isso, o falante fica 

exposto ao erro). 

 

Convenção de ficcionalidade: a linguagem é empregada conforme a 

convenção de ficcionalidade F, quando todo membro M, de uma comunidade 

linguística Cm, ao desempenhar uma ação linguística Al, espera que os outros 

membros da Cm, envolvidos em Al, reajam de acordo com F e aceitem: primeiro, 

que o falante não se compromete com a verdade do “dito” pelo discurso (por 

isso, o falante não está exposto à mentira); e, segundo, não espera que seu 

discurso seja interpretado mediante uma relação “extensional” com os objetos, 

entidades e acontecimentos dos quais fala (por isso, o enunciante não está 

exposto ao erro). 

 

 

O emprego da linguagem conforme determinadas convenções difere do uso que se faz 

dela conforme determinadas normas: as convenções afetam o uso da linguagem em 

geral, por todos os membros de uma comunidade linguística, enquanto as normas se 

aplicam ao uso da linguagem em comunidades linguísticas especializadas que detêm o 
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poder do conhecimento, do saber ou da criação. É importante lembrar que convenções 

e normas não são incompatíveis e que, ao contrário, pressupõem-se.  

 

Segundo Mignolo34 , quando falamos de literatura e de historiografia, empregamos a 

linguagem (tanto em função de enunciantes como de ouvintes ou leitores) de acordo 

com certas normas determinadas pela comunidade literária ou historiográfica. É erro 

pensar que literatura e ficção são sinônimas; é o caso, por exemplo, quando se 

atribuem propriedades literárias a discursos que são aceitos como “bem escritos”, sem 

que necessariamente se enquadrem na convenção de ficcionalidade, ou invoquem-na. 

O autor enfatiza a expressão comunicativa textual; para ele, a realidade é sempre uma 

“tradução literária” e a impossibilidade de recriação do acontecido leva à “construção 

do fato” e, assim, a história e a antropologia nada mais seriam do que a transformação 

literária, mais ou menos eficiente, para a análise de um episódio. 

 

Walter Mignolo trata de um problema de teoria da linguagem, teoria da diferença entre 

história e literatura, e lida também com o vasto contexto da civilização ocidental, isto é, 

como é que as categorias da civilização ocidental se encontram com uma outra matéria 

e uma outra vida, que são a tradição pré-colonial ou colonizada.  

 

Em relação às ideias de Mignolo, Alfredo Bosi 35 lembra que a distinção aristotélica 

propõe dois campos: a) o campo que tem pela frente o que realmente aconteceu, o 

acontecido, o real, isto é, o domínio da memória histórica, o domínio da experiência 

histórica de que se tem ou testemunho ocular ou o depoimento de terceiros; nesse 

caso, a história é mímesis, é representação das ações humanas; b) o outro campo é o 

das possibilidades, da arte. Aristóteles, quando trata da poesia, trabalha com o 

possível; o possível inclui o real, em termos de lógica; inclui o que aconteceu e aquilo 

que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Desse modo, a poesia vai além do 

                                                
34 MIGNOLO, Walter D. Lógica das diferenças e política das semelhanças: da Literatura que parece História ou 
Antropologia e vice-versa. IN: CHIAPPINI, Lígia & AGUIAR, Flávio Wolf. (orgs.) Literatura e História na 
América Latina. São Paulo: Edusp, 1993, (p. 123)  
35 BOSI, Alfredo. Debatedor IN: MIGNOLO, Walter. Lógica das diferenças e política das semelhanças: da 
Literatura que parece História ou Antropologia e vice-versa. São Paulo: Edusp, 1993, (p.137). 
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que a história, no sentido de que ela trabalha não só com a memória, mas também com 

a imaginação.  

 

Esses dois pólos, na verdade, têm um eixo comum fundamental, que é a linguagem.  

Tanto a prosa do historiador quanto a prosa do narrador têm que se valer de signos, 

têm que se valer de metáforas, têm que se valer daquilo que há de mais profundo, que 

é a própria linguagem. Daí a distinção e a união. A linguagem da história é a mesma 

linguagem da arte. 

 

Segundo Bosi36, “a frase do romancista não precisa passar pelo teste da realidade, não 

precisa passar pelo teste da verificação, não precisa passar por nenhum teste 

convencional”.  

 

Para que se diga que o discurso é historiográfico, é preciso que haja em algum 

momento a possibilidade de teste, do testemunho documental ou ocular. No discurso 

literário, as mesmas frases estão em outro regime, pelo qual o escritor pode dizer o que 

aconteceu, mas também pode dizer o que não aconteceu, mas que poderia ter 

acontecido dentro de sua imaginação. Sem dúvida, a narração tem um campo de 

possibilidades expressivas maior que a história. 

 

Para Bosi, o historiador moderno, particularmente o historiador das colônias, deseja 

incluir o estudo e o conhecimento das motivações internas, a sensibilidade. 

Atualmente, procura-se o enriquecimento dos conteúdos, o aprofundamento - dentro da 

convenção de veracidade – até o nível da sensibilidade, que é tratado normalmente 

pela psicologia, pela psicanálise, pela antropologia. 

 

O historiador pode, inclusive, tirar da literatura os testemunhos que lhe interessam. 

Nesse caso, o historiador vai tangenciar a literatura, vai buscar o real e o possível; mas 

                                                
36 BOSI, Alfredo. Debatedor IN: MIGNOLO, Walter. Lógica das diferenças e política das semelhanças: da 
Literatura que parece História ou Antropologia e vice-versa. São Paulo: Edusp, 1993, (p.138) 
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existe uma separação que todo tempo parece estar presente, pois o historiador não 

deve mentir; se mentir, é sem querer. 

 

O historiador partiria de um uso da linguagem em que a veracidade é ainda o seu 

pressuposto; mas a ficção, incluindo o que pode ser, incluindo o imaginário, é diferente. 

A memória e a experiência fazem parte tanto do poeta quanto do historiador; a 

memória, a experiência, a relação com o outro, com o objeto, a incorporação do que 

está fora, tudo isso é experiência humana fundamental que está no historiador e que 

está no poeta. 

 

A literatura é um espaço intermédio de linguagem que está na história e está na poesia. 

A proposta de Mignolo pede que reconheçamos, no caso dos estudos de história 

colonial e de narrativa oral, as fontes de poesia.  Para o autor, as histórias de vida e 

tradição oral – como narrativas – são textos literários. O texto literário pode ser mais 

livre enquanto o texto histórico tem menos liberdade. 

 

José Carlos Sebe Bom Meihy37, historiador, observa que a relação entre o historiador e 

a “verdade” passa pela questão das fontes e não se pode desprezar o mínimo de 

objetividade que implica o fazer a história. A história estabelece seus parâmetros com 

métodos e técnicas próprias, desenvolvidas a partir das definições das suas áreas de 

atividades. No trabalho do historiador há outras “convenções” que atuam diretamente: a 

continuidade e a utilidade. 

 

O trabalho do historiador imputa aos pesquisadores um determinado número de 

procedimentos, de saber prévio e de conceitos que determinam o território do 

historiador. O compromisso com a objetividade, a metodologia rígida implicam um 

caráter científico. O historiador tem que dizer de onde vieram as ideias e qual o 

tratamento dado às fontes. A continuidade exige revisões, retomadas e implica o uso 

da documentação, que deve fundamentar a análise. 

                                                
37 MEIHY, José Carlos S. B. (debatedor)  IN: MIGNOLO, Walter. Lógica das diferenças e política das semelhanças: 
da Literatura que parece História ou Antropologia e vice-versa. São Paulo: Edusp, 1993. 
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A distinção básica entre história e literatura reside na eficácia do discurso histórico, 

assumido socialmente como um saber que responde a algumas questões formadas 

pelos grupos que a justificam. História e literatura têm utilidades diferentes. 

 

Collingwood38 definiu três regras que distinguem a história da literatura: 

 

1. O historiador trabalha com espaço e tempo definidos, e é sobre essa 

definição que o tema analisado deve ser entendido. 

 

2. Existe apenas uma historicidade, isto é, característica que garante 

contexto ao tema. 

 

3. A imaginação histórica não é complemente livre e necessariamente tem 

que remeter à questão da evidência. 

 

Segundo Mignolo, um relato oral pode ser ou não história, dependendo de quem, e de 

onde está o sujeito da enunciação, qual é o contexto de descrição onde esse texto se 

torna história ou literatura ou antropologia. Para ele, não há questões determinadas 

fora de um contexto de descrição. O contexto da descrição é que reconceitualiza os 

fatos. Nessa abertura provocada pela reconceitualização do campo de estudo ocorre 

um diálogo interdisciplinar. 

  

 

4.5 Umberto Eco e a narrativa de ficção 

 

 

Enquanto Hayden White e Peter Burke dedicaram-se ao estudo das narrativas 

históricas, o professor Umberto Eco39 realizou um rico e exaustivo trabalho sobre as 

narrativas de ficção. Assim, na sequência desta exposição teórica, serão feitas 

                                                
38 COLLINGWOOD, G. R. The Idea of History. Oxford: Oxford Press, 1956, p.246. 
39 ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. 10ª reimpressão São Paulo: Companhia das Letras, 2009.  
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considerações alicerçadas no pensamento desse professor da Universidade de 

Bolonha. 

 

Numa obra de ficção, seja ela conto, romance ou peça teatral, o tempo da história faz 

parte do conteúdo da história.  Quando o texto apresenta a seguinte fala de Lucília, em 

A Moratória: “– Três anos em cima de uma máquina de costura não é brincadeira” (p. 

74) – o tempo da história são três anos.  Mas no nível da expressão linguística, ou no 

nível do discurso ficcional, o tempo de escrever (e ler) a frase é muito mais curto.  

 

Entre os teóricos da ficção, há certo consenso de que é mais fácil estabelecer o tempo 

da história, enquanto é menos fácil determinar o tempo do discurso.  

 

A esse respeito, Benveniste40 explica que existem dois planos de enunciação 

diferentes: o plano da história e o plano do discurso. 

 

A enunciação histórica, hoje reservada à língua escrita, caracteriza a narrativa dos 

acontecimentos passados. Esses termos - narrativa, acontecimento e passado - devem 

ser igualmente considerados. Trata-se da apresentação dos fatos sobrevindos a um 

certo momento do tempo, sem nenhuma intervenção do locutor da narrativa. Esses 

fatos devem pertencer ao passado. A intenção histórica constitui realmente uma das 

grandes funções da língua, imprime-lhe a sua temporalidade específica. 

 

O plano histórico da enunciação se reconhece porque impõe uma delimitação particular 

às duas categorias verbais do tempo e da pessoa tomadas em conjunto. A narrativa 

histórica é o modo de enunciação que exclui toda forma linguística autobiográfica. 

Desse modo, na narrativa histórica estritamente desenvolvida só serão verificadas 

formas de “terceira pessoa”.   

 

                                                
40 BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral I. 4. ed. Campinas (SP): Pontes, 1995. 
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A enunciação histórica comporta três tempos: o aoristo41, o imperfeito (incluindo-se o 

condicional) e o mais-que-perfeito. Acessoriamente, de uma maneira limitada, utiliza-se 

um tempo perifrástico substituto de futuro (chamado prospectivo). 

 

As narrativas históricas, a seguir, exemplificam o uso dos tempos acima enumerados. 

Em Os Ossos do Barão (p.138): “... sabe do que me lembrei imediatamente, Verônica? 

De vovô deitado naquela belíssima cama – ele não se cansava de dizer que Fernão 

Dias Paes havia dormido nela também! – e descrevendo a casa do primo Guilherme. 

Uma casa onde havia sempre arrumadas mais de cem camas, todos com cortinado, 

lençóis guarnecidos de rendas e objetos de prata em todos os quartos! ‘Prata 

conquistada por nossos antepassados – dizia ele – no reino do Peru, nas minas do 

Potosi!’ “ 

 

“A crise do 29 foi um desastre lo só! Má ... foi quando pude comprar meu primeiro 

pedaço. E comprei por causa do Baron! Tenho muito respecto por ele! Tenho! Um 

uomo que plantou dois milhões de pés de café, que  precisava de um trem na lavoura 

pra tirar a colheita! Eh!.. (p.138). 

 

Em Pedreira das Almas (p. 35): “Encontraram sinais estranhos na rocha, e uma 

imagem de São Tomé no nicho de pedras. [...] Descobriram ouro na gruta. Abriram 

galerias que foram sair em dez pontos diferentes do morro, como se fossem dez portas 

de Pedreira. Mais tarde, partindo daqui, abriram lavras por todo o vale e fundaram 

novos lugarejos!” 

 

Os acontecimentos são apresentados como se produziram, à medida que aparecem na 

narrativa.  

                                             

Segundo Benveniste42, entende-se por discurso toda enunciação que suponha um 

narrador e um ouvinte e, no primeiro, a intenção de influenciar o outro. 

                                                
41 Aoristo: forma aspecto-temporal do verbo grego antigo, que expressava a ação pura, sem determinação quanto à 
duração do processo ou ação ou ao seu acabamento. 
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A distinção entre narrativa histórica e discurso não coincide com a distinção entre 

língua escrita e língua falada. Hoje, a enunciação histórica é reservada à língua escrita. 

O discurso, no entanto, é tanto escrito como falado. Toda vez que dentro da narrativa 

histórica aparece um discurso, quando o historiador reproduz as palavras de um 

personagem ou intervém, ele próprio, para julgar os acontecimentos referidos, se passa 

a outro sistema temporal, o do discurso. 

 

A enunciação histórica e a do discurso podem, conforme o caso, conjugar-se num 

terceiro tipo de enunciação, no qual o discurso é referido em termos de acontecimento 

e transposto para o plano histórico: é o que comumente se chama de discurso indireto. 

 

O discurso emprega livremente todas as formas pessoais do verbo (eu/ tu/ ele); 

portanto, a 3ª pessoa não tem o mesmo valor que na narrativa histórica. No discurso, 

todos os tempos são possíveis, exceto um, o aoristo, que é a forma típica da história. 

Os tempos fundamentais do discurso são três: presente, futuro e perfeito. Comum aos 

dois planos é o imperfeito. 

 

O aoristo não se emprega na língua falada, não faz parte dos tempos verbais próprios 

do discurso. Como tempo da narrativa histórica, o aoristo se mantém; nenhum outro 

tempo poderia substituí-lo. 

 

O perfeito estabelece um laço vivo entre o acontecimento passado e o presente no qual 

a sua evocação se dá. É o tempo daquele que relata os fatos, testemunha como 

participante. Como o presente, o perfeito pertence ao sistema linguístico do discurso, 

pois a marca temporal do perfeito é o momento do discurso, enquanto a marca do 

aoristo é o momento do acontecimento. 

 

Os dois planos de enunciação se delimitam, portanto, em traços positivos e traços 

negativos: 

                                                                                                                                                       
42 BENVENISTE, Émile. Problemas de linguística geral I. 4. ed. Campinas (S P): Pontes, 1995. 
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a) na enunciação histórica, admitem-se (em forma de 3ª pessoa): o aoristo, o 

imperfeito, o mais-que-perfeito e o prospectivo; excluem-se o presente, o perfeito, o 

futuro (simples e composto). 

 

b) na enunciação do discurso, admitem-se todos os tempos em todas as formas; exclui-

se o aoristo (simples e composto). 

 

Os tempos compostos têm uma dupla conotação, mantêm dois tipos distintos de 

relações com os tempos simples: 1º) os tempos compostos opõem-se, um a um, aos 

tempos simples na medida em que cada tempo composto fornece a cada tempo 

simples um correlato no perfeito (apresenta a noção como “acabada” em relação ao 

momento considerado, e a situação “atual” como resultando desse cumprimento 

temporalizado).  2º) 0s tempos compostos têm outra função: indicam a anterioridade. A 

anterioridade se determina sempre e somente em relação ao tempo simples correlativo. 

Cria uma relação lógica e intralinguística, isto é, mantém o processo dentro do mesmo 

tempo que é expresso pela forma correlata simples. 

 

A marca formal das formas de anterioridade é dupla: 1º) não podem construir-se como 

formas livres; 2º) devem empregar-se conjuntamente com formas verbais simples de 

nível temporal. 

 

Os tempos compostos, quer indiquem a ação acabada ou a anterioridade, têm a 

mesma função que os tempos simples quanto aos dois planos de enunciação. 

 

A distinção entre formas de ação acabada e formas de anterioridade é revelada 

também por outro indício: a estrutura das relações entre as formas temporais é 

diferente. Na categoria da ação acabada, a relação que se estabelece entre formas 

compostas é simétrica à que reina entre as formas simples correlativas. Opõem-se 

sobre o eixo do tempo por relação temporal paradigmática. As formas de anterioridade, 

no entanto, não têm relação temporal entre elas. É uma relação temporal sintagmática. 
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Em geral, cita-se o diálogo como o maior exemplo de perfeita congruência entre o 

tempo da história e o tempo do discurso. O texto teatral vale-se dos diálogos para 

estabelecer o enredo e construir o mundo de ficção, tomando emprestados aspectos do 

mundo real. A importância dos diálogos será enfatizada, posteriormente, na análise das 

obras em estudo. 

 

Umberto Eco explica que a norma básica para se lidar com uma obra de ficção é a 

seguinte: o leitor precisa aceitar tacitamente um acordo ficcional, que Coleridge43 

chamou de “suspensão da descrença”.  O destinatário tem de saber que o que está 

sendo narrado é uma história imaginária, mas nem por isso deve pensar que o escritor 

está contando mentiras. De acordo com John Searle44, o autor simplesmente finge 

dizer a verdade. Aceitamos o acordo ficcional e fingimos que o que é narrado de fato 

aconteceu. 

 

Para dar veracidade ao fato, o autor cita personagens, menciona datas e estabelece 

locais. Desse modo, quando fazemos a leitura do texto ou assistimos à apresentação 

de uma peça, entramos na atmosfera da ficção, assinamos um acordo ficcional com o 

autor e temos que estar dispostos a aceitar que, por exemplo, Egisto Ghirotto, 

protagonista de Os Ossos do Barão, foi trabalhador rural, enriqueceu com seu trabalho, 

tornando-se um industrial bem sucedido. 

 

Tudo o que acontece no mundo de nossa experiência chamamos de mundo real. A 

obra de ficção coloca-nos nos limites de seu mundo e, de alguma forma, nos faz levá-lo 

a sério.  

 

O dramaturgo Jorge Andrade toma emprestadas as características geográficas do 

mundo real, para fazer a descrição da pequena cidade de Pedreira das Almas. Temos 

que acreditar que era preciso buscar terra no vale para poder enterrar os mortos. 

                                                
43 COLERIDGE, Samuel Taylor. (1772-1834), poeta, crítico e ensaísta inglês.. IN: ECO, Umberto. Seis passeios 
pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
44 SEARLE, John. IN: ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 
2001. 
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Valemo-nos das características de São Tomé das Letras, cidade do mundo real, 

conhecida e visitada, para aceitarmos as características do mundo ficcional. A 

descrição que se segue é inteiramente realista, nada tem de fantástico. 

 

Ex: Pedreira das Almas, Jorge Andrade45, rubrica inicial, Primeiro Ato. 

 

 

Época: 1842  

 

CENÁRIO: Largo da igreja da cidade de Pedreira das Almas. A fachada da 

igreja, com suas torres, ocupa quase todo o fundo da cena. Mais ao fundo, à 

esquerda e à direita, pontas de rochedo, voltadas na direção da igreja e do céu, 

formam, praticamente, uma muralha. Acima dos rochedos, que formam também 

plataformas em volta do largo, - como se fossem pequenos terraços – avista-se 

o céu sempre azul. Tem-se a impressão de que a igreja, o adro que a cerca, as 

escadarias, o parapeito de pedras com suas estatuías e anjos estão incrustados 

na rocha. [...] 

 

 

Jorge Andrade precisa situar a história do mundo ficcional num ambiente real, 

verossímil. O autor conta com o conhecimento do mundo real e adota-o como pano de 

fundo. Muitas vezes, de um fato aparentemente impossível, o autor deduz condições 

de possibilidade, estabelecendo uma analogia com o que é possível, no mundo real.  É 

preciso lembrar que existem coisas e fatos como ficções que se “auto-invalidam”, isto 

é, textos de ficção que demonstram sua própria impossibilidade. 

 

Alguns autores dizem que uma boa metáfora visual de ficção que se auto-invalida é a 

conhecida figura de Lionel e Roger Penrose, que numa primeira “leitura” dá tanto a 

ilusão de um mundo coerente quanto a sensação de uma inexplicável impossibilidade.   

 

 

                                                
45 ANDRADE, Jorge. Pedreira das almas. O Telescópio. 4.ed. Rio de Janeiro: Agir, 1976, (p.19). 
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Figura de Penrose 

 

Numa segunda leitura, (para lê-la de maneira adequada convém tentar desenhá-la) 

percebemos como e por que ela é bidimensionalmente possível e tridimensionalmente 

absurda. 

 

Mesmo nesse caso, a impossibilidade de um universo em que pudesse existir a figura 

Penrose deriva do fato de que tendemos a pensar que tal universo funciona segundo 

as mesmas leis da geometria sólida que vigoram no mundo real. É óbvio que, se essas 

leis continuam válidas, a figura é impossível. Mas, na verdade, essa figura não é 

geometricamente impossível, e o comprova o fato de que foi possível desenhá-la numa 

superfície bidimensional. Estamos simplesmente enganados quando aplicamos a ela 

não só as regras da geometria plana, como ainda as regras de perspectiva utilizadas 

para desenhar objetos tridimensionais. Essa figura seria possível se não 

considerássemos as hachuras como representação das sombras numa estrutura 

tridimensional. Desse modo, precisamos contar com nosso conhecimento do mundo 

real para entender o mais impossível dos mundos. 

 

Precisamos adotar o mundo real como pano de fundo. Segundo Eco, os mundos 

ficcionais são parasitas do mundo real. Não existe nenhuma regra relativa ao número 

de elementos ficcionais aceitáveis numa obra.  
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Os leitores precisam ter uma porção de informações do mundo real para pressupô-lo 

como pano de fundo correto no mundo ficcional. 

 

Hoje, esse assunto é tratado no campo do contexto sociocognitivo. Não apenas para a 

compreensão e interpretação de textos ficcionais, mas para a compreensão de 

qualquer gênero de texto, os leitores precisam ter um repertório capaz de fazê-los dar 

um sentido para o que leem ou escutam. Os mundos ficcionais, sendo parasitas do 

mundo real, são “pequenos mundos” que delimitam a maior parte de nossa 

competência do mundo real e permitem que nos concentremos num mundo finito, 

fechado, muito semelhante ao nosso, embora muito mais pobre. Como não podemos 

ultrapassar suas fronteiras, somos levados a explorá-lo com profundidade. As 

afirmações ficcionais são verdadeiras dentro da estrutura do mundo possível de 

determinada história.  

 

O texto é coerente quando apresenta uma configuração compatível com o 

conhecimento enciclopédico do leitor, com o repertório que adquiriu ao longo de sua 

vida. Grande parte dos conhecimentos necessários à compreensão dos textos não vem 

explícita, fica dependente da capacidade de pressuposição e de inferência do 

recebedor. 

 

Em relação ao mundo real, a verdade é o critério mais importante e tendemos a achar 

que a ficção descreve um mundo que temos que aceitar tal como é, em confiança. 

Mesmo no mundo real, o princípio da confiança é tão importante quanto o princípio da 

verdade. 

 

O modo como aceitamos a representação do mundo real pouco difere do modo como 

aceitamos a representação dos mundos ficcionais. A diferença está no grau dessa 

confiança. Finjo, por exemplo, acreditar que Joaquim – protagonista de A Moratória - é 

um fazendeiro falido da mesma forma que finjo assumir como questão de experiência 

pessoal o fato de Napoleão ter se casado com Josefina. A confiança que deposito em  
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Jorge Andrade é diferente da que deposito nos historiadores. Os motivos pelos quais 

acredito nos historiadores são muito mais complexos que os motivos pelos quais tenho 

certeza de que Quim é fazendeiro. 

 

Quando se suspende a descrença, aceita-se o texto como um discurso ficcional que 

conta uma história. Um dos acordos básicos (ficcionais) de todo discurso histórico é o 

seguinte: a história pode ter um sem número de personagens imaginários, porém o 

restante deve corresponder mais ou menos ao que aconteceu naquela época no 

mundo real. 

 

O texto pressupõe uma Enciclopédia do leitor com um determinado formato, é muito 

difícil estabelecer esse formato. Lembramos, aqui, as marcas de textualidade indicadas 

pela Linguística Textual e os critérios para explicá-la: intencionalidade, aceitabilidade, 

situacionalidade, coerência, coesão, informatividade e intertextualidade, que serão 

analisados posteriormente. 

 

É preciso ter muitas informações para se ler uma história. Para ler uma obra de ficção é 

preciso ter alguma noção dos critérios econômicos que norteiam o mundo ficcional. Os 

critérios não estão lá, têm de ser pressupostos mesmo quando se tenta inferi-los a 

partir das evidências do texto. Por esse motivo, ler é como uma aposta. Apostamos que 

seremos fieis às sugestões de uma voz que não diz explicitamente o que está 

sugerindo. A competência enciclopédica exigida do leitor é limitada pelo texto ficcional. 

Um texto ficcional sugere algumas capacidades que o leitor deveria ter e estabelece 

outras. O formato preciso da Enciclopédia que um texto requer de um leitor permanece 

no campo da conjectura. 

 

A narrativa natural descreve fatos que ocorreram na realidade (ou que o narrador 

afirma mentirosa ou erroneamente que ocorreram na realidade). Por exemplo, uma 

notícia de jornal. A narrativa artificial é supostamente representada pela ficção, que 

apenas finge dizer a verdade sobre o universo real, ou afirma dizer a verdade sobre o 

universo ficcional.  
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Em geral, conhecemos a narrativa artificial graças ao “paratexto”, ou seja, mensagens 

externas que rodeiam um texto. Um sinal típico da narrativa de ficção é a palavra 

“romance” na capa do livro. Às vezes, até o nome do autor pode funcionar dessa 

maneira. O sinal textual de ficcionalidade é mais óbvio, é uma fórmula introdutória 

como “Era uma vez...”. Na peça teatral, as rubricas ou didascálias funcionam como 

paratexto. 

 

Ex.: Os Ossos do Barão, Jorge Andrade46, Primeiro Ato (2008:399) 

 

 

Época - Atual 

 

CENA – Ao abrir-se o pano, Bianca está sentada, bordando uma toalha de 

gosto meio duvidoso. Ouve-se Egisto cantando e falando no jardim. 

                                    

                                   Egisto: _ Ohi mari,  Ohi mari! Quanto suonne aggio perso per te. [...] ( 

 

 

Na ficção, as referências precisas ao mundo real são tão intimamente ligadas que, 

depois de passar algum tempo no mundo da ficção e de misturar elementos ficcionais 

com referências à realidade, o leitor já não sabe muito bem onde está. 

 

 

A ficção exerce fascínio sobre nós, ela proporciona a oportunidade de utilizar 

infinitamente nossas faculdades para perceber o mundo e reconstruir o mundo. É por 

meio da ficção que exercitamos nossa capacidade de estruturar nossa experiência 

passada e presente.  

 

 

 

 
                                                
46 ANDRADE, Jorge. Marta, a árvore e o relógio. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
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4.6 Aristóteles e a Poética 

 

 

 

A história da discussão sobre aproximação ou separação entre narrativa de ficção e 

narrativa histórica remonta ao início da teorização da arte ocidental, o que torna 

necessário retroceder às ideias de Aristóteles para entender a construção desses 

paradigmas e suas configurações tanto na teoria literária quando na historiografia. 

 

O filósofo estabeleceu uma antítese entre história e poesia em sua Poética47, criando, 

desse modo, obstáculos entre as duas. Para Aristóteles, a poesia encerra mais 

filosofia, elevação e universalidade, por falar de verdades possíveis e desejáveis. A 

história, por sua vez, trataria de verdades particulares, acontecimentos não universais. 

 

A análise do texto aristotélico reveste-se de grande importância para o campo dos 

estudos históricos, pois dela deriva a fundamental e primeira distinção entre o literário e 

o historiográfico. 

 

A diferença fundamental que a Poética coloca entre História e Poesia está na dimensão 

epistemológica, ou seja, no tipo de conhecimento a que cada um dos gêneros leva, a 

partir da operação que realizam - a imitação poética ou a narração histórica.  

 

A Poética, de Aristóteles, faz a relação de diferença Ficção/História, a partir da 

definição dos conteúdos e formas correspondentes à Poesia e à História. Em outras 

palavras, estabelece uma diferenciação e delimitação entre os níveis de composição da 

escrita poética e da escrita historiográfica com base na especificação dos elementos 

intrínsecos a cada um dos gêneros.  

 

                                                
47 ARISTÓTELES. Poética. IN: Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2004.  
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A distinção usual entre Literatura e História, com base nas convenções de 

ficcionalidade e veracidade, é derivada da preceituação aristotélica de que a Poesia é 

imitação das ações humanas, e a História é a narração dos eventos realmente 

ocorridos.  

 

Das espécies de Poesia, a tragédia é apresentada por Aristóteles como a mais perfeita 

e completa, pois imita ações de caráter elevado, em linguagem ornamentada, no modo 

dramático, visando à catarse – a purificação das emoções do espectador – à medida 

que suscita o terror e a piedade, e porque melhor consegue o efeito específico da arte. 

Em relação às diferenças entre Poesia e História, Aristóteles refere-se diretamente em 

dois momentos: o primeiro no capítulo IX e o segundo no capítulo XXIII, a partir dos 

quais se podem levantar os vários aspectos da relação. 

 

Na Poética, Poesia é imitação (mimese), que se caracteriza por ser uma operação de 

representação da natureza (physis) entendida como o homem em ação, não em termos 

de simples cópia ou transcrição, mas como ampliação e universalização das suas 

possibilidades; é a imitação do homem agindo (práxis) de acordo com a sua vontade, 

as suas paixões (pathos) e de acordo com as suas faculdades mentais, formando, no 

conjunto, uma expressão moral (ethos). A História é a narração dos eventos que 

realmente ocorreram.  

 

A diferença entre o historiador e o poeta não se dá pelo uso do verso, mas em razão 

dessa ação imitativa que a Poesia realiza. A obra de Heródoto, por exemplo, poderia 

ser metrificada, e não seria menos história com o metro do que sem ele. A diferença 

está em que um narra os acontecimentos, e o outro narra fatos que podiam acontecer.  

 

A Poesia, ao imitar, realiza uma ação criadora (poesis), deliberada e calculada, 

segundo uma lógica própria e visando a um fim específico: o prazer e o conhecer. A 

História, como não é imitação, mas narração (diegese), não opera essa ação criadora e 

criativa, na medida em que o historiador relata os acontecimentos que ocorreram num 

dado momento 
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Na História, o elemento axial é o tempo; uma vez que sua narrativa expõe os eventos 

ocorridos num dado momento, em sua diversidade aleatória, sem que necessariamente 

concorram para o mesmo fim.  

 

Na Poesia, ao contrário, o princípio interno é o da unidade de ação. Todas as partes 

devem ser compostas de forma a constituírem um todo onde cada parte se coloque em 

relação causal com as outras, em uma extensão suficiente para sua apreensão e 

entendimento. 

 

A unidade de tempo da narrativa histórica recobre tudo o que aconteceu em um mesmo 

período. A sucessão temporal engloba acontecimentos que não possuem relação de 

causalidade e, mesmo ainda, de finalidade, pois ações advindas do mesmo tempo não 

constituem necessariamente uma ação una. 

 

Na Poesia, as diversas partes estão ligadas necessariamente por uma progressão de 

interesse – uma coisa por causa da outra – e essa progressão constitui e estrutura a 

ação, seguindo uma causalidade interna, concorrendo para um mesmo fim. 

 

O historiador, como é narrador dos eventos que ocorreram, portanto reais, não pode 

alterar sua organização, sua causalidade em termos de princípio, meio e fim, devendo 

ater-se somente à sua ocorrência no tempo. O poeta, ao contrário, por ser fabulador e 

porque imita ações, e esta imitação é criação, pode compor e recompor os mitos 

tradicionais de forma a atingir seu próprio fim.  

 

Em síntese, na Poética estão presentes cinco níveis de distinção entre cada um dos 

gêneros, os quais estabelecem e fundamentam seus estatutos formais e 

epistemológicos. 

 

A primeira distinção estabelecida por Aristóteles entre gêneros é referente à ação que 

cada um dos gêneros opera. A Poesia é imitação (mimese), e a História é narração 

(diegese). 
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A segunda distinção é a de unidade de ação presente na Poesia e ausente na História 

a qual tem que narrar não uma ação única, mas um tempo único. 

 

A terceira refere-se ao objeto próprio de cada gênero. Enquanto a História se ocupa 

dos acontecimentos reais, a Poesia trata das ações humanas possíveis, segundo a 

necessidade e a verossimilhança. 

Em quarto lugar está presente o domínio de cada uma das composições. Ao universal 

corresponde a Poesia.  A História visa a conhecer o contingente e o acidental. 

 

Assim concebidas, arte e história, ficção e verdade, constituíram manifestações 

opostas da inteligência.  Com o avanço do racionalismo nos tempos modernos, essa 

contraposição seria acentuada, resultando na inversão dos termos apresentados por 

Aristóteles. 

 

Poesia, arte e ficção seriam progressivamente desqualificadas como modos do 

conhecimento da realidade, passando a habitar um terreno etéreo, lugar de fantasia.  

 

Do outro lado estariam as ciências dos homens sensatos e progressistas, com suas 

leis e seus postulados de objetividade, racionalidade ou referencialidade, cumprindo 

funções utilitárias. 

 

Desse modo, solidificou-se a separação entre ficção e verdade. A literatura exprimiria o 

verossímil (a impressão de verdade, não necessariamente falsa, que se inclui no 

espaço ficcional), enquanto a história pretenderia o verdadeiro (no sentido da 

representação do acontecimento particular). 

 

Assim, até o século XX, ficou instituída a noção de que literatura e história são campos 

distintos, indicando que, enquanto um ficcionaliza o real, o outro o estabelece. O 

historiador, ao abordar seu objeto de pesquisa, o fato, o faz por intermédio de vestígios. 

Suas fontes são representações e não o fato em si.  Uma vez validada a fonte, cabe ao 



 100 

historiador, diante da validade da fonte, reconstruir o fato da forma mais objetiva 

possível, evitando intervir no documento.  

 

A Escola dos Annales48, com ideias de diálogo interdisciplinar e ampliação dos objetos 

de pesquisa, buscou uma ruptura com os métodos positivistas ao estabelecer essa 

possibilidade de “novas abordagens” no campo da historiografia. 

 

Desse modo, a proposta de ampliação vem hoje alcançando desdobramentos 

múltiplos, como, por exemplo, a aceitação como documento todo e qualquer traço 

deixado pelo homem, e a proposição de estabelecer uma historização de tais fontes.  

 

A verdade objetiva em história tem mudado muito. O documento escrito, por exemplo, 

pode revelar-se uma armadilha, podendo apresentar a visão oficial, ou a visão do 

vencedor ou uma visão ideologizada de seu produtor. Desse modo, os textos históricos 

podem ser produto da subjetividade, a qual é passível de erros. Há a interpretação dos 

fatos dada pelo sujeito historiador, a partir da seleção e organização da realidade que 

ocorrem numa narrativa histórica. Ao escolher os fatos que merecerão destaque na 

construção de suas tramas, o historiador não deixa de reelaborá- los, à sua maneira.   

 

Por esse viés, historiografia e narrativa de ficção são formas de conhecimento do 

mundo, em sua temporalidade, o que levaria a contestar tanto as noções puramente 

estéticas da literatura quanto a ideia da escrita da história como discurso científico de 

natureza oposta à narrativa. Caberia ao historiador o papel de recolha e interpretação 

dos fatos, e não o simples registro dos testemunhos.   

 

O discurso da história, cujo objetivo é convencer sobre a realidade dos fatos narrados e 

sobre a interpretação sobre eles proposta, iguala-se ao discurso científico e partilha da 

condição de um saber provisório, passível de superação pela desqualificação do fato 

                                                
48 BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989) – A revolução francesa da historiografia. São Paulo: UNESP, 
1997. 
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ou da própria interpretação. O discurso literário não pretende convencer, seu objetivo é 

a verossimilhança, a aproximação do real. 

 

Por meio da ficção também é possível chegar à verdade histórica, até porque a história 

não é o que sucedeu, mas muito mais o que julgamos que sucedeu. Desse modo, a 

literatura pode ser considerada como uma leitora privilegiada dos acontecimentos 

históricos. 

 

 

4.7 Linguagem e texto  

 

 

Por viver em sociedade, o ser humano tem constante necessidade de se comunicar; 

por esse motivo, no decorrer da história, desenvolveu linguagens que lhe permitiram 

expressar sentimentos e opiniões, narrar acontecimentos, descrever ambientes e 

seres, dar ou receber ordens, instruções etc. 

 

Podem-se enumerar três definições básicas de linguagem: todo meio de comunicação; 

toda maneira de transmitir uma ideia; todo conjunto organizado de sinais que serve 

como meio de interação entre as pessoas. 

 

A linguagem, entendida como forma de ação ou de interação, é vista como uma 

atividade, uma forma de ação entre indivíduos que se comunicam com fins específicos. 

Assim, ela permite a prática dos mais diversos atos de comunicação. 

 

Essa concepção de linguagem, enquanto ação, será adotada nas reflexões que serão 

feitas. A linguagem, com seu caráter dialógico e interacional, é argumentativa, isto é, o 

falante tem sempre intenções específicas de agir sobre os seus alocutários enquanto 

se comunica. 
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Sendo a linguagem uma atividade linguística que serve a uma variedade de propósitos, 

o resultado dessa atividade são os textos, que constituem a unidade maior de 

funcionamento da linguagem. 

 

De acordo com Beaugrande e Dressler 49, texto ou discurso é a ocorrência linguística 

falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, 

semântica e formal. Na produção e recepção de textos, há fatores que contribuem para 

a construção de sentido e possibilitam que seja reconhecido como emprego normal da 

língua. São elementos desse processo: seu caráter comunicativo, a intenção do 

produtor, a situação, o jogo de imagens mentais que cada um dos interlocutores faz de 

si mesmo, do outro, e do outro em relação a si mesmo, e o caráter estrutural (exigência 

de regras próprias do nível textual).    

 

Sendo o texto um documento no qual se inserem as várias possibilidades do discurso, 

sendo a unidade linguística detentora das significações de conteúdo, chega-se à 

conclusão de que texto e discurso são planos indissolúveis. Com essa concepção, fala-

se em intersecção texto/ discurso e não em processo dicotômico. A distinção entre 

esses dois planos deve ser vista como instrumento didático em que se analisa cada 

domínio isoladamente: dimensão discursiva e dimensão textual. 

 

 

De acordo com Guimarães50, a Linguística Textual de linha francesa propõe o texto 

como unidade linguística de comunicação. O texto é o material concreto pelo qual se 

chega ao discurso. Nele aparecem discursos conectados entre si; portanto, todo 

discurso é constituinte de um texto; em outras palavras, é no texto que se busca o 

discurso e suas significações. 

 

                                                
49 BEAUGRANDE, Robert-Alain de & DRESSLER, Wolfgang Ulrich . Introducción a la linguística del texto. 
Barcelona: Ariel, 1974. 
50 GUIMARÃES, Elisa.. Ensaio: Procedimento discursivo e organização textual no processo ensino/ aprendizagem. 
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Assim, o texto é o arquivo do discurso, está situado no plano da história, é ajustado às 

condições necessárias à produção do discurso, e o seu plano organizacional está 

ligado a um contexto. 

 

Como realização da comunicação social, no texto aparecem os participantes do 

processo comunicativo (com sua bagagem de experiências) que irão produzir e receber 

o texto, revelando traços do contexto de que é remetido e para o qual é enviado. 

 

Na manifestação linguística, está o processo do discurso que carrega questões sociais, 

envolve fatos culturais e históricos, comporta ideologias. O discurso é a unidade de 

sentido que conjuga a língua com a história; situa o indivíduo em determinado tempo e 

espaço.  

 

No texto linguístico aparecem indicações que permitem compreender não só o fato 

descrito, mas também pressupor o que será exposto. Isso ocorre pela conexão lógica 

dos fatos que estabelece a coerência.  

 

No processo de recepção do texto, sabe-se que a leitura coloca o leitor como sujeito 

agente no processo de compreensão; ao mesmo tempo, exige que esse leitor seja 

consciente das estratégias cognitivas, isto é, tenha consciência do comportamento 

automático e do próprio conhecimento – metacognição.          

 

Desse modo, pressupõe-se que uma análise completa deve considerar tanto o aspecto 

textual como o discursivo; deve levar em conta os elementos linguísticos (relações 

gramaticais internas da linguagem) e os elementos discursivos (relações cognitivas do 

conteúdo). 

 

O analista do discurso vai utilizar o texto para chegar ao sujeito, determinando sua 

importância no  processo enunciativo.  Vai examinar a relação que o texto propõe entre  
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o enunciador e o co-enunciador (como o discurso reproduz as relações sociais: 

distância, cumplicidade, imposição, liberdade etc). Ainda no processo discursivo, a 

linguagem tem papel psicossocial visto que um mesmo enunciado pode causar efeitos 

diferentes. 

 

Na trama textual e na trama discursiva, o analista do discurso vai encontrar as 

estratégias textuais e as estratégias sociointeracionais utilizadas pelo produtor do texto/ 

discurso para conseguir uma comunicação eficiente. 

 

O leitor que possua competência pragmática para chegar à identificação do tema, que 

possua competência linguística, que identifique a tipologia do texto/ discurso, que 

alcance a mensagem pretendida pelo autor e que utilize estratégias e habilidades 

necessárias ao exercício de interpretação vai atingir a compreensão plena do texto. 

 

Embora com abordagens diferentes, texto e discurso estão entrelaçados. A 

compreensão do sentido (ou sentidos) do texto/ discurso depende tanto da estrutura 

significativa e organizacional do texto quanto da capacidade receptiva e interpretativa 

do receptor. 

 

 

4.8 Linguística Textual e Análise do Discurso 

 

 

A Linguística Textual propõe o texto como unidade de comunicação; abrange as 

manifestações linguísticas realizadas pelos usuários em situações reais de 

comunicação. Por esse motivo, são fundamentais para essa análise as condições reais 

da produção do discurso, que vão determinar sua intencionalidade e sua força de 

persuasão. Observe-se que nenhum texto tem sentido em si mesmo e que todo texto 

pode fazer sentido, numa determinada situação, para determinados interlocutores.  
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O termo textualidade foi definido por Robert-Alain de Beaugrande e Wolfgang 

Dressler51 como o conjunto de características que fazem com que um texto seja um 

texto, e não apenas uma sequência de frases ou de palavras. 

 

É necessário entender a textualidade como um aspecto formador do texto, mesclando 

o linguístico com o social. É ela responsável pela textura dada a uma sequência de 

palavras ou frases; é ela também que constrói a tessitura do texto dada pelo 

enunciador e pelo enunciatário para que se estabeleçam os sentidos em uma 

determinada situação. O discurso é o momento em que se dá a produção de sentido, 

ou seja, os significados linguísticos são contextualizados e, a partir dessa 

contextualização, produzem-se os sentidos.  

 

Segundo Schmidt 52: 

 

(...) a textualidade é o modo de manifestação social universal válido para 

qualquer língua e necessário para a efetivação de qualquer tipo de 

comunicação (...) a textualidade funciona como forma normativa de 

manifestação e realização da atuação sociocomunicativa mediante a linguagem 

no sentido mais amplo. 

 

 

Quando se fala em textualidade, muitos podem pensar que se considera o texto como 

um produto linguístico que traz em si mesmo o seu sentido e todas as suas 

características. Sabe-se, porém, que textos foram interpretados diferentemente por 

pessoas diferentes. Essa diversidade de interpretações acontece porque cada texto 

pode ser textualizado de maneiras diferentes por diferentes leitores. Assim como pode 

ser textualizado de formas diferentes pela mesma pessoa, conforme a situação 

comunicativa. Por esse motivo, hoje, tem-se preferido falar em textualização. 

 
                                                
51 BEAUGRANDE, Robert-Alain de e DRESSLER, Wolfgang Ulrich. Introduction to Text Linguistics.  London: 
Longman, 1981. 
52 SCHMIDT, Siegfried J. Linguística e teoria de texto: os problemas de uma linguística voltada para a 
comunicação. Trad. Ernst F. Schurmann. São Paulo: Pioneira, 1978, (p.´1640 
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Tendo em vista essas ponderações, Costa Val 53 define textualidade como:  

     

 

Um princípio geral que faz parte do conhecimento textual dos falantes e que os 

leva a aplicar a todas as produções linguísticas que falam, escrevem, ouvem ou 

leem um conjunto de fatores que fazem textualizar essas produções. 

 

 

Beaugrande e Dressler54 (1981) definem o texto como ocorrência comunicativa e se 

declaram interessados em compreender como os textos funcionam na interação 

humana e comprometidos com o uso da linguagem como uma atividade humana 

crucial. Apontam sete fatores da textualidade que definem e criam o comportamento 

identificável como comunicação textual: coerência, coesão, intencionalidade, 

aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Esses fatores de 

textualidade referem-se ao processo de produção e interpretação textual, não apenas 

ao texto enquanto produto. 

 

Coerência é o fator que faz com que um texto nos pareça lógico, aceitável, com 

sentido. A coerência refere-se às idéias do texto, aos conceitos, às relações entre 

esses conceitos que o texto põe em jogo. A coerência relaciona-se com conhecimentos 

e informações. Considerar um texto coerente significa conseguir processá-lo com os 

conhecimentos e a habilidade de interpretação que se tem e, então, avaliá-lo como 

compatível com esses conhecimentos. 

 

A coerência não é um mero traço dos textos, mas sim o resultado de processos 

cognitivos entre os usuários do texto, ou seja, ela é construída por operações 

de inferência; um texto não tem sentido em si mesmo, mas faz sentido pela 

                                                
53 COSTA VAL, Maria da Graça. Texto, textualidade e textualização. IN: Cadernos de formação – Língua 
Portuguesa. (p.113-128) 
54 BEAUGRANDE, Robert-Alain de e DRESSLER, Wolfgang Ulrich. Introduction to Text Linguistics. London: 
Longman, 1981 
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interação entre os conhecimentos que apresenta e o conhecimento de mundo 

de seus usuários.55  

 

 

A construção do sentido depende dos conhecimentos e das intenções de quem o 

produziu e dos conhecimentos e habilidades interpretativas de quem o recebeu. No 

processo de produção de sentido, há uma parte comum.  As pessoas partilham 

conhecimentos linguísticos (gramática, vocabulário), textuais (tipos e gêneros textuais) 

e pragmáticos (que atos de fala se podem realizar naquela comunidade e com que 

recursos linguísticos); partilham visão de mundo, crenças, expectativas, valores 

produzidos por aquela sociedade ao longo da  história.  

 

A coerência é um princípio de textualização que funciona atrelado e articulado com os 

outros fatores apontados por Beaugrande e Dressler.  Um texto é aceito e avaliado 

pelos interlocutores (aceitabilidade) como coerente quando os recursos linguísticos 

utilizados são percebidos como integrados num todo inteligível (coesão), que lhes 

pareça adequado à situação em que ocorre (situacionalidade) e apropriado para a 

realização das intenções do locutor diante do alocutário a que se destina 

(intencionalidade). 

 

A coesão diz respeito ao inter-relacionamento entre os elementos linguísticos do texto. 

A coesão também é co-construída pelos interlocutores. O produtor textual utiliza 

recursos para indicar em seu texto as relações que pretenderam. Esses recursos 

indicam, sinalizam. Quem de fato estabelece a relação é o receptor. 

 

Dizer que coesão se constrói a partir de elementos que sinalizam relações entre os 

componentes da superfície textual significa considerar que ela não está lá, pronta, mas 

está apenas sinalizada, para ser processada pelo recebedor, do mesmo modo que a 

coerência, que é construída pelos usuários. Por isso coesão e coerência são 

                                                
55 BEAUGRANDE, Robert-Alain de e DRESSLER, Wolfgang Ulrich. Introduction to Text Linguistics. London: 
Longman, 1981. 
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apontadas como noções centradas no texto que designam operações dirigidas ao 

material textual. 

 

A intencionalidade e a aceitabilidade são definidas como concernentes às atitudes, 

objetivos e expectativas do produtor e do recebedor, respectivamente. 

 

Segundo Beaugrande e Dressler,56 produzir um texto que seja considerado coeso e 

coerente pelo outro pode ser uma maneira de atingir os objetivos comunicativos 

desejados; colaborar na construção da coerência e da coesão do texto do outro pode 

ser uma maneira de se engajar no projeto comunicativo dele. Nesse processo de mão 

dupla, o produtor conta com a tolerância e o trabalho de inferência do recebedor na 

construção do sentido do texto. Por outro lado, o recebedor, supondo coerência no 

texto e dispondo-se a contribuir para construí-la, orienta-se por conhecimentos prévios 

e partilhados, que são estabelecidos social e culturalmente sobre os tipos de textos, 

sobre as ações e as metas possíveis em determinados contextos e situações.  Nesse 

sentido, as ações de produção e de recepção de texto serão entendidas não 

unicamente como processos linguísticos, mas como uma forma de atividade discursiva. 

           

Já a informatividade diz respeito ao nível de novidade que cada um pode atribuir a um 

texto. Quanto mais previsível, menos informativo será o texto para determinado 

usuário, porque acrescentará pouco às informações que o recebedor já possuía antes 

de processá-lo. Quanto mais cheio de novidade, mais informativo será o texto. 

Segundo Beaugrande e Dressler, um grau mediano de informatividade seria o mais 

confortável, porque permitirá ao recebedor apoiar-se no conhecido para processar o 

novo. 

 

A informatividade não é pensada como característica absoluta nem inerente ao texto 

em si, mas como um fator a ser considerado em função dos usuários e da situação em 

que o texto ocorre. 

                                                
56 BEAUGRANDE, Robert–Alain de e DRESSLER, Wofgang Ulrich. Introduction to Text Linguistics. London: 
Longman, 1981.  
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A tendência geral é que as pessoas entendam e gostem de um texto quando 

encontram informações conhecidas que lhes servem de bases para processar as 

novidades que ele traz. O processamento da informatividade de um determinado texto 

varia de pessoa para pessoa e até mesmo para uma única pessoa, em momentos 

diferentes. Todo texto tem que ser pensado em função de seu contexto.  

 

A situacionalidade aparece, então, como um princípio importante para constituição da 

textualidade, já que a coesão, a coerência, a informatividade e as atitudes do produtor 

e do recebedor (intencionalidade e aceitabilidade) são em função do modo como os 

usuários interpretam as relações entre o texto e sua situação de ocorrência. Esse 

conceito diz respeito à interpretação que os usuários fazem da situação a partir dos 

modelos de comunicação social que conhecem. Por outro lado, não se trata, segundo 

os autores, de uma decisão estática, mas de atividade dinâmica, que envolve 

monitoramento e gerenciamento contínuos da interação comunicativa por parte do 

produtor e do recebedor. 

 

Beaugrande e Dressler (1981) ressaltam que essas ações discursivas não se prendem 

apenas às evidências perceptíveis, mas, principalmente, a perspectivas, crenças, 

planos e metas dos usuários. A aceitabilidade de um texto dependerá menos de sua 

correção em termos de correspondência ao “mundo real” e mais da credibilidade e 

relevância que lhe são atribuídas numa determinada situação.   

 

A intertextualidade é fundamental na constituição de qualquer texto. Na produção e 

interpretação de um texto, os interlocutores se valem de crenças e conhecimentos que 

fazem parte da história e da cultura da sociedade, conhecimentos que receberam por 

diferentes meios: na família, na escola, no trabalho, no jornal, nas leituras.  

 

A intertextualidade refere-se aos fatores que fazem a produção e recepção de um texto 

depender do conhecimento de outros textos. Para Beaugrande e Dressler, um desses 

fatores é a diversidade de tipos textuais, na medida em que a construção e avaliação 
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da textualidade de determinado texto se fazem mediante as relações que se 

estabelecem entre esse texto e os outros do mesmo tipo. 

 

Para os autores, compreender e aceitar uma ocorrência linguística como texto é um 

processo de resolução de problemas (superação e integração de descontinuidades e 

discrepâncias) que envolve conhecimentos, crenças e ações explícitos e implícitos no 

material verbal e na interpretação que o recebedor faz deles a partir de seus modelos 

prévios de mundo, de texto, de comunicação. Se se considerar que esses modelos 

prévios foram interiorizados pelo recebedor a partir de outros textos com os quais 

interagiu, então se compreenderá que o processamento de um texto é basicamente o 

trabalho de relacioná-lo com outros textos, ou seja, é uma questão de intertextualidade. 

 

Os sete fatores de textualidade funcionam integradamente com três princípios 

reguladores: eficiência, efetividade e adequação cujo papel será viabilizar o 

monitoramento do processo comunicativo pelos participantes.  

 

A eficiência de um texto diz respeito à sua capacidade de comunicar com o mínimo de 

esforço tanto do produtor como do receptor na utilização comunicativa; a efetividade de 

um texto depende de que se cria ou não uma forte impressão no receptor e se cria ou 

não as condições mais favoráveis para que o produtor possa alcançar a meta 

comunicativa que se havia proposto. A adequação refere-se à pertinência e relevância 

do arranjo que constitui sua textualidade com relação ao contexto em que ele ocorre. A 

adequação de um texto depende de se estabelecer ou não um equilíbrio entre o uso 

que se faz de um texto em uma situação determinada ou o modo como se respeitam as 

normas de textualidade. 

 

Produzir e interpretar textos seriam processos de resolução de problemas em que os 

princípios reguladores teriam a função de contribuir para o inter-relacionamento dos 

sete princípios constitutivos da textualidade, de modo que determinado texto venha a 

ser considerado comunicativamente satisfatório, apropriado, em função das metas e 
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disposições dos interlocutores e das circunstâncias em que ele é produzido e 

interpretado. 

 

Beaugrande (1997), integrando-se à Análise Crítica do Discurso, expõe sua concepção 

de textualidade como processo de textualização e rejeita enfaticamente a idéia de se 

reduzir o texto a sua dimensão de produto ou artefato. 

 

É essencial ver o texto como evento comunicativo em que convergem ações 

linguísticas, cognitivas e sociais e não apenas como a sequência de palavras que são 

faladas ou escritas. 

 

A textualidade é a qualidade essencial de todos os textos e também uma realização 

humana sempre que um texto é textualizado, isto é, sempre que um “artefato” de 

marcas sonoras ou escritas é produzido ou que recebe o nome de texto. A Análise do 

Discurso procura desvendar o texto como um evento comunicativo. 

 

Inscrevendo-se num quadro que articula o linguístico com o social, a Análise do 

Discurso tem como proposta básica considerar como primordial a relação da linguagem 

com a exterioridade, entendida como condições de produção do discurso: o falante, o 

ouvinte, o contexto de comunicação e o contexto histórico-social. 

 

Ocorre uma relação de cumplicidade na produção dos discursos. Locutor e alocutário 

vão intermediar-se pela linguagem; ambos carregam uma quantidade de informações 

que julgam ser relevantes, ambos têm imagens recíprocas previamente conhecidas, 

ou, não havendo conhecimento anterior, é feito um modelo do que se julga ser. 

 

O conteúdo proposicional de um texto pode se manter nas variadas situações de 

comunicação; com frequência, o seu sentido varia, uma vez que o contexto em que foi 

enunciado pode ter levado o locutor a necessidades diversas de comunicação. O 

sentido do texto está na dependência direta das relações estabelecidas entre locutor e 

alocutário e suas intenções de comunicação. 
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A linguagem é intencional e, portanto, argumentativa. Os discursos se constituem com 

as intenções do emissor que pretende, com sua mensagem, dotar seu receptor de 

informações e fazer com que ele tome determinada atitude ou com que concorde com 

sua posição. 
 

Como os atos de comunicação são, por natureza, intencionais, o produtor textual vai 

empregar recursos expressivos para atuar eficientemente sobre o receptor. A escolha 

da forma de se comunicar depende do objetivo a ser alcançado. Desse modo, a 

argumentatividade será decisiva na produção textual. 
 

A argumentatividade está inscrita na própria língua, e os discursos, embora sofram 

variações em relação à situação de comunicação, vão sempre se orientar no sentido de 

agir sobre os receptores. Por esse motivo, o analista de discurso leva em consideração 

a intenção do produtor. Para a decodificação de mensagens, o receptor vai buscar os 

recursos utilizados para a interação. 

 

Os valores defendidos pelo emissor, suas crenças, sua ideologia, sua visão de mundo 

vão estar disseminados no texto que o receptor vai decodificar. Os discursos 

expressam valores de determinados segmentos sociais. 

 

Compreende-se por ideologia a visão de mundo de uma determinada classe social, isto 

é, um conjunto de representações, de idéias que mostram a compreensão que uma 

dada classe tem do mundo. Essa visão de mundo está ligada à linguagem, que é seu 

instrumento de comunicação. 

 

Segundo FIORIN 57: 

 

A cada formação ideológica corresponde uma formação discursiva, que é um 

conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada visão de mundo.  

 

                                                
57 FIORIN, José Luiz. Linguagem e ideologia. 8.ed. São Paulo: Ática, 2005. 
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É com essa formação discursiva que o homem vai construir seus discursos, que ele vai 

reagir linguisticamente aos acontecimentos. Desse modo, o discurso é o lugar da 

reprodução do mundo. Os discursos são a expressão da realidade. 

 

Assim como a ideologia dominante é a da classe dominante, o discurso dominante é o 

da classe dominante. 

 

Para FIORIN 58:  

As idéias, as representações não existem fora dos quadros linguísticos. Por 

conseguinte, as formações ideológicas só ganham existência nas formações 

discursivas. 

 

 

Em A Moratória, Joaquim representa a ideologia da aristocracia, orgulhosa de suas 

tradições, de seus valores, de suas terras.     
 

Meus direitos sobre essas terras não dependem de dívidas. Nasci e fui criado 

aqui. Aqui nasceram meus filhos. Aqui viveram e morreram meus pais. Isto é 

mais do que uma simples propriedade. É meu sangue! Não podem me fazer 

isso.” (p. 136) 

 

Assim, a consciência de classe é formada pelo conjunto de discursos interiorizados 

pelo indivíduo ao longo de sua vida. Pelos discursos que o homem assimila, ele 

aprende a ver o mundo; e, na maior parte das vezes, reproduz esses discursos em sua 

fala. 

 

A crise econômica de 1929, a queda do preço do café, o empobrecimento da 

aristocracia rural brasileira e o surgimento de indústrias são expressos de modos 

diferentes, por indivíduos diferentes nas obras em estudo. 

 

                                                
58 IDEM. 
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No nível da manifestação, significados novos agregam-se ao discurso e outros 

conhecidos deixam de ser veiculados devido aos efeitos estilísticos de expressões. Daí 

se conclui que um mesmo tema pode ser manifestado por diferentes meios de 

expressão e por diferentes pontos de vista.  

 

Segundo Fiorin 59: 

 

O discurso é a materialização das formações ideológicas, sendo, por isso, 

determinado por elas, o texto é unicamente um lugar de manipulação 

consciente  em  que   o  homem   organiza, da  melhor  maneira  possível,  os 

elementos de expressão que estão a sua disposição para veicular seu 

discurso.  

 

 

Depreende-se que o texto é individual, enquanto o discurso é social; o dizer do 

discurso é o mascaramento, ou falseamento do dizer de seu grupo social. 

 

O enunciador é o suporte de um discurso que ele reproduz. Em outras palavras, as 

formações discursivas materializam as formações ideológicas, e estas estão 

relacionadas às classes sociais: assim, os agentes discursivos são as classes sociais. 

 

O indivíduo é produto de relações sociais, age, pensa e fala, na maior parte das vezes, 

como os membros de seu grupo social. As idéias que carrega são aquelas veiculadas 

na sociedade em que vive. Assim, ele afirma o que a realidade impõe e não o que ele 

quer. 

 

A linguagem cria a imagem do mundo, mas é também produto social e histórico. A 

linguagem pode manifestar uma mesma realidade, que pode ser apreendida de modo 

diferente por homens distintos. 

 

                                                
59 FIORI, José Luiz. Linguagem e ideologia. 8. ed. São Paulo:Ática, 2005.  



 115 

O discurso reflete uma categorização do mundo, uma abstração efetuada pela prática 

social. O homem age e transforma a realidade, não a apreende de forma passiva. O 

discurso transmitido contém, em si, um sistema de valores, veicula tabus 

comportamentais, carrega ideologias. 

 

Na Análise do Discurso de linha francesa, a História, visto que se fragmenta, é uma 

ruptura que explica a intertextualidade, ou seja, cada ato discursivo é um tempo, é um 

lugar e tem pessoas distintas, que são atores específicos; e o sujeito, por sua vez, 

também define o que é discurso, pois é fragmentado no outro (alteridade) e o outro é 

múltiplo daí a polifonia.  

 

Orlandi60 postula que o dizer não é apenas do domínio do locutor, pois está relacionado 

com as condições em que se produz e com os outros, ou seja, o dizer tem sua história. 

Por não considerar essa história, o sujeito tem a ilusão da realidade de pensamento, 

isto é, o discurso apresenta-se como reflexo do seu conhecimento objetivo da 

realidade. Ainda com relação ao aspecto histórico, Eni Orlandi postula que a 

historicidade do texto é a sua discursividade, que não é mero reflexo, mas se constitui 

na própria tessitura da materialidade linguística.  

 

Antes da Análise do Discurso de linha francesa, a noção de historicidade era 

diacrônica, contínua. Para a Análise do Discurso, a noção de história é a do momento 

em que o discurso se produziu, é a noção de contexto histórico. Um dos objetivos do 

discurso é focalizar a produção e a criação de verdades por diferentes modos de 

representar a realidade, possibilitando o estabelecimento de relações sociais e a 

criação, o reforço e reconstituição de identidades. 

 

A discursividade, portanto, é o processo que se realiza entre sujeitos que interagem, 

buscando efeitos de sentido para a produção de um texto. A Análise do Discurso 

introduz, por meio da noção de sujeito, a noção de ideologia e de situação social e 

                                                
60 ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise do Discurso: princípios e procedimentos. 6. ed. Campinas (SP): Pontes, 2005. 
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histórica, observando o conhecimento da realidade sócio-histórica-cultural que envolve 

a produção dos dados linguísticos.  

 

O discurso estabelecido pelos textos teatrais vai refletir, em A Moratória, a situação 

histórica e social do Brasil em 1930, a crise econômica ligada à crise do café, as 

consequências dessa instabilidade e a dificuldade de adaptação à nova realidade; vai 

focalizar em Os Ossos do Barão, a trajetória de um imigrante italiano que, trabalhando 

na lavoura de café, consegue obter sucesso; a obra vai analisar a aliança da 

aristocracia decadente com o imigrante enriquecido. Em Pedreira das Almas, vai 

focalizar a Revolução Liberal de 1842 e dramatizar a vida dos habitantes da pequena 

cidade da fronteira de Minas Gerais com São Paulo.  

 

Desse modo, o discurso tem a incumbência não só de dar informação, mas de produzir 

efeito de sentido entre os locutores. O sentido do enunciado passa a ser determinado 

pelas condições de produção do discurso, pois a enunciação vai determinar o motivo 

pelo qual se diz alguma coisa. A competência textual do destinatário vai possibilitar a 

interpretação do discurso. Em outras palavras, o receptor vale-se de esquemas 

interiorizados para a compreensão das estruturas linguísticas apresentadas. 

               

Concluída a exposição do aparato teórico a ser empregado na análise dos textos que 

constituem o corpus, passaremos ao capítulo seguinte, que vai examinar as 

características dos discursos literário e histórico e as relações estabelecidas entre eles 

e explorar as estratégias empregadas na produção de sentido.  
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5 ANÁLISE DAS NARRATIVAS  
 
 
 
  
O objetivo deste capítulo é examinar as relações dos textos de Jorge Andrade com a 

história de São Paulo e do país e mostrar que essas obras constituem um reflexo da 

realidade brasileira. O tema da decadência da aristocracia rural, apegada às glórias do 

passado, assim como o desentendimento entre as gerações são focalizados nas obras 

A Moratória e Os Ossos do Barão. Os textos dramáticos também mostram a passagem 

do Brasil rural para o urbano, o ciclo da industrialização, a ascensão dos imigrantes e a 

sua integração na sociedade brasileira. Em Pedreira das Almas, o autor faz o 

entrecruzamento entre a literatura e a história por meio da representação dos episódios 

da Revolução Liberal de 1842 quando ocorreu o final do ciclo do ouro em Minas Gerais. 

 

A identidade de Jorge Andrade foi construída no mundo rural, e o autor teve que se 

adaptar ao mundo urbano. Desse modo, buscou a compreensão daquilo que sofreu 

transformação e daquilo que permaneceu. A partir de sua experiência pessoal, Jorge 

Andrade estabeleceu uma interpretação única das transformações por que passou a 

sociedade brasileira, observou e registrou as mudanças de um tempo, seus valores, 

formas de vida e constatou o que foi conservado, o que persistiu. Essa foi a maneira 

como Jorge Andrade planejou e elaborou sua dramaturgia. 

 

 

5.1 A Moratória 

 

 

A Moratória, escrita no contexto da transição entre a República Velha e a Era Vargas e 

representada em 1955, mostra, por meio do talento autêntico de Jorge Andrade para a 

dramaturgia, a crise do café como uma crise política e social, decorrente, em princípio, 



 118 

da crise internacional e da intervenção do governo provisório de Getúlio Vargas nas 

propostas da política interna. 

 

Os anos que antecederam 1954, época da escritura de A Moratória, foram marcados 

por diversas crises, entre elas: a pressão inflacionária decorrente da alta dos preços 

internacionais do café; a expansão industrial que acarretou elevações de custos e de 

preço final dos produtos; as reivindicações dos trabalhadores atingidos pela alta do 

custo de vida; o confisco cambial; a greve geral dos trabalhadores de São Paulo; a 

greve dos marítimos do Rio de Janeiro.  

 

Getúlio Vargas tomou posse da Presidência do Brasil em 31/01/1951, ano em que era 

significativo o grau de insegurança do Exército. A Revista do Clube Militar, dirigida por 

um major nacionalista, publicou um artigo em que sugeria que os Estados Unidos eram 

responsáveis pela Guerra da Coréia e que o Brasil deveria ter uma posição de estrita 

neutralidade diante do conflito. Note-se que o Brasil estava dependendo 

economicamente dos Estados Unidos.  

 

No setor econômico, o Governo promoveu várias medidas destinadas a incentivar o 

desenvolvimento com ênfase na industrialização. Ao mesmo tempo, o governo Vargas 

estava diante de um problema com fortes repercussões sociais: o avanço da inflação.  

 

Getúlio Vargas via-se obrigado a controlar correntes contraditórias: um lado, não podia 

deixar de se preocupar com as reivindicações dos trabalhadores, atingidos pela alta do 

custo de vida; de outro, precisava tomar medidas impopulares no sentido de controlar a 

inflação.  

 

Em 1953, foi introduzido o chamado confisco cambial. A medida fixou um valor mais 

baixo para o dólar recebido pelos exportadores de café, ao ser convertido em cruzeiro.  

Isso significa que o governo ficava com uma parte dos dólares obtidos pela exportação 

do café. Essa receita era deslocada para outros setores econômicos, especialmente a 
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indústria. O confisco cambial promoveu seguidas reações do setor cafeeiro, que tentou 

realizar marchas de protesto com conteúdo político, impedidas pelo Exército.  

 

O governo Vargas descuidou da cafeicultura. Realizou uma política de sustentação de 

preços altos no exterior, provocando irritação nos Estados Unidos. 

 

Nesse quadro conflitivo, surgiram pressões internas, coincidindo com uma mudança de 

rumo da política americana em relação aos países do Terceiro Mundo. Como 

consequência, as possibilidades de o Brasil conseguir empréstimos diminuíram 

sensivelmente. Muitas greves foram articuladas pelos comunistas. Em São Paulo, 

eclodiu a “greve dos 300 mil”, que representou uma derrota do getulismo.  

 

Em 1954, o presidente Getúlio Vargas opta por um discurso e por medidas que se 

chocavam com os interesses dos setores sociais conservadores; como exemplo, o 

aumento de 100% do salário mínimo que provocou uma onda de protestos. A medida 

resultava em aumento real de salário e, nesse sentido, tendia a agravar a inflação. 

 

Nesse mesmo ano, ocorreu a tentativa de assassinato de Lacerda, oponente de 

Vargas. Lacerda ficou apenas levemente ferido, e o major da Aeronáutica, Rubens Vaz, 

acompanhante de Lacerda, foi atingido mortalmente.  

 

Getúlio Vargas tinha agora contra si um ato criminoso que provocou indignação geral, 

um adversário com maiores trunfos de lançar-se contra ele e a Aeronáutica em estado 

de rebelião. 

 

O movimento pela renúncia de Getúlio Vargas assumiu grandes proporções. Tornou-se 

claro que o governo perdera o apoio das Forças Armadas. Foi lançado um manifesto 

exigindo a renúncia do presidente.  Em 24 de agosto, Getúlio Vargas suicidou-se. 
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Segundo Boris Fausto61, o suicídio de Vargas exprimia desespero pessoal, mas tinha 

também um profundo significado político. Na carta-testamento deixada pelo presidente, 

apresentava-se como vítima e, ao mesmo tempo, acusador de inimigos impopulares. 

 

O suicídio de Vargas teve efeito imediato. A massa saiu às ruas em todas as grandes 

cidades do país. O vice-presidente Café Filho assumiu a presidência, formou um 

ministério com a maioria udenista, assegurando ao país que garantiria a realização das 

eleições presidenciais marcadas para outubro de 1955. A três de outubro de 1955, as 

urnas deram vitória a Juscelino Kubitschek. 

 

As causas das mudanças ocorridas no país, no ano de 1954, estão registradas na obra 

teatral de Jorge Andrade.  O declínio da lavoura cafeeira, o descontentamento dos 

cafeicultores, a queda da aristocracia rural, a crise econômica, o descrédito do 

governo, o êxodo rural, a urbanização, a industrialização estão refletidos na 

dramaturgia andradiana. O discurso literário assinala os fatos ocorridos na época da 

escritura e mostra as inquietudes, as preocupações e as esperanças dos barões do 

café ante a nova realidade como reflexo das expectativas, das angústias e dos desejos 

do homem brasileiro. 

 

 Um dos pressupostos para convencer é fazer o receptor acreditar que tudo o que o 

emissor esteja narrando seja verdadeiro: a presunção da verdade. Desse modo, a 

referência aos episódios históricos faz parte de uma estratégia discursiva para garantir 

o efeito de realidade. 

 

Sabe-se que a narrativa surge quando há ruptura da normalidade; a quebra da Bolsa 

de Valores de Nova Iorque, por exemplo, foi um acontecimento inesperado, que 

provocou a quebra da normalidade. Esse fator aliado à referência das causas e 

consequências desse fato histórico fez surgir uma narrativa literária com grande poder 

de convicção.   

                                                
61 FAUSTO, Boris. História do Brasil 13. ed. 1 reipr. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.            
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A obra focaliza a crise de 1929 por meio do empobrecimento e da decadência de uma 

família de fazendeiros que tenta, como medida extrema de autopreservação, reaver as 

terra hipotecadas. 

 

Analisando essa peça teatral de Jorge Andrade, percebe-se a preocupação do autor 

com os problemas sociais da época que retratam a crise econômica e consequente 

crise de valores: a concepção de futuro, a adaptação à nova realidade. 

 

Jorge Andrade tem uma maneira própria de representar o momento histórico. Nessa 

perspectiva, o leitor precisa aceitar um acordo ficcional, isto é, saber que a história é 

imaginária, mas que apresenta o mundo real como pano de fundo. Jorge Andrade 

construiu uma peça em que reflete, com tom nostálgico, o passado e a decadência 

rural na personagem Joaquim.  

 

A crise econômica, no ano de 1929, marcou não apenas a história e a literatura, mas, 

principalmente, a sociedade, pois suas consequências imediatas - desemprego, 

fome, êxodo rural - deixaram profundas cicatrizes nas famílias brasileiras. Essas 

consequências são apresentadas na obra andradiana. 

 

A velha aristocracia rural entra em decadência, e a nova burguesia industrial ascende 

na sociedade. Para mostrar essa realidade, o autor baseia-se na movimentação e nos 

diálogos; nos fatos históricos e nos ambientes. Os recursos de linguagem, como 

manifestação da realidade, aparecem como argumentos incontestáveis na exposição 

das idéias e dos pontos de vista do sujeito da enunciação. 

 

 

É criada uma cumplicidade entre personagens e espectadores e entre o autor e o 

receptor de arte, e esta cumplicidade é marcada pelo diálogo. O leitor aceita o acordo 

ficcional e aparenta acreditar que o que é narrado de fato aconteceu. 
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O sujeito da enunciação, por meio do discurso produzido – objeto da enunciação - 

estabelece comunicação entre o autor e o receptor de arte; por isso, o texto sempre 

que fundamentado, bem articulado linguisticamente e ancorado na história passa a ter 

valor como verdade e exerce influência sobre o destinatário. Assim, o destinador usa o 

poder de persuasão sobre o destinatário, fazendo-o crer nas ideias e nos valores 

propostos no enunciado.  

 

O receptor precisa ter várias informações a respeito do mundo real, para presumi-lo 

como pano de fundo do mundo ficcional; e, de acordo com suas experiências e visão 

de mundo, interpreta a mensagem contida no enunciado, considerando a situação 

histórica e social a que o texto faz referência. Assim, o texto passa a existir como 

processo global de comunicação e de interação.  

 

No processo de renovação social e política do país, alguns fatores merecem destaque: 

a retirada do poder das mãos das oligarquias rurais, a aceleração do processo de 

industrialização e urbanização, o surgimento de uma nova classe social – a burguesia 

industrial. Esses fatores vão refletir na sociedade brasileira, que deverá se adaptar à 

nova realidade. 

 

A obra teatral A Moratória, como reflexo da realidade social, histórica e política do 

Brasil, vai reproduzir as mudanças ocorridas na sociedade brasileira do ponto de vista 

da aristocracia empobrecida. Note-se que, no texto, aparecem referentes situacionais 

que ligam o enunciado às condições de enunciação; portanto, o texto é uma recriação 

verbal de uma dada realidade.  

 

As relações contextuais figuram como de suma importância na constituição do texto, 

uma vez que dão credibilidade no processo da enunciação; o completo entendimento 

do texto está na dependência da vinculação entre o plano de expressão e do referente 

extralinguístico. 
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A linguagem é, por natureza, argumentativa, uma vez que o produtor tem sempre uma 

intenção específica de agir sobre o receptor enquanto se comunica. O interlocutor, por 

sua vez, interpreta o texto conforme suas crenças, perspectivas e convicções. Desse 

modo, o produtor esforça-se para conseguir a aceitabilidade do interlocutor; para atingir 

seu intento, usa vários recursos, entre eles, permear o texto com fatos reais.  

 

A situacionalidade refere-se aos fatores que fazem com que um texto seja relevante na 

situação comunicativa. Os participantes da interação comunicativa utilizam seu 

conhecimento enciclopédico no processo de recepção e interpretação do mundo 

textual.  

 

Interpretada como a revolução que pôs fim ao predomínio das oligarquias no cenário 

político brasileiro, a Revolução de 1930 conta com uma série de fatores conjunturais 

que explicam esse dado histórico.  

 

Segundo Piletti 62: 

 

A República Oligárquica assinala o auge e a decadência da economia 

agroexportadora. Além do café, que, após grande expansão nas primeiras 

décadas, enfrentou grave crise nos anos 20, outros produtos como a borracha, o 

cacau e o açúcar também tiveram seu ciclo de crescimento e queda. O 

desenvolvimento industrial, que experimentou um surto importante a partir da 

Primeira Guerra Mundial (1914–1918), foi acompanhado pela organização dos 

trabalhadores, que passaram a lutar mais intensamente por melhores condições 

de trabalho e salários.  

 

 

No âmbito da política, sabe-se que, enquanto as oligarquias fraudavam eleições e 

mantinham um rígido controle sobre o país, o povo vivia em estado de pobreza 

extrema, sem terra e sem garantia de vida.  

 

                                                
62 PILETTI, Nélson. História do Brasil. 20. ed. São Paulo: Ática, 1999, p. 212. 
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Os grandes proprietários rurais procuravam conquistar o direito de figurar como 

autoridades governamentais em suas áreas, o que também gerava divisões entre eles. 

Todos queriam ser coronéis. 

 

Embora suas consequências se projetem sobre toda a vida política do país, o 

“coronelismo” atua no reduzido cenário do governo local. Seu espaço são os 

municípios do interior, o que equivale a dizer os municípios rurais, ou 

predominantemente rurais; sua vitalidade é inversamente proporcional ao 

desenvolvimento das atividades urbanas, isto é, comércio e indústria. Como 

consequência, o isolamento é fator importante na formação e manutenção do 

fenômeno.  

 

De acordo com Leal 63 

 

 

Significando o coronelismo ausência ou rarefação do poder público, o 

coronelismo apresenta-se como certa forma de incursão do poder privado no 

domínio público. Daí a tendência de ser considerado puro legado ou 

sobrevivência do período colonial. O coronelismo pressupõe a decadência do 

poder privado e funciona como processo de conservação do seu conteúdo 

residual. Esse sistema político é dominado por uma relação de compromisso 

entre o poder privado decadente e o poder público fortalecido. 

 

 

Getúlio Vargas chegou ao poder à frente de um movimento armado que reuniu 

pequena parcela da oligarquia, as classes médias urbanas e jovens oficiais, todos 

insatisfeitos com os rumos da República Oligárquica e desejosos de ter uma 

participação maior no governo do país.  

 

 

                                                
63 LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. 2. ed. São Paulo: Alfa – Omega, 1975, p. 251-251. 
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Segundo Piletti 64 

 

Muitas pessoas apoiaram a Revolução de 30 em busca de eleições mais 

limpas e democráticas, com a participação maior da população. Queriam 

também a moralização da administração pública e a modernização da 

economia, com a industrialização do país. Ficaram logo decepcionados com 

os rumos do novo governo: demora na convocação da Constituinte e, três 

anos depois de promulgada, houve a anulação da constituição 

democraticamente elaborada, submetendo o país a uma constituição 

autoritária e à ditadura do Estado Novo.   

 

 

O abandono em que o governo oligárquico lançara o exército e as restrições políticas 

impostas à ascensão na carreira militar geravam preocupação e descontentamento 

entre os tenentes que rejeitavam os oficiais das altas cúpulas militares ligadas ao 

governo. 

 

No âmbito internacional, pode-se destacar a crise do sistema capitalista provocada pelo 

colapso das especulações financeiras, que contribuíram para a quebra da Bolsa de 

Nova Iorque, em 1929. No Brasil, a economia cafeeira não conseguiu manter-se; com 

imensos estoques acumulados, foi preciso queimar o excesso de café ou jogá-lo ao 

mar na tentativa de segurar o preço da saca. Getúlio Vargas tomou posse do governo e 

ficou quinze anos ininterruptos no poder (1930 – 1945), iniciando a Era Vargas. 

 

Segundo Chiavenato65  

 

O processo revolucionário que liquidou a República Velha em 1930 foi 

precipitado por uma profunda insatisfação popular e uma grave crise econômica 

e política. No final de 1929 já havia quase dois milhões de desempregados por 

todo o país. A aguda crise mundial deflagrada pela “quebra” da Bolsa de Nova 

Iorque atingiu duramente a economia brasileira. 

                                                
64 PILETTI, Nélson. História do Brasil. 20. Ed. São Paulo: 1999. 
65 CHIAVENATO, Júlio José. A Revolução de 1930. São Paulo: Ática, 1986, p. 239. 
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Jorge Andrade aponta elementos de uma realidade brasileira da década de 1930, 

vinculados aos proprietários rurais durante a crise do café e mostra a crise na estrutura 

da família rural. Em A Moratória, a crise é marcada pelo sentimento de perda, 

lembranças, esperança, restos de um poder perdido, vestígios de um Brasil rural. Os 

filhos de Joaquim sofrem a perda da situação social e a dor dos deserdados. A obra 

apoia-se na memória da família e no conflito entre o passado e o presente. 

 

Jorge Andrade retrata, na família de Joaquim, a situação econômica de todos os 

fazendeiros paulistas.  Observem-se as passagens: 

 

Elvira: - Vamos atravessar uma grande crise 
Helena: - Crise? 
Elvira: - O café caiu a zero. 
Helena: - Caiu? 
Elvira: - Os lavradores foram abandonados pelo Governo. 
Helena - Não é possível. 
Elvira: - O Governo não pôde sustentar a política de defesa do café. 
Helena - E os preços caíram vertiginosamente. Vamos todos à ruína. (p. 
82) 

 

 

A Primeira Guerra Mundial impediu que o Brasil importasse produtos e, nessa época, 

tudo era importado. A falta de peças despertou o interesse dos imigrantes, 

principalmente dos italianos. O imigrante europeu, mesmo sem escola, tinha certa 

aptidão, começando, então, a abrir pequenas oficinas. Foram surgindo, 

consequentemente, os primeiros núcleos das grandes indústrias. O comércio e a 

indústria formaram a burguesia.  

  

Em Os Ossos do Barão, o autor vai retomar o tema da imigração e analisar a 

contribuição dos estrangeiros (particularmente dos italianos) no processo de 

desenvolvimento econômico de São Paulo. 
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A obra aponta o aparecimento de novas atividades, decorrentes da urbanização, e o 

princípio do aparecimento de novas indústrias no meio rural, como é o caso do 

frigorífico dos ingleses em que Marcelo trabalhava a contragosto. 

 

Marcelo: - Trabalhando no meio daqueles ingleses, logo estarei 
‘espikando’. Então, a senhora vai ver! Subirei como um rojão! É muito 
importante saber falar inglês, dona Helena. (p. 51)  
 
 
 

O autor vai buscar as raízes mais profundas da realidade brasileira; procura 

universalizar a problemática específica dessa realidade; investiga as insatisfações e os 

desejos constantes na essência do homem; procura mostrar as transformações 

ocorridas na sociedade e as consequências na estrutura familiar; aponta as distorções 

morais, a perda da dignidade; focaliza as dificuldades de adaptação à nova realidade. 

 

 

Em A Moratória, o passado e o presente, separados no cenário por uma “parede 

central”, são planos que representam um tempo irremediavelmente passado e uma 

nova ordem mundial. Sob essa ótica, é possível estabelecer várias oposições: 

              

 

                  Velho                                                          Novo 

 

Decadência da oligarquia rural         X         Ascensão da burguesia liberal 

Produtores de café                            X        Donos de indústria 

Decadência do campo                       X        Desenvolvimento urbano 

Trabalho autônomo                           X        Trabalho assalariado 

Estilo de vida da geração rural          X        Estilo de vida da geração urbana 
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Provavelmente, é sobre essa dialética que Décio de Almeida Prado66 se apoia para 

afirmar sua tese de que A Moratória é uma peça-julgamento; 

 

O que ela (a peça) faz é o julgamento de uma sociedade já destruída, ou em 

vias de aniquilamento. [...] Hoje já temos suficiente recuo no tempo para que 

possamos considerar tais fatos sem a necessidade de nos pronunciarmos contra 

ou a favor, de atacá-los ou defendê-los. Podemos encará-los objetivamente – 

qualidades e defeitos – com essa espécie de simpatia alerta, de compreensão 

não destituída de crítica, que se chama perspectiva histórica. Foi o que fez Jorge 

Andrade, com extrema honestidade, e mantendo perfeita isenção de espírito. 

  

. 

Jorge Andrade identifica a crise de 1930 como uma realidade regional. O tema de A 

Moratória é a crise do café paulista. A crise da monocultura cafeeira e suas respectivas 

implicações aparecem documentadas em várias situações: no fenômeno da 

urbanização interiorana e no deslocamento do polo de influência da zona rural para a 

cidade; na ausência de uma política para a comercialização do produto; no 

aparecimento de novas atividades decorrentes da urbanização; na politicagem regional 

e nos preconceitos partidários. Depreende-se, dessa situação, a ausência de uma 

política de comercialização de produtos relacionados à sociedade rural. Os 

mecanismos simplistas que vigoravam vão sofrer o impacto das novas técnicas de 

comercialização que levou os fazendeiros à falência.  

 

No texto literário, observam-se dois processos de busca de identidade: um no plano 

individual e, outro, bem mais amplo, ancorado no plano da história, que tem como 

propósito refletir sobre a realidade do homem brasileiro.  

 

No plano individual, percebe-se que a memória pessoal e a experiência de vida vão 

refletir as expectativas de todo um grupo social: as elites cafeeiras de São Paulo. Na 
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obra, o propósito do autor é apontar a queda da aristocracia rural, a crise econômica 

por que passa o país e as mudanças sociais provocadas pela desvalorização do café. 

 

No ato comunicativo, o discurso é marcado como forma de ação entre os falantes por 

causa da intencionalidade. A intencionalidade refere-se aos diversos modos como os 

sujeitos usam os textos para perseguir e realizar suas intenções comunicativas, 

mobilizando recursos adequados à concretização dos objetivos a que visam.  

 

Para garantir a intencionalidade, o autor usa como recurso a divisão do espaço cênico. 

O cenário é simultâneo e duplo: “Dois planos dividem o palco mais ou menos em 

diagonal.” (p.22)67. O segundo plano ou plano da esquerda “sala espaçosa de uma 

antiga e tradicional fazenda de café.” (p. 22). A ação se passa em 1929. O primeiro 

plano ou plano da direita “sala modestamente mobiliada” (p. 22). A ação ocorre mais ou 

menos três anos depois, em 1932, numa pequena cidade, nas proximidades da mesma 

fazenda.   

 

Ao dividir o palco ao meio e apresentar lado a lado cenas diversas, mas 

correspondentes, Jorge Andrade reforça o efeito que o tempo, a história e a vida 

trazem sobre as personagens e os conflitos. 

 

O autor, para conseguir o jogo de falas e cenas entrecortadas, lança mão das rubricas 

atributivas que devem ser entendidas como uma marcação de compasso numa 

partitura musical. 

 

O aspecto visual da peça é também elaborado, os cenários estão impregnados de 

elementos simbólicos que remetem o espectador/ leitor a uma dimensão não explícita 

nos diálogos ou reforçam esses mesmos diálogos. Um exemplo é o galho de 

jabuticabeira que é colocado suspenso sobre a linha divisória do cenário – pertence 

aos dois planos - simboliza um mundo, um passado que secou, mas que ainda está 
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presente com sua nostalgia. Outros diferentes elementos também carregam forte carga 

simbólica: a máquina de costura, o relógio na parede, o quadro dos santos.   

 

A ação desenvolve-se próxima do seu desenlace. O tempo é apresentado em dois 

momentos fundamentais: o passado (1929), próximo da perda da fazenda que segue 

até a perda definitiva: e o da esperança de retorno com base na moratória e no 

resultado do processo de nulidade (1932), que se encaminha até a decisão final do juiz, 

com a derrota definitiva, pondo fim à esperança. 

 

Estabelecendo o período histórico, o autor vai representar, na linguagem, os 

acontecimentos segundo a modalidade do verossímil. O enunciador apresenta os fatos 

como se eles tivessem ocorrido daquela forma, produzindo, portanto, o efeito de real.  

Essa produção é devida à função imaginária que preenche o verossímil na construção 

da consciência individual e social. 

 

Os fatos ocorridos em 1929, que culminaram com a Revolução de 1930, são colocados 

como conhecimento histórico e passam pelo teste de autenticidade. Ao mesmo tempo, 

a presença de um narrador, que conta os fatos a partir de seu ponto de vista, 

caracteriza a narrativa como ficcional. 

 

Ao conceber o cenário simultâneo e duplo, o enunciador permite que o receptor de arte 

acompanhe a passagem imediata de um espaço para o outro, que interprete as 

relações de causa e consequência: no passado estão as raízes dos problemas vividos 

no presente. O núcleo da ação nos dois planos é sentimento de expectativa. 

 

No segundo plano (1929), há a expectativa da perda da fazenda de Joaquim, como se 

observa nas passagens: 

 

Joaquim: _ Hei de encontrar um meio. Não entrego minha fazenda sem lutar  até 

o fim. (p. 136) 
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Helena: _ Meu filho! A fazenda de seu pai foi à praça. Temos que sair daqui.   

Marcelo: _ Ora, mamãe! Quem pode nos obrigar a sair daqui? 

Helena: _ Não brinque, Marcelo 

Marcelo: _ Papai dará um jeito. (p. 142) 

 

Marcelo: _ Mamãe! Ainda podemos salvar a fazenda. Ouvi o Olímpio dizer 

qualquer coisa a Lucília. (p. 143) 

 

Marcelo: _ Se tivermos que sair daqui, para onde vamos? 

Helena: _ Não sei, ainda. Se tivermos que sair, só peço a Deus que dê 

confiança ao Quim; que ele não perca nunca a esperança de voltar. (p.143)  

 

Joaquim: _Quando voltarmos para a fazenda, vou me sentar mais nesta salinha. 

(p.156) 

 

 

No primeiro plano (1932), fica patente a expectativa da anulação do processo e 

recuperação da fazenda de Joaquim. (Essa técnica de comparação é chamada de 

contraponto). Observem-se os diálogos: 

 

Joaquim: _ Há de chegar o dia em que vai poder ir a todas as festas novamente. 

E de cabeça erguida. (p. 28) 

Joaquim: “_ Com a nulidade do processo, vou recuperar a fazenda. Darei a você 

tudo que desejar. (p. 28) 

 

Joaquim: _ O mal de vocês é não ter esperança. Essa é que é a verdade. 

Lucília: _ E o mal do senhor é ter demais. 

Joaquim: _ Esperança nunca é demais. (p. 29) 

 

Joaquim: _ Não sou um quebrado! A moratória vai devolver tudo que era meu. 

Tudo! (p. 119) 

 

Marcelo (com mágoa): _ O senhor ainda acredita nisto? 

Joaquim: _ Acredito! Sempre acreditei. O Olímpio chegou ontem. A fazenda vai 

ser devolvida. O processo de praceamento está nulo por lei. O seu mal é que 

não soube ter esperança! (p. 120) 
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Marcelo: _ O senhor teve por todos 

Joaquim: _Teve, não: Tenho. Não sou um desfibrado como você. Sei defender 

os meus direitos. A lei manda que os editais de praça sejam publicados pela 

imprensa local, e não foram. O processo está, portanto, nulo. Estou cansado de 

afirmar isto. (p.120) 

 

Joaquim: _ Somente aqueles que não têm esperança é que morrem lentamente. 

Pedi a Deus e agora tenho certeza de que vou morrer na minha fazenda, no 

meio do campo! Tenho pena de você, meu filho. (p. 126) 

 

 

Por meio do contraponto, o autor focaliza a expectativa em dois tempos e espaços 

simultâneos e antagônicos. No desenvolvimento do enredo, esses espaços possuem 

ações decorrentes do conflito das personagens em torno da recuperação da fazenda e 

da decretação da moratória pelo Governo no momento de crise. 

 

O destinatário acompanha a angústia da família, as humilhações sofridas por Joaquim, 

os conflitos e o empobrecimento causado pela crise do café e avalia as dificuldades de 

adaptação à realidade. O enunciatário sabe que todos os esforços na tentativa de 

recuperação das terras são inúteis, que a esperança de retornar à fazenda é infecunda 

e que a expectativa é vã.  

 

Filho de fazendeiro, e tendo vivido a cultura do meio rural, o autor mostrará em sua 

obra as cenas desse universo. A biografia de Jorge Andrade é prova incontestável da 

veracidade dos fatos narrados: a vida na fazenda, as dificuldades de sobrevivência na 

época da crise e o prejuízo sofrido com a queda do valor do café. 

 

O núcleo da peça define-se no próprio título: A Moratória. O título faz referência à 

situação de insolvência da fazenda de Joaquim e simboliza a mora, a demora da 

resolução, tempo de expectativa para a solução do que é insolúvel. 
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O trecho abaixo exemplifica a agonia e o desespero dos fazendeiros que dependiam da 

medida governamental, concedendo-lhes um prazo de dez anos para pagamento da 

dívida.  

 

Joaquim: - Meus direitos sobre essas terras não dependem de dívidas. 
Nasci e fui criado aqui. Aqui nasceram meus filhos. Aqui viveram e 
morreram meus pais. Isto é mais do que uma simples propriedade. É 
meu sangue! Não podem me fazer isso! (p. 136) 
 
 
 
Joaquim: - Hei de encontrar um meio. Não entrego minha fazenda sem 
lutar até o fim. (p. 136) 

 

 

A obra mostra elementos de uma realidade brasileira da década de 1930, vinculados 

aos proprietários rurais durante a crise do café. Desse modo, a realidade brasileira, 

especificamente a paulista, aparece simbolizada em duas proposições: a) a crise de 

todo sistema da monocultura cafeeira, com as suas consequências. b) a crise da 

estrutura da família rural.      

 

A obra de Jorge Andrade vai revelar as mudanças a que as elites do café tiveram que 

se submeter. A família de Joaquim, obrigada a mudar-se para a cidade, tem que se 

sujeitar à nova realidade. O texto teatral vai interpretar as angústias dessa classe social 

e colocar em cena um país que procurava superar suas raízes rurais e propor um 

projeto urbano, industrializador. As mudanças são inevitáveis assim como o sofrimento. 

O enunciatário vai perceber o impacto que a crise econômica pós 1930 impôs à 

sociedade brasileira. 

 

A personagem Joaquim é a mais resistente à mudança de vida e de condição social e o 

que mais se agarra à ilusão. Joaquim tem orgulho de seu passado, de suas tradições, 

de seu poder. Esse sentimento é denotado nas afirmações: “Ainda somos o que 

fomos.” que aparece, reiteradamente, três vezes no texto (p. 74, p. 117, p. 119) e “É 

preciso guardar as aparências, Lucília.” (p. 73)  
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No diálogo entre Helena e Lucília, é mencionado o orgulho de Joaquim: 

 

 

Lucília: _ Se não fosse tão orgulhoso, eu acreditaria. 

Helena: _ Orgulho é pecado, minha filha.  

Lucília: _Também pode ser qualidade. Conforme as condições, é preferível 

perder. (p. 48) 

 

 

Como proprietário rural, Joaquim concebe a dignidade da família em função da 

propriedade. Daí, suas constantes altercações com Marcelo, seu filho, e a não 

aceitação do trabalho de Lucília. 

 

Observe-se: 

 

Joaquim: _ É exatamente o que não suporto. 

Lucília: _ O quê? 

Joaquim: _ Ver você costurando para esta gente. Gente que não merecia nem 

limpar nossos sapatos.  (p. 29) 

 

Joaquim: _Trabalhando num frigorífico! Lá isto é lugar para um homem decente? 

(p. 48) 

 

 

Joaquim é um homem apegado às suas raízes, às suas convicções, aos seus valores: 

“Entre dois homens de bem, a palavra empenhada basta” (p. 36). Seu amor à fazenda 

reflete, antes de tudo, o seu amor à terra em que vive; esse sentimento vem da certeza 

de que a sua propriedade representa tradição e esforço, iniciado por seus ancestrais. 

Este fato é comprovado na seguinte fala: 

 

Joaquim: _ Meus direitos sobre essas terras não dependem de dívidas. Nasci e 

fui criado aqui. Aqui nasceram meus filhos. Aqui viveram e morreram meus pais. 
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Isto é mais do que uma simples propriedade. É meu sangue! Não podem me 

fazer isso! (p.136) 

 

 

Resulta daí sua constante revolta contra Marcelo, seu herdeiro e continuador da 

tradição, que não corresponde às suas expectativas, que não serve para coisa alguma.  

 

Joaquim é um homem sistemático do interior, forte na aparência, mas sensível no 

íntimo. Cuida de todos os negócios, não permitindo que as mulheres se metam em 

atividades que julga serem apenas dos homens. Nas passagens: “Sei o que faço. 

Cuide de seus afazeres que eu cuido dos meus”.  (p. 36) e “Na minha casa e na minha 

família mando eu. Sei perfeitamente o que é direito ou não. Sei também o que serve 

para minha filha.” (p. 63) - Joaquim mostra seu temperamento forte, orgulhoso, 

comportamento altivo, superior, que não aceita intromissão de qualquer sorte.  

Dispensa todo tipo de ajuda por isso sofre quando a filha precisa costurar para 

sustentar a família. É preso à tradição, não aceitando as mudanças. Essa postura é 

reiterada na seguinte fala: “... não aprovo este contato de minha filha com 

costureirinhas. Sabe lá quem frequenta esses cursos. Gente de toda a espécie. Essas 

noções ela podia ter aprendido aqui, com você”. (p. 59). Na fala de Joaquim, observam-

se formações discursivas que carregam a ideologia do grupo a que pertence: orgulho, 

honra, valor do nome. 

 

O apego à terra, como fonte de trabalho e como razão essencial da existência, reflete 

todos os contornos morais e éticos das famílias e dos proprietários rurais, em termos 

de educação e padrão social. Sem perder as características próprias, Joaquim é 

representante da coletividade retratada, um personagem-tipo. 

 

Segundo Scholes68, a palavra “tipo” refere-se a alguma característica ou propriedade 

fora da própria personagem. A personagem-tipo pode apresentar características 

individuais, mas também pode ser parte de alguma estrutura maior. Esta estrutura pode 
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ser moral, teológica, entre outras, atribuível a algum esquema essencialmente 

extralinguístico, ou pode ser atribuível a uma parte da própria narrativa. Quando 

analisamos personagens como vilões, ingênuos, beberrões, e assim por adiante, 

estamos pensando neles não como personagens em si, mas como elementos que 

contribuem para o todo, como partes do enredo ou significado de uma obra.  

 

O mesmo personagem pode, naturalmente, ser analisado em termos de suas 

características individuais ou como produto de um determinado tempo e espaço. 

 

Pode-se perceber como as indicações didascálicas servem para ajudar a criar o perfil 

das personagens e conduzir o desenrolar da peça. Em A Moratória, as rubricas 

concorrem na construção desse tipo, elas expõem as situações humilhantes a que se 

submete o antigo barão do café: “Joaquim ajoelha-se com certa dificuldade, entra 

embaixo da mesa e começa a catar os botões e alfinetes.” (p. 75) “Joaquim entra pelo 

corredor, Primeiro Plano, carregando um latãozinho de leite e um pacote” (p. 87) 

“Joaquim carrega um par de botas; enquanto fala, vai limpando as botas.” (p. 92). 

 

No passado, Joaquim era orgulhoso, com comportamento altivo, preso à tradição; no 

presente, está submisso, frágil, dependente do trabalho da filha e dos favores de Elvira. 

Com essa caracterização, Jorge Andrade reforça o clima melancólico do discurso 

narrativo. Há oposição não só em relação ao tempo (passado/ presente), mas 

principalmente à mudança de hábitos, de modo de vida.  

 

Jorge Andrade escreve sobre essas diferenças estabelecidas na vida dos ricos 

fazendeiros, provocadas pela crise econômica do país. A análise das rubricas pode 

revelar outra dimensão do trabalho do dramaturgo. 

Joaquim aparece como ponto de referência no conflito entre o passado e o presente, o 

que nos remete ao velho e ao novo. Ele concentra várias oposições: 
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                  Velho                                                                           Novo  

 

Joaquim (perda da fazenda)            X        Elvira (manutenção da posse) 

Joaquim (honestidade)                      X        Alípio (trapaça) 

Joaquim (produtores de café)           X        Olímpio (profissionais liberais) 

Joaquim (produção e comércio)                X        Lucília (manufatura) 

Joaquim (proprietário dos meios de produção)      X        Marcelo (empregado)      

        

 

No discurso literário, Jorge Andrade reflete o homem brasileiro a partir das 

transformações ocorridas no espaço rural e no espaço urbano e no tempo - passado e 

presente.  

 

Na historiografia brasileira, a busca das origens do brasileiro está vinculada à questão 

de sua ruralidade. Segundo Sérgio Buarque de Holanda69: “... não foi a rigor uma 

civilização agrícola o que os portugueses instauraram no Brasil, foi, sem dúvida, uma 

civilização de raízes rurais” (p. 172). Jorge Andrade coloca, em sua obra, os valores do 

mundo rural e do mundo urbano e mostra que o processo de mudança trouxe 

consequências para a sociedade brasileira: perda material da propriedade, perda dos 

valores morais e do prestígio frente às novas exigências da urbanização.   

 

Se o objetivo for procurar fundamento histórico econômico para as perdas de Joaquim, 

elas de certo modo podem ser justificadas com a crise na economia cafeeira, em 1929. 

No passado estão as causas; no presente, as consequências.  

 

A única personagem não-plana da peça é Lucília. Seu contorno de personalidade, sua 

vontade de vencer dá-lhe uma feição complexa. Como mulher, numa sociedade 

patriarcal e rural, sofre o impacto da crise e tem que reagir durante a etapa do 

infortúnio, que se segue à perda da fazenda. Esta passagem define muito bem sua 
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condição. Ocorre no segundo plano, logo depois que soube que a fazenda seria 

arrematada: 

 

Lucília: _ E eu, por acaso não conto para nada? 

Helena; _ Você é mulher! (p 99) 

 

 

A reação de Lucília encerra, na verdade, a própria antítese da situação da mulher: é 

dependente, mas decide-se trabalhar. A trabalhar como costureira. No espaço urbano 

(1932), a ação de ganhar o sustento numa máquina de costura demonstra uma nova 

relação de trabalho. E é Lucília quem sustenta a família com senso de realidade e com 

objetividade.  

 

Lucília: _ Não gosto de me iludir. E depois, se recuperarmos a fazenda, vamos 

ter que trabalhar muito para pagá-la. (p. 29) 

 

Lucília: _ Só depois disto, poderemos pensar em recompensa... e outras coisas. 

Até lá preciso costurar e com calma. (p.29) 

 

 

Lucília: _ Acontece que precisamos encarar a situação de frente, não há outra 

saída. (p. 71) 

 

 

Ela transforma-se, na verdade, na mola propulsora da família arruinada. 

 

Lucília: _ Não papai, o senhor não está só. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. O 

senhor vai ver que nem tudo está perdido. (p. 135) 

 

 

E, finalmente, porque tem que resolver por si só a questão de seu casamento, renuncia 

a tudo por amor de sua família. Inclusive ao amor de Olímpio. O diálogo abaixo 

sintetiza o episódio: 
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Olímpio: _ Nosso casamento! 

Lucília: _ E minha família? 

Olímpio (embaraçado): _ Construiremos a nossa. 

Lucília: _ E deixo a minha no momento mais difícil? (p.108)        

 

 

Lucília é aparentemente uma personagem que renuncia a tudo em favor de uma 

solução que pretende atingir. Entretanto essa renúncia é uma forma de deixar 

subjacente todo seu universo afetivo. Assim, Lucília renuncia a Olímpio numa situação 

circunstancial porque os deveres com a família a obrigam a pensar menos em si. É 

preciso não esquecer que Olímpio, no tempo do segundo plano da peça, já fora vetado 

por Joaquim. No primeiro plano são outras circunstâncias, Joaquim não apenas está a 

favor do casamento como insiste em que se realize. 

 

Lucília é uma personagem que mantém a força interior, durante toda a crise e, depois, 

na ruptura psicológica, isto é, no ponto em que parece ceder ao infortúnio, liga-se ao 

intenso amor pelo pai que não deseja ver sofrer em hipótese alguma. Essa ruptura dá-

se praticamente na citação: 

 

 

Lucília: - É isso mesmo. Proteste. Proteste, papai. O senhor tem direito, nós 

temos esse direito. As terras são nossas, sempre foram nossas. Ninguém pode 

nos tomar. Papai! Ainda há esperança, daremos um jeito: é preciso que o senhor 

não aceite, nós não podemos aceitar. (p.186) 

 

 

Moça forte, de temperamento enérgico, é a única no conjunto familiar a estar preparada 

para a nova vida de sofrimento e luta. Orgulhosa, não gosta de aceitar ajuda dos 

parentes.  

 

Nas falas de Marcelo e de Lucília notam-se formações discursivas que apontam para o 

conhecimento da realidade, para o senso prático, para o presente. 
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Marcelo não se adapta à nova situação, mas também não suporta a relutância do pai 

em não enxergá-la. Trabalha no frigorífico, mas não se ajusta às novas exigências da 

vida urbana. O frigorífico é lembrado como referência ao mundo capitalista e às 

situações sub-humanas a que esse sistema submete o homem. Marcelo encarna o tipo 

de descendente de proprietário rural dotado de duas falhas: incapaz para os estudos e 

incapaz para o trabalho. Sua função na peça é estabelecer a oposição com Lucília, 

acentuar o conflito com Joaquim e permitir a projeção maternal de Helena, como 

representante da estrutura familiar tradicional brasileira. Filho de classe dominante, 

nada quer na vida, evitando qualquer esforço físico ou intelectual.  

 

Marcelo é um personagem-tipo, representa a juventude criada com fartura, acostumada 

à vida boêmia, que não estudou e não tem aptidão para o trabalho. Os diálogos e as 

rubricas reiteram as características desse tipo: “Marcelo aparece à porta de seu quarto 

no Primeiro Plano e fica parado, meio tonto; está com cara de ressaca”. (p. 93) 

“Marcelo! Marcelo! Levante-se. Isto não é hora para um homem estar na cama. O sol já 

está quase dobrando o céu. Levante-se! Vamos ter uma conversa séria hoje”. (p. 37) 

“Está certo. Não sei fazer nada. [...] O senhor nunca me ensinou nada sobre a fazenda. 

Que posso fazer? Nunca trabalhei“. (p. 57) 

 

A personagem Helena representa, no contexto da obra, uma espécie de suporte. Tanto 

no 1° como no 2º planos, sua atuação no desenvolvimento da peça é a mesma: servir 

de anteparo e de ligação entre o marido e os filhos. 

 

No primeiro plano, depois da perda da fazenda, Helena mantém seus hábitos 

perfeitamente intocados. 

 

Lucília: _ Mamãe! A senhora não devia ficar até esta hora sem comer nada. 

Helena: _ Fui comungar. 

Lucília: _ A senhora comungou domingo. 

Helena: _ Nem quando eu morava lá na fazenda, deixava de comungar na 

primeira sexta-feira do mês. Por que vou deixar agora?   (p. 38)  
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É uma personagem plana, isto é, com características constantes embora demonstre 

uma natural predileção por Marcelo. A fala que caracteriza esse constante desvelo 

familiar de Helena surge na cena em que, pela primeira vez, ela enfrenta Joaquim. 

 

Helena: _ Defendo, não acuso ninguém. Sempre disse e continuo dizendo: é 

preciso ter paciência, é preciso saber esperar. Vocês perdem o controle, se 

exaltam pela menor palavra. Quim! Precisamos ser tolerantes se quisermos 

vencer esta situação. Se não quisermos ver nossa família dividida e destruída. 

(p. 124) 

 

 

A peça transcorre inteiramente no âmbito familiar. Mostra a crise econômica por que 

passa a família de Joaquim, como reflexo da crise social. O universo familiar, em fase 

terminal, não conta com nenhum elemento externo para mediação com a nova 

realidade.  

 

Olímpio serve de confronto para as idéias tradicionalistas de Joaquim, no que diz 

respeito à autoridade dos pais sobre os filhos, e precisamente sobre a filha Lucília. 

Contraditoriamente, a ação se transfere para o 1º plano, é Olímpio o advogado 

responsável pela defesa de Joaquim. 

 

Elvira é uma personagem de confronto, porque ela estabelece a ligação entre os fatos 

ocorridos fora de cena. Irmã de Joaquim, casada com Augusto, é ela que comunica a 

perda da fazenda de Joaquim. Elvira é o último vínculo real entre Joaquim e a fazenda 

perdida. Elvira concede “favores” à família de Joaquim. Este fato é significativo porque 

evidencia a decadência financeira de Joaquim: o homem que, no passado, simbolizou 

ostentação da produção cafeeira, no presente vive da solidariedade da irmã, pois 

recebe semanalmente um pouco de café.  

 

Em A Moratória, a coerência é garantida pela lógica interna, resultante não só dos 

significados que sua rede de conceitos e relações põe em jogo, mas também pela 

repetição: as personagens Joaquim, Helena, Lucília e Marcelo, cada um a seu modo, 
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partilham dos mesmos sentimentos: perda, esperança, expectativa, orgulho, 

saudosismo. O produtor usa a reiteração, a repetição exaustiva, a não contradição para 

garantir a coerência textual. Há ironia e sadismo na repetição do jogo de esperança e 

desespero.  

 

Fatos pertencentes à história do país são introduzidos no drama familiar como: 

”ditadura”, intervenção do governo provisório de Getúlio Vargas nas propostas da 

política interna. Essa estratégia discursiva remete o leitor ao processo histórico pelo 

qual o país passou por volta de 1930, exatamente o momento da contextualização da 

unidade de tempo e ação da peça de Jorge Andrade.  

 

A politicagem regional, as pequenas animosidades, os preconceitos partidários, o velho 

Partido Republicano Paulista (PRP) compõem um quadro muito característico da 

sociedade paulista da década de 1930, com os fazendeiros do café apelando para o 

Governo Provisório para a salvação da economia em decadência. 

 

 

Marcelo: - Desta vez acho que não. Também a Lucília não podia 
escolher outro rapaz para namorar? Logo quem: o filho do chefe do 
partido PRP, no interior. Pudera! (p. 64) 
 
Joaquim: - Estes políticos são todos uns sujos. 
Joaquim: - Entregam-se ao ‘Ditador’ com uma facilidade de vendidos. 
(p.66) 

 

 

Outro fato histórico é a decadência da política coronelista. Sabe-se que o coronelismo 

atingiu plena expansão na Primeira República; e, agora, a figura do coronel defronta-se 

com a organização da vida na cidade.   

 

A relação rural/ urbano aparece com toda força no choque de gerações. A alegria de 

Joaquim em face da iminente volta para a fazenda se contradiz com a desilusão de 

Marcelo; o resultado disso é uma intensa cobrança e a lembrança de erros de ambas 

as partes. Na discussão, o pai queixa-se da acomodação do filho; e este afirma estar 
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despreparado para as novas exigências e, mediante isso, cobra o pai por não ter-lhe 

ensinado a ser “operário”. 

 

Entre as muitas implicações da crise econômica por que passa o país, o êxodo rural é 

apontado com a mudança da família de Joaquim para uma pequena cidade próxima à 

fazenda. Esse novo tipo de vida não é facilmente aceito pelos membros da família, que 

oferecem resistência às modificações impostas pela nova situação. Pode-se observar 

esse fato nos seguintes diálogos: 

 

 

Marcelo: - /.../ O senhor finge não perceber que não fazemos mais parte 
de nada, que o nosso mundo está irremediavelmente destruído. Se 
voltássemos para a fazenda... 
 
Joaquim: (Num grito) - Vamos voltar! 
Marcelo: ... tornaríamos a perdê-la. As regras para viver são outras, 
regras que não compreendemos nem aceitamos. O mundo, as pessoas, 
tudo! Tudo agora é diferente Tudo mudou. Só nós é que não. Estamos 
apenas morrendo lentamente. (p. 122) 
 
 
 
 

O sujeito da enunciação apresenta as dificuldades por meio de várias vozes: Joaquim, 

Helena, Lucília e Marcelo – que percebem que a mudança é inevitável. Lucília debruça-

se sobre a máquina de costura com determinação e amargura, como se, sobrevivendo 

à nova realidade, pudesse se vingar dela. Marcelo não se adapta à nova situação, mas 

também não suporta a relutância do pai em não enxergá-la. Joaquim e Helena vivem 

na esperança de retomar sua fazenda. Joaquim é o mais resistente à mudança de vida 

e de status, e o que se agarra à ilusão. O universo familiar, em fase terminal, não conta 

com nenhum elemento externo para mediação com a nova realidade. 

 

Em A Moratória, o núcleo assume duas feições: a) a primeira reside na esperança de 

que o Governo Provisório, permitindo a moratória das dívidas dos proprietários das 

fazendas, possa, com isso, salvar a crítica situação da família de Joaquim, b) a 



 144 

segunda feição reside na expectativa agoniada de toda a família de Joaquim de que 

toda a desgraça ocorrida com sua propriedade não passe de um pesadelo.                                                                                     

 

A Moratória estrutura-se a partir da oposição campo / cidade e essa oposição associa-

se a outra: passado versus presente. Esses dois planos convivem simultaneamente em 

termos de cenário, de modo que o passado está sempre presente, como acontece na 

família de Joaquim. 

 

Com esse recurso, a intencionalidade fica garantida: o receptor de arte está consciente 

da realidade construída e sabe que a utopia projetada pelas personagens 

(principalmente Joaquim e Helena) é regressiva; sonham com o passado e com a 

recuperação de seus valores e referências; mas, apesar disso, o presente se impõe e 

se sobrepõe a todo e qualquer esforço.     

    

Em A Moratória, a cidade, mesmo sendo pequena, periférica, próxima à fazenda, já 

fornece transformações fundamentais. É na cidade que a família de Joaquim perde a 

identidade, o reconhecimento, o valor do nome.  

 

Por meio do discurso literário, a recomposição da memória histórica está ligada ao 

trabalho de composição identitária. O texto teatral faz observação da realidade 

brasileira e aponta para a necessidade de se estabelecer um conhecimento de história. 

No passado estão as raízes do homem brasileiro. 

 

Ancorado na memória de um grupo, (o da aristocracia falida), o discurso mostra o 

conflito permanente entre o passado e o presente e aponta para uma verdade maior: a 

impossibilidade de retorno ao passado.  Ainda que a vontade de retorno à fazenda e 

à vida anterior seja essencial à família de Joaquim, ainda que o passado esteja vivo em 

suas lembranças e insista em prevalecer, o presente se impõe com mais força: os 

tempos são outros, as mudanças já ocorreram. O discurso literário permite o retorno ao 

passado e aponta dois momentos: o primeiro momento (fazenda/ passado) é a 

atualização de uma memória individual/ coletiva; o segundo momento (presente/ 
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cidade) representa uma parcela da sociedade brasileira em decadência, em 

desenraizamento, e mais, mostra a emergência de hábitos e de uma espacialidade 

urbana.  

 

Em toda a peça, sente-se a nostalgia de um mundo melhor, relacionado ao passado; 

ao mesmo tempo, essa nostalgia demonstra insatisfação como o presente. Outra face 

da recusa da vida atual é a ideia de partida ou fuga que se apresenta na peça. A 

família alterna-se entre a partida da fazenda e o anseio de volta a ela.  

 

Jorge Andrade, embora tenha analisado as causas e as consequências da crise da 

sociedade rural, não aponta uma solução para ela. Observa a atitude do homem diante 

das mudanças sociais, descreve seus sentimentos, sua perplexidade, suas frustrações 

e, friamente, registra sua impotência e seu isolamento. 

 

O ano de 1932 encerra em definitivo uma fase da vida nacional. A Moratória retrata, na 

literatura, o processo de decomposição de um grupo, começando com a decadência, 

depois a derrota e, finalmente, o corte de um mundo destinado ao desaparecimento. 

 

Assim como a história, a literatura olha para o passado e proporciona outras formas de 

produção e divulgação do conhecimento histórico. Pode-se observar que, ao mesmo 

tempo, o comprometimento com a memória individual passa por um compromisso com 

a recuperação do passado do homem brasileiro. 
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5.2 Os Ossos do Barão 

 

 

 

A peça Os Ossos do Barão70 apresenta um tom humorístico e percebe-se nela uma 

tendência para reconciliar o problema da aristocracia em decadência econômica. A 

atitude reconciliatória é retratada comicamente: o oportunismo e a tendência 

acomodatícia da classe aristocrata decadente e o ingênuo sonho da classe imigrante 

em “fazer parte” da “história do Brasil”. A aristocracia perdeu suas terras e seus bens, 

ficou destituída de seus valores – como ocorreu em A Moratória – e, agora, em Os 

Ossos do Barão, essa elite aceita o casamento de Izabel com o filho de Egisto Ghirotto, 

imigrante enriquecido e antigo colono na fazenda da mesma família aristocrática.  

 

O sonho desse italiano é unir a sua família à do Barão de Jaraguá, que o recebeu “de 

braços abertos” quando aqui chegou como imigrante.  A vontade de vencer e a 

concretização dessa ideia por meio de muito trabalho fazem com que, após quarenta 

anos, Egisto seja dono de quase tudo o que pertencera à família do Barão a qual, por 

não ter habilidade e obstinação para o trabalho, não soube conservar os bens e ficou 

apenas com a tradição. 

 

Na abertura do Primeiro Ato, o leitor/ espectador já observa os cuidados e a 

preocupação de Jorge Andrade na definição do espaço e na caracterização das 

personagens.  

CENÁRIO 

 

Sala de estar de um velho casarão do século passado. Apesar de não estar 

inteiramente arrumada conforme o estilo, a sala conserva um certo ambiente, 

devido aos móveis da época colonial. Nas paredes, alguns enfeites que lembram 

a origem humilde de Egisto Ghirotto, fazem um flagrante contraste com os dois 

quadros a óleo dos antigos donos da casa: o barão e a baronesa de Jaraguá. 

                                                
70 ANDRADE, Jorge. A escada. Os Ossos do Barão. São Paulo: Brasiliense, 1964. 
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Bem embaixo dos quadros, uma fotografia de Egisto abanando café. Numa das 

paredes, acima de uma marquesa berranger, dois rastelos cruzados seguram 

duas peneiras grandes de abanar café.  (p.109) 

 

 

Percebem-se, de imediato, algumas referência importantes: a aristocracia a quem 

pertenciam os objetos, a imigração e a cultura do café.  O princípio da realidade do 

texto torna-se nítido: o imigrante adquiriu os bens da família aristocrática decadente. 

 

A respeito da peça, Jorge Andrade71 declara: 

 

Para esclarecer melhor, eu diria que escrevi Os Ossos do Barão porque havia 

escrito A Escada. Uma conta a história da aristocracia que caiu e a outra a do 

imigrante que sobe – partes de uma mesma realidade social. Se em A Escada o 

personagem principal acusa o imigrante como um dos causadores de seus 

males, podendo dar a impressão de que eu o apoio, em Os Ossos do Barão 

mostro quem é o imigrante, reconhecendo seu valor e seus direitos. Assim, os 

dois lados têm suas razões e uma explicação histórica e sociológica, se Antenor 

(A Escada) tem uma justificativa para ser o que é, Egisto Ghirotto (Os Ossos do 

Barão) também tem.   

 

 

Na caracterização das personagens, ficam evidentes alguns traços dos imigrantes: 

Egisto e Bianca são pessoas simples, com mãos fortes e calejadas, evidenciando 

trabalhos pesados; gesticulam muito; falam alto. Por outro lado, em contraste, Martino, 

o filho, é um rapaz alto, bonito, bem vestido, refinado, que não aceita com tranquilidade 

as maneiras rudes dos pais.  

 

Na primeira cena, Egisto canta no jardim e, abanando café, conversa aos gritos com 

quem passa na rua. Essa atitude e essa demonstração de felicidade de Egisto causam 

constrangimento no filho.  Como se constata no diálogo: 

 
                                                
71 ANDRADE, Jorge. Os ossos do barão. Programa da peça no TBC, 08/ 03/ 1963:09 



 148 

                                 Martino: _ Papai não está no cafezal, mamãe! Moramos nos Campos                 

Elíseos, a dois passos do palácio do governo! 

Bianca: _ Que importa! 

Martino: _ Não gosto de ver meu pai no ridículo! 

Bianca: _ Cada um diverte como gosta, figlio! 

Martino: _ Mas abanar café, mamãe!  

Bianca; _ Começamos a vida com essas peneiras! Tudo o que você tem, foi 

ganho com elas!   

[...] 

Bianca: _ Você devia ter orgulho, não vergonha! (1964: 112) 

 

 

O motivo da alegria de Egisto é a comemoração de sua chegada ao Brasil, há quarenta 

anos -  “Oggi faz quarent’anni que seu pai chegou no Brasil! Ehhhe!”  (p.112). 

 

Se a narrativa é ambientada em 1962, e nesse momento faz quarenta anos que Egisto 

chegou ao Brasil, com dez anos de idade, isso significa que, em 192272, - época do 

apogeu da produção cafeeira – Egisto trabalhava na lavoura de café e pôde sentir os 

efeitos da crise de 1929.   

  

A crise do café, que começou em 1929, continuou durante o governo de Getúlio Vargas 

(1930 – 1945). Além da superprodução, provocando a queda dos preços, e dos milhões 

de sacas queimadas na tentativa de recuperar o equilíbrio entre a oferta e a procura, a 

concorrência dos outros produtores de café, cujas exportações cresceram 

constantemente, contribuiu para diminuir a importação do produto na economia 

nacional.  

 

Hayden White73, que também compartilha da necessidade de se recorrer à história para 

entender o fenômeno artístico, julga que o discurso historiográfico possui a mesma 

                                                
72 Considerando em termos numéricos, Emília Viotti da Costa afirma que, no período de 1887-1930, entraram em 
São Paulo cerca de 2,5 milhões de imigrantes.  
73 WHITE, Hayden. Trópicos do discurso – Ensaios sobre a critica da cultura. São Paulo: EDUSP, 2001.  



 149 

natureza do discurso literário. Assim, estabelece-se uma relação intrínseca entre 

história e literatura, e não uma relação de complementaridade. 

 

Desse modo, quando o autor passa a acolher o processo histórico não apenas como 

fonte informativa, mas como possibilidade de reconstruir o imaginário, os textos 

passam a ser feitos de entrecruzamentos de sentidos que podem culminar com outra 

visão do discurso histórico.  

 

Para Arantes74, percebe-se, na dramaturgia de Jorge Andrade, uma grande vontade de 

lembrança – encontrar o passado é compreender seu grupo social. A história vivida é 

diferente da história contada. A memória tem a função de constituir um quadro vivo em 

que o pensamento pode se apoiar para reencontrar a imagem do passado.    

 

O tema da imigração possibilitou e ainda permite múltiplas abordagens. São versões 

ligadas a histórias de vida no âmbito privado, à economia; mas, em geral, os estudos 

sobre imigrantes tocam nas origens desse processo, justificando-o como uma 

necessidade do movimento capitalista brasileiro.  

 

Nesse sentido, a imigração em massa, ainda no século XIX, teria forçado o fim da 

escravidão. Devido à necessidade de constituir um mercado de mão-de-obra 

assalariada, barata, os plantadores de café e o próprio Estado incentivaram a vinda de 

trabalhadores estrangeiros.  

 

A chegada dos imigrantes, com diferentes padrões de cultura e de vida, vai imprimindo 

feições novas às cidades, principalmente no sul do país. O operário imigrante traz de 

seu país de origem um nível de politização acentuado e o hábito de reivindicação 

social, dado novo a contribuir para que o operariado faça sentir com maior intensidade 

a sua presença e sua marginalização no processo social. 

 

                                                
74 ARANTES, Luiz Humberto Martins. Teatro da memória – história e ficção na dramaturgia de Jorge Andrade. 
São Paulo: Annablume/ Fapesp, 2001.  
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De acordo com Piletti 75 

 

Durante as primeiras décadas do regime republicano, o movimento operário 

brasileiro refletiu, em grande parte, o que acontecia na Europa. Foi o imigrante 

europeu que, vindo trabalhar como  assalariado  rural e  urbano em nosso país, 

divulgou as idéias de organização operária e liderou, num primeiro momento, a 

luta dos trabalhadores. O movimento operário foi mais intenso em São Paulo e 

nos estados do Sul, onde também foram mais intensas a imigração e a 

industrialização. 

 

A personagem de Jorge Andrade, Egisto Ghirotto, aproxima-se das últimas levas de 

imigrantes. Egisto e a esposa são exemplos de estrangeiros que chegam para 

trabalhar na lavoura de café e, com o trabalho, acumulam riqueza. 

 

Segundo Arantes76,  

 

O imigrante de Jorge Andrade possui as suas peculiaridades. Traz as marcas e 

escolhas do dramaturgo, pois representa-o um tipo de trabalhador estrangeiro, 

aquele bem-sucedido e que permaneceu no Brasil, reelaborando as noções de 

passado,  de identidade de grupo e de pátria.  

 

Os diálogos de Egisto e Bianca são marcados pela mistura de português e de italiano, 

pois preservaram um vocabulário híbrido. Nesse aspecto, observa-se que Jorge 

Andrade incorporou, na escrita, as marcas de oralidade.  Observe-se: 

 

Bianca: _ Ah!  Buon giorno, figlio!  Dormiu bene?  (p. 110) 

 

Bianca (evocativa): _ Dia que chegava novos colonos, era dia de festa! 

Chegavam da Itália, podia ser gente conhecida! [...] Juntava todo mundo pra 

ajudar! Não falavam uma palavra de português, nem sabiam por onde começar. 

                                      [...] (p.113) 

                                                
75 PILETTI, Nélson. História do Brasil. 20. ed. São Paulo: Ática, 1999, p.219. 
76 ARANTES, Luiz Humberto Martins. Teatro da memória – história e ficção na dramaturgia de Jorge Andrade. 
São Paulo: Annablume/ Fapesp, 2001.  
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Por ocasião da imigração, se por um lado a língua identificava os iguais, quando 

chegaram ao Brasil; por outro, essa mesma língua era um obstáculo, pois dificultava a 

adaptação ao país de chegada e a assimilação da cultura nacional. Note-se que, para a 

criação de identidade, os imigrantes ora mantinham hábitos originais, ora 

miscigenavam-se. No texto, observa-se que a língua também foi colocada como causa 

de conflito entre Egisto e Martino. Enquanto Martino aprendeu a norma culta do 

Português, Egisto mantinha o hábito de misturar os dois idiomas, causa do desconforto 

e até vergonha do filho.  

 

A língua também é mostrada como estratégia discursiva, pois mostra a comunicação 

dos estrangeiros segundo a modalidade do verossímil. O leitor/ espectador é capaz de 

reconhecer no discurso literário os fatos linguísticos que fazem parte de sua 

experiência. Desse modo, o texto passa a ser interpretado no entrecruzamento de 

sentidos da memória individual e da narrativa literária, possibilitando representar o já 

representado.  

 

Além de misturar o português e o italiano, mesclar as duas culturas, a pretensão de 

Egisto é de “misturar” a sua riqueza com a nobreza do barão. 

 

A partir do momento em que o imigrante certifica-se de que não voltará à terra de 

origem, procura meios para vencer os preconceitos dos “nacionais” para com os 

estrangeiros. Essa atitude fica subentendida nas falas de Egisto. Ele acredita que, por 

meio do casamento de Martino e Izabel, estará colocando em junção o poder 

econômico com a tradição nobiliárquica.  

 

O preconceito em relação ao imigrante é fato evidente. Martino reclama que não é bem 

visto pela sociedade brasileira por ser imigrante. Miguel, descendente de barões, teve 

como herança a casa sede da fazenda e herdou, também, a ideia de que tem direito 

não só aos bens materiais, mas também ao reconhecimento por representar a tradição. 

Sente-se superior aos estrangeiros, mantendo atitude de distância.  
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De acordo com Magaldi 77: 

 

De um lado está Miguel, mergulhado na tradição e resumindo no sobrenome 

– Camargo Parente de Rendon Pompeu e Taques – a presença das 

dezesseis famílias que vieram na caravela de Martim Afonso de Sousa, De 

outro, move-se Egisto, antigo colono italiano do pouco eufônico sobrenome 

Ghirotto e que, segundo diz o texto, reuniu em quarenta anos os bens que 

os outros forjaram em quatrocentos, sem saber preservá-los. 

 

 

 

A respeito da tradição e dos mortos, Martino e Izabel mantêm um diálogo interessante: 

 

Izabel: _ Que sabe você de tradição?! Como pode compreender o que são bens 

de família... se vieram pra cá sem nenhum?!  

Martino: _ Não diga isto!  

Izabel: _ Ver o que estamos fazendo! Diga logo que quer mostrar é o dinheiro! 

Que com ele pensa resolver tudo! Até mesmo comprar jazigo de família. Quem 

compra mortos são vocês, porque abandonaram os que tinham! 

Martino: _ (Descontrola-se) E a sua família os vende... porque é a única coisa 

que ainda produz, porque vive ajoelhada sobre túmulos! (p.162) 

 

 

O contexto situacional imediato são aqueles quadros históricos e sociais em que o 

autor se inspira para organizar o seu discurso dentro do contexto. A situacionalidade 

refere-se à adequação do texto em relação a uma determinada situação. Para produzir 

sentido, o enunciador precisa ter ciência de que está estabelecendo comunicação 

interativa com o enunciatário, para convencê-lo ou persuadi-lo da verdade construída 

dentro de determinada situação sócio-histórica, ou seja, a situacionalidade mostra o 

texto como dependente do contexto. As personagens de Jorge Andrade apresentam 

diálogos, atitudes e comportamentos coerentes com a situação comunicativa.  

 

                                                
77 MAGALDI, Sábato. Dos bens de sangue. IN: ANDRADE, Jorge. Marta, a árvore e o relógio. 2ª reimpr. da 2.ed. 
São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 649. 
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A peça Os ossos do barão é marcada pelos seguintes fatos históricos: a) a 

necessidade de mão-de-obra para a lavoura de café levou o país a buscar o 

trabalhador livre; b) a crise econômica de 1929 provocou a queda da aristocracia rural 

que buscou aliança com o imigrante; c) a ascensão da burguesia contribuiu para o 

crescimento da indústria; d) aparecimento de novas atividades foi uma decorrência da 

urbanização. 

 

A obra aponta elementos da realidade brasileira vinculados aos proprietários rurais 

durante a crise do café e ao trabalho dos imigrantes. O ponto crucial é a atribuição de 

um conteúdo ficcional na narrativa histórica, entendendo-a como representação do 

“real vivido” ou “passeidade”.  

 

Na narrativa literária, a convenção de ficcionalidade liberta o escritor da submissão à 

narrativa linear imposta pela historiografia. Por meio de várias vozes e das múltiplas 

modalidades de narrativas, o destinador pode possibilitar várias leituras do discurso 

histórico. 

 

As narrativas literária e histórica como representação do real permitem aproximação e 

leituras cruzadas, levando-se em consideração os procedimentos e os métodos 

diferentes. 

 

Egisto é um homem simples, livre de formalidades.  Martino não aceita bem as ideias e 

costumes do pai, incomoda-se com a visão que as pessoas têm sobre os imigrantes e, 

por isso, quer ser discreto. Egisto, por sua vez, chama para si a responsabilidade de ter 

construído a “riqueza nacional”. O filho incomoda-se, também, com a admiração que 

Egisto sente pelas famílias tradicionais. Outra divergência entre Egisto e Martino está 

ligada à não aceitação das atitudes do pai como, por exemplo, ter colocado à venda os  

móveis e o jazigo da família do barão.  
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Observe-se: 

Martino (vergonha): _ O dono de quase todas as tecelagens da cidade, 

vendendo móveis e ossos! Que vão pensar, papai?! (p.118) 

 

Martino: _ Emigrantes sem eira nem beira! 

Egisto: _ (Descontrola-se) Olhe aqui, Martino! O que sou ganhei com esses 

braços e com esta cabeça!  Me intende?! (Eleva a voz pouco a pouco) O que 

tenho não encontrei na rua, nem recebi de presente! Carcamano, emigrante... e 

com muito orgulho! Fiz mais do que eles! Quando cheguei aqui eram os donos 

de tudo! Hoje, o dono sou eu! E lavoro honesto! Honestíssimo! Vou me importar 

com que pensam?! A l’inferno tutti quanti! (Subitamente) Eu vim pra ficar, figlio! 

Estrangeiro é turista, gente que não tem o que fazer em lugar nenhum! Conheço 

muitos brasileiros que são turistas qui! Qui! Andam por aí olhando a paisagem, 

estudando história! Io faço la história. (p. 126) 

 

 

Como se constata, Egisto é motivado pelo trabalho, pela vontade; é dotado de 

inteligência e, sobretudo, de simpatia que fazem de sua conquista um direito natural. 

 

Em toda a obra há a valorização do trabalho, quer como apreciação da mão-de-obra 

estrangeira, quer como realização pessoal, quer como propósito de vida ou hábito e 

mesmo como oposição ao “povo preguiçoso”. O trabalho é uma ação positiva, 

enobrecedora, produtora de riqueza e de progresso. Nas lavouras de café, o imigrante 

substituiu a mão-de-obra escrava e teve enorme contribuição no progresso do país e 

na economia brasileira. 

 

Observem-se as falas: 

 

Bianca: _ No fim o dia, o “careador” tinha uma fieira de sacos de café! Precisava 

uma “caroça” só pra nós! (p. 114) 

Bianca: _ É bom a gente saber que cumprio com a obrigaçon! (p.114) 

 

Egisto: _ Não tem melhor exercício do que abanar café, figlio! (p. 117) 
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Bianca (dirigindo-se à empregada): _ Se quiser pode ir embora. Não é trabalho 

que me mete paura. (p.121) 

 

Bianca: _ Trabalhar é um santo remédio... pra tudo! Lavora figlia, que a vida fica 

buona! Corpo descansado demais procura serviço na cabeça! E isto não é bom! 

(p. 157-158)  

 

 

A crise de 1929, motivada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, teve 

consequências mundiais. No Brasil, a crise provocou a desvalorização do café, a queda 

da aristocracia rural e inestimáveis mudanças sociais - desde a perda de valores e da 

identidade até o êxodo rural. 

 

De acordo com Koch78, ao construir um texto, o produtor reconstrói o mundo de acordo 

com suas convicções, experiências, objetivos, propósitos, crenças, isto é, o seu modo 

de ver o mundo. O interlocutor, por sua vez, interpreta o texto de conformidade com 

seus propósitos, convicções perspectivas. Há sempre uma mediação entre o mundo 

real e o mundo construído no texto.  

 

Desse modo, Jorge Andrade constrói o mundo da ficção, emprestando aspectos do 

mundo real: experiências pessoais, memória familiar e fatos históricos que marcaram a 

época.  

 

De acordo com Eco79, a norma básica para se lidar com uma obra de ficção é a 

seguinte: o leitor precisa aceitar um acordo ficcional. O leitor tem que saber que o que 

está sendo narrado é uma história imaginária, mas nem por isso deve pensar que o 

escritor está contando mentiras. Assim, o autor simplesmente finge dizer a verdade, e o 

leitor/ espectador, aceitando o acordo ficcional, aparenta concordar com o fato de que o 

que é narrado de fato aconteceu. Os leitores precisam saber uma porção de coisas a 

                                                
78 KOCH, Ingedore G. Villaça. Introdução à linguística textual. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 40. 
79 ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p. 81. 
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respeito do mundo real para pressupô-lo como pano de fundo correto do mundo 

ficcional. 

 

A crise de 1929 teve singular importância para Egisto Ghirotto, pois foi a partir de então 

que ele arrematou as terras do barão, que foram leiloadas, e, em seguida compradas 

pelo imigrante. 

 

A compra é o início de seu crescimento econômico, culminando com a sua posição de 

industrial em 1962.  Se para Miguel 1930 traz uma memória de perda, para Egisto 

significou acumulação, riqueza, industrialização.  

Observe-se o diálogo:  

 

Verônica: _ Como conseguiu? 

Egisto: _ Ue! Como consegui! Quando os outros vendia... eu comprava! Posso 

dizer que com questa peneira e aquele pedaço de terra, fiz uma pequena 

fortuna! Refinação de algodon. Prédios de apartamentos, tecelagens, fiação.. 

(p.139) 

 

 

A extensão da crise na economia brasileira pode ser verificada, especialmente, na zona 

rural. Os grandes plantadores de café, em decorrência da crise, perderam suas terras, 

seus bens, sendo obrigados a viver em outra ordem social. Em Os Ossos do Barão, o 

autor faz referência às terras e sua extensão. 

 

 

Miguel: _ As terras da fazenda Jaraguá são as melhores do Estado! 

Egisto: _ Lo só! 

Verônica: _ No tempo do Barão de Jaraguá, cobria uma área onde estão hoje 

quatro cidades! 

[...] 

Egisto: _ Felizmente pra mim! (Cai em si)  Per favore, me compreende! A crise 

do 29 foi um desastre, lo só! Má... foi quando pude comprar meu primeiro 

pedaço ... E comprei por causa do baron! Tenho muito respecto por ele! Tenho! 
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Um uomo que plantou dois milhões de pés de café, que precisava de um trem 

na lavoura pra tirar a colheita! Ue! ...  um uomo como este merece respecto!.  (p. 

137-138) 

 

 

A crise de 1929 e suas consequências são fatos do mundo real em que está ancorado 

o mundo ficcional. As afirmações ficcionais passam a ser verdadeiras dentro da 

estrutura do mundo possível da história. Em relação ao mundo real, a verdade é o 

critério mais importante e tendemos a achar que a ficção descreve um mundo que 

temos de aceitar tal como é, em confiança. 

 

As perdas da aristocracia rural são enumeradas no lamento de Miguel: as terras, as 

amizades, os valores, a opulência, as festas – tudo ficou desgastado, perdido e 

esquecido pela ação do tempo. 

 

 

 Miguel: _ Foi uma região muito bonita. 

Egisto: _ Ainda é. 

Miguel: _ Não como antigamente. As fazendas eram alegres, ainda se podia 

viver bem, ter relações. Eram reuniões, festas que não tinham fim. Uma gente 

que ainda sabia visitar ou receber! Por incrível que pareça não conheço nenhum 

dos nossos atuais vizinhos. Mesmo o senhor... estou acabando de conhecer. (p. 

138-139) 

 

 

Nas falas de Egisto podem-se perceber algumas intenções e os verdadeiros planos do 

imigrante. O objetivo não é vender os móveis e o jazigo, esse foi instrumento para atrair 

os descendentes do Barão de Jaraguá até sua casa. Na verdade, o propósito é unir as 

famílias por meio do casamento de seu filho Martino e Izabel, filha de Miguel. 

 

Martino começa a tomar conhecimento dos planos de Egisto e revolta-se com a 

possibilidade de ter seu futuro decidido por outra pessoa.  

 



 158 

Martino: _ Por que o senhor não diz logo que já escolheu esta moça para mim? 

Egisto: _ Io?  

Martino: _ É! O senhor mesmo. 

Egisto: _ Ora figlio! Nem pensei nisto! 

Martino: _ Quem é que não percebe seu jogo, papai! 

Egisto: _ Jogo! Má, Che jogo! (Admitindo) E não é uma bela moça? Viu que 

bella?! (p. 142)   

 

 

Diante da resistência de Martino, o argumento do pai é a importância da união para as 

duas famílias e o prestígio da tradição da família de Izabel. 

 

 

Egisto: _ Má... Martino! Você não vê que esta moça é bilhete premiado? 

Discendenti dei bandeirante! Que a famiglia desta moça é a própria história 

desta cidade?! Eu estudei aquele livro chato lá! ... eu sei o que digo! 

 

 

O leitor acompanha os planos de Egisto, apoiado por Verônica, com o propósito de unir 

Martino e Izabel. Verônica, cansada de carregar o fardo do nome – Camargo Parente 

de Rondon Pompeu e Taques - sem ter qualquer vantagem, reforça o laço, justificando-

o com suas necessidades pessoais. Observe-se a fala: 

 

Verônica: _ Sabe o que significa Ghirotto, Miguel? Tecelagens, fiações, 

refinações...! 

Miguel: _ Você fala como se minha filha estivesse à disposição de qualquer um! 

Verônica: _ Qualquer um não! O dono de quase tudo que pertenceu a seu avô! 

Inclusive o jazigo! Depois... se Izabel gostar, que mal tem? (p.153) 

 

Verônica: _ Isso é problema seu, minha filha. Lembre-se apenas que brasão, 

hoje em dia, não serve nem em crediário! [...] (p. 155) 

 

 

O diálogo entre Martino e Izabel revela a trama silenciosa de Egisto: 
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Martino: _ Papai não quer vender nada. Sei que o maior sonho dele é morrer e 

ser enterrado junto com o barão. “Trabalhamos na mesma terra!”_ explica ele. 

Para isto precisa comprar os mortos daquela capela. Comprar de uma maneira 

um pouco diferente. 

Izabel: _ Comprar... como?  

Martino: _ Jogando nas minhas costas... a sua caravela! 

Izabel: _ A minha caravela? 

Martino: _ O que ele quer mesmo é arrumar o nosso casamento! (p. 148) 

 

 

Ao final do encontro, Martino e Izabel, representantes de classe sociais distintas, 

apresentam-se tensos e desconfortáveis. O imigrante, por ter trabalhado muito, arroga-

se o direito de deter o poder econômico; Izabel, por outro lado, deixa claro o seu direito 

à herança da terra. O motivo principal desse desconforto é o casamento que está 

sendo planejado pelos pais de ambos. 

 

Jorge Andrade vai mostrar no texto literário um fato recorrente na época focalizada pela 

obra: as vantagens que o casamento do imigrante com a aristocracia decadente podem 

representar para ambos os lados. A aristocracia tem acesso ao poder econômico e o 

imigrante pode ingressar na elite paulistana, até então, privilégio dos barões do café. 

 

O desfecho do segundo ato acontece com a concretização do contrato de venda do 

jazigo e com a sociedade, entre Egisto e Miguel, na fiação: Miguel entraria com a 

produção de algodão, proveniente de seus poucos alqueires, e Egisto ficaria 

encarregado da industrialização. Nas personagens Egisto e Miguel, estão 

representadas as classes sociais a que pertencem. 

 

Egisto é um personagem-tipo. Representa os imigrantes que chegaram ao Brasil com a 

esperança de conseguir sucesso com o trabalho. Jorge Andrade apreende a realidade 

e consegue colocar na figura de Egisto as características do grupo social de que faz 

parte. O discurso dessa personagem, suas maneiras simples e sinceras, sua 
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obstinação pelo trabalho, sua persistência na concretização de um sonho e até sua 

esperteza assemelham-se a traços típicos de tantos imigrantes que se tornaram donos 

de indústrias da cidade de São Paulo. 

 

Tomem-se os exemplos: 

 

Egisto: _ Pra chegar onde cheguei,,, ho lavoratto! Ho lavoratto como um 

desgraziato! [...] Está vendo esta cidade aí? Foi feita com essas peneiras! E eu 

tomei parte! A famiglia de Bianca também! Tem um pedaço grande aí que é 

tão nosso quanto deles! (p. 126) 

                                     

Egisto: _ Si, tecelagens! Senhora! Dou lavore pra Otto mila brasiliani! Otto                      

mila! Quer dizer... não eu sozinho! Com la ajuda... ! (p. 140) 

 

 

Miguel representa a aristocracia falida, que cultiva as glórias familiares e a tradição 

como qualidades inerentes ao seu grupo social. Quando conhece a casa de Egisto, faz 

as seguintes observações: 

 

Miguel: _ Tenho a impressão... de estar fazendo uma visita ao passado! (Sorri 

com carinho) Sabe do que me lembrei imediatamente, Verônica? De vovô 

deitado naquela belíssima cama _ ele não se cansava de dizer que Fernão 

Dias Paes havia dormido nela também! _ e descrevendo a casa de primo 

Guilherme. Uma casa, onde havia sempre arrumadas mais de cem camas, 

todas com cortinado, lençóis guarnecidos de rendas e objetos de prata em 

todos os quartos! [...] Uma casa  onde se podia chegar a qualquer hora, do dia 

ou da noite, que se encontrava sempre um empregado à sua espera. 

Entregavam-se os cavalos... e só eram vistos na hora de se partir, mas com 

arreios engraxados e estribos e freios polidos! (p. 128) 

 

Miguel: _ Vovô era um homem fino! Tinha muito bom gosto! Cada vez que ia à 

Europa trazia coisas lindas! Lembro-me de um aparelho de Saxe trabalhado a 

ouro, que era uma beleza! (p.130) 
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O casamento de Martino e Izabel exemplifica as inúmeras uniões realizadas, na época, 

com o mesmo propósito: unir tradição e nome a sucesso e a dinheiro. 

 

 Desse modo estão entrelaçados os interesses das elites cafeeiras falidas, que querem 

voltar a viver bem, e o interesse dos imigrantes italianos que almejam viver o tempo 

presente bem sucedido, unindo-se à tradição das famílias aristocratas a quem serviram 

no passado. 

 

Mais uma vez, o autor argumenta com fatos históricos que o trabalho do imigrante foi 

responsável pela produção e expansão do café em São Paulo, em 1930. Esse fator de 

ordem econômica vai provocar o aparecimento de novas atividades urbanas: bancos, 

escritórios, indústrias, oficinas. Assim, a economia cafeeira teve como consequência a 

industrialização, a urbanização e o progresso de São Paulo.  

 

Na narrativa literária, a convenção de ficcionalidade liberta o escritor da submissão à 

narrativa linear imposta pela história, desse modo o destinador pode possibilitar ao 

destinatário várias leituras do discurso histórico. A criação do fato é o resultado da 

escritura, e o ponto de partida é um conjunto de informações que compõe um contexto 

de referência relativamente coerente. A narrativa literária não exige a “pesquisa 

documental”, típica da atividade do historiador e que se encontra na base de seu 

trabalho, mas não dispensa o conhecimento/ leitura daquele conjunto de informações 

que lhe dará suporte para a contextualização da narrativa.  

 

No terceiro ato, o cenário é o mesmo, e a época focalizada é 1964 (dois anos depois). 

Os familiares de Verônica e Miguel estão reunidos, citando sua nobiliarquia e a de 

todas as famílias que vieram ao Brasil com Martim Afonso de Sousa. É evidente a 

demonstração do orgulho de ter raízes européias e de ter nomes de pessoas ilustres 

na família.  
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O motivo da reunião é o batizado do filho de Izabel e Martino: Egisto Ghirotto Neto. A 

celebração do batismo é também a celebração da união de duas tradições familiares 

da sociedade brasileira: os imigrantes e os bandeirantes. 

 

Egisto Ghirotto, imigrante e ex-colono da fazenda Jaraguá, conseguiu não apenas 

realizar seu sonho como também colaborou com a prosperidade da família do barão.   

 

Observe-se o diálogo: 

 

Egisto: _ Escuta uma cosa, figlio: Não enriqueci esta gente?! Em dois anos 

apenas não ganharam milhões com esta cabeça?! Então, perche não dão a 

fazenda pra você?! 

Martino: _ Porque vai ser minha mesmo! 

Egisto: _ Então! Quando for sua a capelinha vai! Por enquanto é minha... e a 

capelinha não vai!  Fiz aquele duzentos alqueires produzir... cem mil arrobas de 

algodon! Em dois anos apenas! A Fiaçon Jaraguá nunca deu tanto dinheiro! 

Prometi que fazia seu sogro rico... e eu fiz! Ainda vou dar a capelinha?! No! Per 

Dio, no! (p.187)  

 

 

No final do terceiro ato, Egisto, com o neto nos braços, faz uma declaração em frente 

ao quadro do Barão de Jaraguá. A tônica de seu discurso é o orgulho de ter 

conseguido unir seu nome de imigrante ao da família tradicional.  A criança simboliza o 

futuro, a nação brasileira, que é fruto da mistura de raças e de tradições.  Os presentes 

da criança – uma peneira de ouro e uma caravela de ouro – simbolizam a própria 

história do país. 

 

Escrita em 1962, a peça mostra o momento histórico de sua escritura; portanto, para o 

completo entendimento do texto dramático, faz-se necessário o conhecimento desse 

momento histórico. 

 

No dia três de outubro de 1955, Juscelino Kubistchek foi eleito presidente da 

República. Na memória dos brasileiros, os cinco anos do governo Juscelino são 
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lembrados como um período de otimismo associado a grandes realizações cujo maior 

exemplo é a construção de Brasília. 

 

A política econômica de Juscelino Kubistchek foi definida no Programa de Metas. Ele 

abrangia trinta e um objetivos, distribuídos em seis grupos: energia, transporte, 

alimentação, indústrias de base, educação e a construção de Brasília, chamada de 

meta-síntese. 

 

Os pressupostos do Programa de Metas mostram que, no governo JK, ocorreu uma 

definição nacional-desenvolvimentista de política econômica. Essa expressão sintetiza 

uma política econômica que tratava de combinar o Estado, a empresa nacional e o 

capital estrangeiro para promover o desenvolvimento com ênfase na industrialização. 

 

Os resultados do Programa de Metas foram impressionantes, sobretudo no setor 

industrial. Entre 1955 e 1961, o valor da produção industrial cresceu 80%. O governo 

de JK ficou associado à instalação da indústria automobilística. Entre outras 

consequências, a indústria automobilística passou a concentrar operários em 

proporções inéditas.  

 

 

Segundo Boris Fausto 80 

 

A indústria automobilística se enquadrou no propósito de se criar uma 

“civilização do automóvel”, em detrimento da ampliação de meios de transporte 

coletivo para a grande massa. 

 

 

Como as ferrovias foram na prática abandonadas, o Brasil tornou-se cada vez mais 

dependente da extensão e da conservação das rodovias e do uso dos derivados de 

petróleo na área de transportes. 

                                                
80 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13. ed. 1. reimpr. São Paulo: Editorada Universidade de São Paulo, 2009, p. 
429.   
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Em 21 de abril de 1960, foi inaugurada Brasília – a Capital de Esperança. Com o 

crescimento da indústria, foram criadas entidades de classe, começaram a se fortalecer 

organizações sindicais. Ao mesmo tempo em que se constituíam organizações 

paralelas, os dirigentes sindicais trataram de politizar os sindicatos. 

 

No governo JK, os maiores problemas concentraram-se nas áreas interligadas do 

comércio exterior e das finanças do governo. O Brasil recebia cada vez menos pela 

exportação de seus produtos e pagava cada vez mais pelos produtos importados. Esse 

quadro veio acompanhado de um avanço da inflação. Houve várias razões para o 

crescimento da inflação: a) gastos governamentais com a construção de Brasília; b) 

aumentos salariais de setores do funcionalismo; c) queda dos termos de intercâmbio; 

d) compra de café através de emissão de papel-moeda para sustentar os preços em 

declínio (Em 1958, os cafeicultores organizaram uma marcha da produção, em protesto 

contra o confisco cambial e contra a compra dos estoques de café).  

 

Esse momento histórico é retratado em Os Ossos do Barão. A peça mostra o 

crescimento da indústria têxtil, o encantamento pelas novidades e facilidades que 

acompanharam a industrialização e, nesse contexto, é retratada a ascensão do 

imigrante italiano como próspero industrial e a junção da riqueza ascendente com a 

aristocracia decadente. A obra de Jorge Andrade também faz a história dramática da 

classe dos cafeicultores paulistas, desde a sua origem mineira à sua decadência no 

limiar da industrialização. Essa elite é representada na obra pela família de Miguel.  

 

Segundo Hayden White81, a distinção mais antiga entre ficção e literatura, na qual a 

ficção é concebida como a representação do imaginável e a história como a 

representação do verdadeiro, deve dar lugar ao reconhecimento de que só podemos 

conhecer o real comparando-o ao imaginável. Assim concebidas, as narrativas 

históricas são estruturas complexas em que se imagina que um mundo da experiência 

                                                
81 WHITE, Hayden. Trópicos do discurso: ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo: EDUSP, 2001. 
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existe pelo menos de dois modos, um dos quais é codificado como “real” e o outro se 

“revela” como ilusório no decorrer da narrativa. 

 

O ciclo do café trouxe consigo um novo elemento humano na colonização do Brasil, o 

imigrante italiano, que veio substituir a mão-de-obra escrava nas lavouras de café. Em 

Os Ossos do Barão, Jorge Andrade resgata a participação desse imigrante como 

colono e, depois, como um bem sucedido empresário da tecelagem paulista. A ficção 

dramática, tendo Egisto Ghirotto como protagonista, corresponde, de fato, à origem de 

muitas famílias paulistas. 

 

Desse modo, Jorge Andrade localiza a origem e a decadência da aristocracia paulista e 

desenvolve outra perspectiva dessa decadência, abordando o ciclo da industrialização 

em São Paulo. 

 

Para retratar essa realidade, o autor utiliza o gênero cômico. Colocar juntos num final 

feliz dois grupos sociais antagônicos, só poderia proporcionar momentos de riso e de 

descontração. A união de Martino e Izabel celebra “a união da tradição e do trabalho, 

do nome e da ânsia do progresso, construindo na perspectiva da classe dominante a 

pujança desenvolvimentista de São Paulo”. (Magaldi)82 

 

Essa solução é conveniente para ambas as partes: para a aristocracia acomodada e 

para o imigrante. A utilização que Egisto faz dos bens adquiridos do Barão é cômica 

assim como é cômica a situação de ver os nobres decadentes procurando adaptar-se a 

uma nova realidade que lhe seja favorável. 

 

É por meio do humorismo que muitas diferenças são ressaltadas: Egisto assume, 

perante todos, o desejo de fazer parte de uma família tradicional porque tem 

consciência de ter construído também a história do Brasil; a família de Miguel vislumbra 

o retorno de seus bens, a volta a uma vida mais confortável. 

                                                
82 MAGALDI, Sábato. Um painel histórico: o teatro de Jorge Andrade. IN: ANDRADE, Jorge. Marta, a árvore e o 
relógio. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 675. 
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O texto dramático leva-nos a refletir sobre crises da vida humana; permite ver as 

pequenas fraquezas e a excentricidade dos seres humanos e da sociedade a que 

pertencem.  Jorge Andrade mostra uma relativização da perspectiva da nova família 

brasileira: Izabel identifica-se com boa parte dos valores do imigrante italiano, assim 

como Martino aceita o passado de tradições e convive com ele.  

 

Em Os Ossos do Barão, fica clara a inversão dos papéis: aquele que dominava passa a 

ser dominado; Izabel, que defendia a classe aristocrática, cede, aceita e valoriza a 

nova classe a que passa a pertencer e eternizar por meio do filho.  

 

A obra focaliza, ao mesmo tempo, o início de um novo ciclo – o da industrialização -, a 

ascensão dos imigrantes e a sua integração na sociedade brasileira. 
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5.3 Pedreira das Almas 

 

 

 

Na peça teatral, é possível fazer o entrecruzamento da literatura com a história por 

meio da representação. Para Leenhardt 83: 

 

A categoria da representação torna-se central e busca resgatar o modo como, 

através do tempo, em momentos e lugares diferentes, os homens são capazes 

de perceber a si próprios e ao mundo, construindo um sistema de idéias e 

imagens de representação coletiva e se atribuindo uma identidade. 

 

 

A representação é a presentificação de um ausente, que possibilita construir uma 

imagem mental ou visual que, por sua vez, carrega a imagem discursiva. Esse discurso 

enuncia outra personagem distante no espaço e no tempo e estabelece uma relação de 

correspondência. 

 

Quando se torna presente o ausente, há a construção de um sentido que permite 

identificação. Assim, a representação tem um caráter de anunciar, pôr-se no lugar de, 

estabelecendo uma semelhança, que permite a identificação do representante com o 

representado. 

 

Desse modo, em Pedreira das Almas84, Jorge Andrade utiliza a representação e 

presentifica os episódios relacionados à Revolução de 1842, à decadência do ciclo do 

ouro. O discurso dramático proporciona a identificação da realidade concreta, permite a 

recuperação seletiva dos elementos daquele real. Observem-se os diálogos: 

 

                                                
83 LEENHARDT, Jacques e PESAVENTO, Sandra Jatahy. Discurso histórico e narrativas literária. Campinas SP: 
Editora da UNICAMP, 1998, p. 42. 
84 ANDRADE, Jorge. Pedreira das Almas. O Telescópio. 4. ed..  Rio de Janeiro: Agir, 1976. 
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Mariana: _ Esses argumentos não servem para minha mãe. Martiniano é seu 

único filho, e não pode morrer por uma causa que não seja a de Pedreira. 

Mesmo sabendo que Gabriel luta contra os absolutistas que se utilizaram de 

mãos escravas para exterminar sua família e os liberais... ela acha que esta 

revolução não passa de uma desordem! (p. 25) 

 

Gabriel _ É fácil prever os acontecimentos. Há vinte anos armaram os 

escravos... agora! 

Mariana _ Aqueles tempos passaram, Gabriel. O que aconteceu na Bela Cruz 

não pode se repetir.  

Gabriel _ (Revoltado.) Pois estão fazendo o mesmo em todo o vale. Destroem e 

confiscam fazendas. (p. 28) 

 

 

O autor aborda simultaneamente a historicidade e o momento, fazendo um discurso 

literário sobre a história. O aspecto histórico está relacionado diretamente com a 

literatura. O próprio Jorge Andrade afirmou: “O teatro é uma representação viva de um 

fato e nesse fato o personagem principal deve ser o homem.” (Revista do Teatro, 1978, 

Nº 10)  

 

A arte deve registrar o homem no tempo e no espaço; pois o discurso literário 

caracteriza-se, antes de tudo, como uma prática social em que se inscrevem não 

apenas elementos da língua, mas também elementos das instituições. 

 

A obra teatral Pedreira das Almas foi escrita em 1957 e encenada em 1958. Em 1960, 

Jorge Andrade revisita o texto, quando se percebe uma redução de alguns elementos 

formais como o coro: a personalização de algumas vozes do coro e redução do número 

de personagens. Em 1970, foi feita outra versão do texto teatral para enquadrar 

Pedreira das Almas no livro Marta, a árvore e o relógio, em que a peça se insere na 

simbologia do ciclo, segundo o critério cronológico-temático. 

 

Os contextos sociais de 1950, 1960 e 1970 são de grande importância para se 

investigar em que medida os conteúdos sociais aparecem refletidos na obra. A 



 169 

presença de Jorge Andrade na dramaturgia brasileira é valiosa pela qualidade dos 

textos que mostram a realidade brasileira e o homem brasileiro à luz de um olhar 

histórico. 

 

Na década de 1950, momento do primeiro surgimento do texto, o Brasil saía da Era 

Vargas com promessas de consolidação de um progresso nunca antes imaginado. Era 

a implementação do capitalismo industrial, que fez com que o país deixasse de pensar 

em um mundo rural, para se encantar com as máquinas. Juscelino Kubitschek reforça 

as ideias de desenvolvimentismo, levando adiante o projeto de construção de Brasília, 

iniciado em 1956 e inaugurada em 1960.  

 

Ao escolher o passado mineiro do século XIX, Jorge Andrade não pretende focalizar 

um passeio saudosista sobre o passado. Seu interesse é o presente, em que muitos 

homens insistem em acreditar que basta olhar para frente (a modernização) para se 

concretizar grandes conquistas. O autor força, em Pedreira das Almas, um olhar para 

trás, não contra o progresso da industrialização, mas como alerta para a alienação 

humana. 

 

 Na década de 1960, quando ocorrem as modificações à primeira edição, as 

discussões são as mesmas decorrentes da década passada. O autor insiste em uma 

tomada de consciência, pois acredita que o teatro pode ser uma forte ferramenta de 

libertação do homem. 

 

Querer saber sobre os homens é investigar os homens. É por esta razão que o 

passado se manifesta tão ativo em Pedreira das Almas. Enquanto alguns olham para o 

mito do progresso, Jorge Andrade prefere o sentido inverso: focaliza o passado para 

compreender por que o presente está como está. 

 

A versão definitiva, na década de 1970, focaliza a inquietação política e social _ 

consequência da instauração de um regime de exceção, com o Golpe Militar de 1964. 
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Nesse período, a sociedade brasileira encontrava-se aprisionada ou no silêncio. sem 

poder manifestar seus pensamentos. As prisões eram frequentes, houve torturas e 

delações.  O silêncio de Urbana parece ser o silêncio de todos os que se chocam com 

os horrores da ditadura. Neste contexto, a cidade de Pedreira sugere metáfora aos 

mandos e desmandos dos militares, que seriam os absolutistas, ao passo que o povo 

oprimido seria os habitantes da cidade. A temática do corpo insepulto, tendo em 

Martiniano um mártir, denuncia, metaforicamente, os crimes contra inocentes, 

cometidos pelos militares. 

 

A peça é composta de dois atos e explora em seu enredo a simbologia do duplo entre 

passado e presente/ futuro. O marco do passado está representado na construção dos 

diálogos e na descrição do cenário, este circunscreve o espaço de decadência deixado 

pela devastação produzida pelo homem na exploração do ouro, como se percebe no 

Primeiro Ato, descrição do cenário.  

 

 

CENÁRIO: Largo da igreja da cidade de Pedreira das Almas. A fachada da 

igreja, com suas torres, ocupa quase todo o fundo da cena. Mais ao fundo, à 

esquerda e à direita, pontas de rochedo, voltadas na direção da igreja e do céu, 

formam praticamente, uma muralha. Acima dos rochedos, que formam também 

plataformas em volta do largo – como se fossem pequenos terraços – avista-se 

o céu sempre azul. Tem-se a impressão de que a igreja, o adro que a cerca, as 

escadarias, o parapeito de pedras com suas estátuas e anjos estão incrustados 

na rocha. [...] (p.19) 

 

 

O discurso de Urbana possui pistas textuais do discurso historiográfico. Urbana viu a 

vila de Pedreira surgir, crescer e, frente à sua decadência, não quer deixá-la. Sua 

intenção é permanecer junto aos mortos de seu passado. Ela é a continuidade de uma 

tradição. 

 

Urbana _ Encontraram sinais estranhos na rocha, e uma imagem de São Tomé 

no nicho de pedras. “Este é o lugar para a cidade, São Tomé nos protegerá 
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como nos protegeu da tormenta!” Descobriram ouro na gruta. Abriram galerias 

que foram sair em dez pontos diferentes do morro, como se fossem dez portas 

de Pedreira. Mais tarde, partindo daqui, abriram lavras por todo o vale e 

fundaram novos lugarejos. (p. 35) 

 

 

Urbana representa o passado, as tradições, a manutenção da história de Pedreira das 

Almas. O passado apresenta-se estático: Igreja, cemitério, terra, mortos. Tudo o que 

não se move passa a ser símbolo do passado. 

 

Em Urbana, a recordação sugere uma atemporalidade, denunciando que o tempo não 

passou, e que o presente pode ser aquele passado, basta que as pessoas respeitem 

as tradições, honrem seus antepassados e trabalhem na terra. Desse modo, o respeito 

à ordem em vigor é a manifestação de conformismo que traduz o ideal absolutista. 

 

Nos diálogos, as memórias do passado histórico entrelaçam-se e possibilitam erigir o 

passado, no qual afloram os ideais de tradição. Os diálogos das personagens deixam 

aparecer o universo no qual elas se movimentam, seus espaços.  

 

Gabriel _ A Senhora respeita os mortos, Dona Urbana, mas não respeita os 

vivos. 

Urbana – Quem não ama seu lugar de nascimento, não merece possuir terra... 

(Violenta.) e muito menos viver! (p.45) 

 

 

Urbana guarda as imagens do auge da mineração, num esforço de expulsar o 

presente, não admitindo a decadência dos veios auríferos. 

 

Urbana _ Trabalho sempre há para quem quer trabalhar. 

Gonçalo _ (Cresce a agitação)... sonharam apenas com ouro! 

Urbana _ Era a recompensa da nossa terra! 

Gonçalo _ Cobriram o vale com cascalhos. Cortaram as montanhas e 

empobreceram a terra! 
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Urbana _ Nosso trabalho exigia isto. 

Gonçalo _ Continuaram apenas sonhando com arrancar touceiras de capim e 

ver cair ouro em pó de suas raízes! 

Urbana _ (Orgulhosa.) E houve um tempo que assim foi! (p. 39) 

 

 

No discurso teatral, aparecem os demarcadores de tempo que remetem ao passado; 

 

 

Clara _ (sorri.) No princípio éramos poucos, hoje somos quase a metade da 

cidade [...] (p. 22) 

 

Urbana: _ Os cargueiros trazem a terra do vale até onde puderem subir; depois, 

carregamos com balaios. Mandaremos tirar as pedras nas galerias. Assim fez 

meu pai. (p. 34) 

 

Gonçalo: _ Há muito que sonham com o planalto. Tenho ouvido isto durante 

anos... (p.37)  

 

 

Gabriel representa o presente, a possibilidade de mudança, a transformação; portanto, 

a desestruturação das relações estáveis de poder (encarnado em Urbana).  

 

A atitude de Urbana contrasta com o espírito dos mais jovens, que buscam o novo. 

Entre esses jovens está Gabriel, que considera a partida para outras terras o único 

caminho de busca da prosperidade.  Para conseguir seu intento, Gabriel procura o 

apoio de Mariana e de Martiniano; ambos são filhos de Urbana.  

 

A promessa que Gabriel faz ao povo de conduzi-lo para um lugar melhor soa como um 

milagre, uma salvação para o sofrido povo de Pedreira das Almas (note-se que Gabriel 

é nome do anjo que anuncia). Ele é visto como símbolo de resistência, de liberdade e 

de justiça.  

 



 173 

Tomem-se os diálogos: 

 

Clara _ Deu esperança novamente a todos nós! (p. 32).  

 

Gabriel _ Verás como é belo o lugar que escolhi para nós. 

Mariana _ (Evocativa.) Perto de uma grande figueira, às margens do Rosário, 

construiremos a casa. 

Gabriel _ (Saem abraçados.) As matas, os rio, as terras... As terras, Mariana, 

são o que há de melhor no mundo! (p. 29) 

 

Gonçalo _ Há muito que sonham com o planalto. Tenho ouvido isto durante 

anos..., cada vez por um número maior de pessoas. Repetem sempre as 

mesmas frases, como se temessem esquecer esse ribeirão do Rosário, as 

matas... e a cor daquela terra! (p. 37) 

 

 

Segundo Lourival Gomes Machado 85,  

 

Por evitar as costumeiras versões da realidade histórica transportada para o 

plano literário, Jorge Andrade conseguiu, muito provavelmente em altura 

superior à que já atingiu entre nós o melhor regionalismo de Rachel de Queiroz 

de Jorge Amado e de José Lins do Rêgo, realizar algo verdadeiramente 

brasileiro. 

 

 

Gabriel toma parte na luta dos liberais contra as forças do Império. Esse conflito, que 

tem como referência um fato histórico - embate político entre liberais e conservadores 

em 1842 - prevalece até a chegada, em Pedreira das Almas, de um batalhão de 

policiais comandados pelo delegado Vasconcelos, que traz o filho de Urbana 

algemado. 

 

                                                
85 MACHADO, Lourival Gomes. Pedreira das Almas. IN: Andrade, Jorge. Marta, a Árvore e o Relógio. 2ª Reimpr. 
da 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 2008, p. 620. 
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A história não é só pano de fundo para a compreensão da obra, é preciso entender a 

arte como parte integrante de um discurso mais amplo, o discurso histórico de que a 

obra de arte participa.  

 

 

Hayden White 86, que também partilha da necessidade de se recorrer à história para 

entender o fenômeno artístico, julga que o discurso historiográfico possui a mesma 

natureza do discurso literário. Estabelece-se, assim, não uma relação de 

complementaridade, mas uma relação de homologia entre a história e a literatura. 

 

Mariana, noiva de Gabriel, contraria a mãe quando apoia a saída dos habitantes de 

Pedreira das Almas e, para completar, apoia as causas liberais. Sabedora da prisão de 

seu irmão, Mariana opta por não dizer a verdade a Urbana. A jovem pressentiu maus 

acontecimentos ao irmão; mas, diante do amor que sente por Gabriel, preferiu a 

partida. Acreditava que lhe bastava a mãe abençoar sua união com Gabriel, para ela 

seguir em paz. Mesmo discordando dos ideais da mãe, Mariana não consegue partir 

sem o consentimento dela. Percebe-se na jovem o conflito entre o desejo de partir e o 

respeito às tradições: “Peço permissão para me casar e acompanhar meu marido.” (p. 

40) “Não posso acompanhar Gabriel sem a bênção da Senhora. Procure compreender, 

mamãe”. (p. 42) 

  

Para Urbana, a questão já estava decidida: ela só abençoaria o casamento se Gabriel 

prometesse ficar em Pedreira das Almas. Mariana tem que optar entre o amor de um 

homem e o amor de sua mãe, ambos inconciliáveis. 

 

Gabriel deve partir, mas preocupa-se com o pai, já bastante doente. Quando Gabriel 

fala (referindo-se ao pai): “Ninguém, como ele, respeitou tanto o direito dos outros”. (p. 

44), nota-se um tom de ironia dirigido a Urbana. O direito dos outros aparece como 

referência aos mandos e à irredutibilidade de Urbana. É possível entender outros como 

                                                
86 WHITE, Hayden. Trópicos do discurso – Ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo: EDUSP, 2001. 
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aqueles que não são da mesma origem: Gabriel, o pai (de um lado) e os habitantes de 

Pedreira (do outro).  

 

Apesar das diferenças entre Urbana e Gabriel, podem-se estabelecer alguns pontos 

em comum entre eles: o amor à família, o apego a Martiniano, o amor a Mariana. Para 

Gabriel, a terra simboliza fertilidade e possibilidade de mudanças. Já para Urbana, as 

terras são um legado que merece ser cuidado por todos: “As cidades e as terras não 

morrem, minha filha, se os homens não as abandonam... em busca de trabalho fácil”. 

(p. 48) 

 

No diálogo a seguir, aparecem os sinais da impossibilidade de realização do amor 

entre Gabriel e Mariana, pois Mariana não recebe a bênção da mãe e não fará Gabriel 

feliz por levar o ódio que a mãe sente. 

 

 

Gabriel _ Mariana! Agora, a decisão depende apenas de nós. 

Mariana _ Eu sei. 

Gabriel _ Queres me acompanhar assim mesmo? Casaremos na primeira 

capela do vale. 

Mariana _ (Amargurada.) Não te faria feliz, Gabriel. 

Gabriel _ Por que não? 

Mariana _ Levaria para as tuas terras, para ti, todo este ódio. 

Gabriel _ Este ódio não está em, ti. 

Mariana _ Sem o consentimento de minha mãe, estaríamos ameaçados, Não 

ouviste sua ameaça? (p. 48–49) 

 

 

No encerramento do quadro I, há uma frase de Mariana que merece ser mencionada: 

“Já não sei a quem amo: a ti ou à imagem de teu trabalho no planalto distante!” (p. 50). 

Pode-se considerar que: a) amando Gabriel, configura-se uma relação afetiva entre os 

dois, com desejo de constituir algo novo; b) amando a imagem do trabalho, o objeto 

amoroso é desfocado para outra dimensão, isto é, a importância de um  esforço no 

sentido de sair da cidade morta e construir outra cidade. 
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A personagem Urbana simboliza uma tradição consolidada que valoriza o passado e os 

mortos da vila. É uma mulher forte, decidida, que assume a posição de dirigente de 

Pedreira das Almas. Matriarca da vila, Urbana é irredutível em sua decisão de não 

deixar a cidade. 

 

Urbana _ Abençoar esta partida será a última coisa que farei. (p. 42) 

 

Urbana _ Decido o que me toca decidir. É aqui o nosso lugar. (p. 42)  

 

Urbana _ Se for pecado honrar e amar os antepassados, a cidade e os feitos de 

meus pais...  na o poderei viver a não ser em pecado! (p. 43) 

 

 

Por meio do discurso das personagens emerge o discurso da tradição, representado 

por Urbana, em oposição ao discurso do novo utópico, representado por Gabriel. 

Urbana e Gabriel defendem memórias e espaços diferentes. 

 

É por meio do passado, o qual se torna presente, que a narrativa é construída, 

possibilitando que as memórias de um passado histórico se mesclem e permitam 

reconstruir o passado em que aparecem os ideais da tradição. 

 

A memória de um passado de glórias não permite à personagem Urbana viver o 

presente exigido pelo seu povo que, ao contrário de Urbana, sonha com um novo 

espaço, representado na peça pelo personagem Gabriel na busca de um mundo novo. 

 

 

Gabriel _ Porque a ordem estabelecida, aqui, é a ordem da Senhora, não minha. 

É por isto que odeio essas pedras. Estão contaminadas pelas leis que a 

Senhora representa. Leis desses mortos. Eles também pertencem à Senhora, 

não a mim. Sei o que eles significam. Pactuaram com todas as injustiças 

cometidas neste vale em nome de sua lei e da ordem.  (p. 46-47) 
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Urbana é irredutível quanto ao seu propósito de ficar em Pedreira das Almas. Em 

relação à partida do povo seguindo Gabriel, ela posiciona-se: 

 

Gonçalo _ (Com grande esforço.) Eles vão partir, Urbana. 

Urbana _ Partir? 

Gonçalo _ A senhora já se esqueceu? Para a sesmaria concedida a Gabriel. 

Urbana _ Meia dúzia de ímpios! Eu, meus filhos e muitos permanecerão aqui.           

Vão aqueles que não amam Pedreira. Esses não importam.  

Gonçalo _ Todos os homens importam a Deus, Urbana! 

Urbana _ Sei disto. Mas nem todos importam à Pedreira.  

Gonçalo _ (Deprimido.) Depois dos primeiros... irão todos... aos poucos. Contra 

isto não podemos lutar, Urbana.  

Urbana _ Enquanto eu viver será contra isto que lutarei, Padre. (p. 36-37) 

 

 

Dado o envolvimento político, Gabriel é procurado pelas forças do Império. Como líder 

do movimento liberal, será processado e preso. Quando Gabriel diz: “Fomos 

derrotados” (p. 27), não é uma derrota apenas dos liberais, dos quais Gabriel e 

Martiniano fazem parte: “fomos” indica a derrota de todos que desejavam partir e que, 

agora, com Martiniano preso, a tarefa ficará mais difícil.  

 

As preocupações de Mariana eram presságios. Com a derrota dos liberais, decretou-se 

ordem de prisão a todos os que lutaram pela Revolução Liberal, inclusive Gabriel: “Há 

ordem de prisão contra mim” (p. 28). 

 

A hostilidade de Urbana em relação a Gabriel é explicada porque Urbana atribui a ele o 

ligação do filho com o movimento das forças liberais. Esse ressentimento da matriarca 

Urbana é reforçado pelo fato de Gabriel prometer ao povo de Pedreira das Almas uma 

vida melhor longe da cidade e pela possibilidade de Gabriel casar-se com Mariana.  

 

Gabriel chega à cidade de Pedreira das Almas e é escondido na lendária gruta. Essa 

gruta seria mística, pois nela foram encontrados a imagem de São Tomé, escrituras 

nas rochas e ouro. Essa é uma referência a um episódio documentado, na cidade de 
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São Tomé das Letras, referente à fundação dessa cidade.  O ato de Gabriel esconder-

se na gruta dá margem às seguintes reflexões: o conhecimento de Urbana sobre as 

tradições passa a ser visto em Mariana, que indicou o local; Gabriel esconde-se no 

lugar de origem da cidade que ele pretende abandonar; o passado místico da gruta 

passa a funcionar como um manto a proteger o presente; escondido nas entranhas da 

cidade morta, Gabriel, que não era nascido em Pedreira, passa a pertencer a ela. 

 

Após garantir a proteção de Gabriel, Mariana pede para a mãe nada revelar sobre o 

paradeiro do foragido e compromete-se a ficar em Pedreira das Almas.  

 

 

Mariana _ Prometo não partir. Faço o que a Senhora quiser. 

Urbana _ Se não fosse Gabriel... não estaríamos nesta situação, 

Mariana _ (Agarra-se a Urbana e repete as palavras num desespero crescente.) 

Gabriel é tudo na minha vida. Para mim... bastará saber que ele vive. Não sairei 

de Pedreira. Morrerei aqui... Ficarei, aconteça o que acontecer. Juro, mamãe! (p. 

55-56)  

 

 

Chega o delegado Vasconcelos. A matriarca passa a defender a cidade de todas as 

acusações. Ocorre que seu filho já se encontra em poder do delegado cuja proposta é 

trocar a liberdade de Martiniano pela delação do lugar em que se encontra Gabriel. 

Urbana incrimina-se na tentativa de amenizar a situação, mas de nada adianta esse 

recurso. “Sou eu... Sou a única responsável”. (p.59) Urbana fraqueja e pede garantias 

caso diga onde está Gabriel. Ela constrói cuidadosamente o diálogo para conduzir 

Vasconcelos a um acordo justo. “Somente eu sei senhor. Fui eu quem o escondeu” (p. 

62). Com esta declaração, Urbana assume não só o compromisso de defender a 

cidade, mas também o destino de Gabriel.  

 

Martiniano insiste para Urbana não falar, grita para que Gabriel fuja, e, em seguida, é 

alvejado, desfalecendo nos braços da mãe. Martiniano está morto. E, no silêncio de 

Urbana, está guardado o destino de Gabriel. A dor da perda do filho fará de Urbana um 
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ser petrificado, incapaz de reivindicar os interesses da cidade. Urbana defronta-se com 

o que ela sempre evitou: o presente opressor das forças imperiais injustas e cruéis.  

 

Após a morte de Martiniano, surge outro conflito: não há mais lugar no cemitério. Como 

ninguém pode sair da vila para buscar terra e construir novos túmulos, Mariana sugere 

que o corpo do irmão fique insepulto, servindo de exemplo. O enterro é postergado 

pela própria mãe do morto porque o ato piedoso exigiria a denúncia de Gabriel às 

autoridades.  

 

Em Pedreira das Almas, não há lugar nem para o homem nem para os mortos. A 

mineração destruiu tudo, restaram apenas árvores retorcidas, espaços vazios 

perfurados nas rochas pelo tempo e pelos mineiros. 

 

 

Mariana _ Não temos lugar nem para os mortos. Se o pai de Gabriel... 

Urbana _ (Violenta.) Ninguém mais fale, em minha presença, que não há lugar 

para os mortos em Pedreira das Almas. 

Gonçalo _ Só para os mortos, Dona Urbana... 

Urbana _ (Hirta.) Padre Gonçalo. 

Gonçalo _ Não há mais lugar para os vivos. São eles que precisam viver. (p. 43) 

 

 

A luta por espaço se faz tão violenta que os vivos não encontram espaço para enterrar 

os mortos. Urbana possui a única laje disponível no cemitério. “No adro, Dona Urbana, 

só resta uma laje vazia, e já tem o nome da Senhora”. (p. 45) Se Urbana já possui um 

lugar no cemitério, ela já faz parte do mundo dos mortos. 

 

O modo como o espaço de Pedreira das Almas é elaborado reconstrói a trajetória 

daqueles que foram abandonados, no curso da história, pelos governos autoritários, 

opressores, resgatando um novo modo de ver os acontecimentos da época.  
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O espaço e o tempo, na peça, simbolizam o desgaste e as ruínas daquilo que outrora 

fora símbolo do poder. Nesse sentido, a peça provoca uma reflexão sobre a realidade 

brasileira. Assim, a reprodução de épocas passadas ganha sentido artístico no 

presente, quando postas em situação histórica, quando entendidas como projeção de 

uma cultura em ação, em movimento. 

 

Para Leenhardt87, o que constitui o fundamento do discurso histórico e do discurso 

ficcional “[...] é a vontade de representar na linguagem os fatos e acontecimentos 

segundo a modalidade do verossímil”. 

 

É preciso admitir que, na produção da linguagem da verossimilhança, há colocação 

estratégica de efeito de crença, buscando apoio sobre a vontade de crer que as coisas 

se passaram realmente assim. 

 

Todos os homens da cidade são presos, e a condição para a liberdade é 

pronunciamento de Urbana, que está junto ao filho morto. 

 

O discurso literário de Jorge Andrade dialoga com a tragédia de Sófocles, Antígona. 

Ambas as peças abordam o tema da morte sem sepultura. Na produção e interpretação 

de um texto, os interlocutores se valem de crenças e de conhecimentos que fazem 

parte da história e da cultura da sociedade; é o que Umberto Eco chama de 

competência enciclopédica do leitor. 

 

A intertextualidade refere-se aos fatores que fazem a produção e recepção de um texto 

depender do conhecimento de outros textos. Para Beaugrande e Dressler88, um desses 

fatores é a diversidade de tipos textuais, na medida em que a construção e avaliação 

da textualidade de determinado texto se fazem mediante as relações que se 

estabelecem entre esse texto e os outros do mesmo tipo. 

                                                
87 LEENHARDT, Jacques e PESAVENTO, Sandra Jatahy. Discurso histórico e narrativa literária. Campinas (SP): 
Editora da UNICAMP, 1998, p. 42.  
88 BEAUGRANDE Robert-Alain de e DRESSLER, Wolfgang Ulrich. Introduction to Text Linguistics. London: 
Longman, 1981. 
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A tragédia Antígona foi escrita por Sófocles89 em 442. Nessa peça, Sófocles dedica-se 

a um conflito básico: as pretensões rivais do Estado e a consciência individual. A 

escrita dramática apresenta a oposição entre a mulher defendendo a família e o 

homem apoiando o Estado. A questão fundamental é descobrir como estabelecer um 

termo médio entre esses princípios e evitar a catástrofe quer para o grupo quer para o 

indivíduo. Há, ainda, a oposição entre o amor e o ódio que permeia toda a peça.   

 

O discurso de Antígona exprime a intenção de enterrar o irmão a despeito do edito que 

o proíbe. Creonte, o rei, é informado por um guarda que o morto foi enterrado e, logo 

mais, Antígona é levada à presença do rei.  

 

Ao invés de fraquejar ante o governante da cidade, ela o desafia. As leis do Estado não 

são as dela. A lembrança de que Antígona está prometida a Hemon, filho de Creonte, 

não comove o rei; o próprio Hemon roga em vão pela jovem.  

 

Creonte condena Antígona a ser emparedada numa caverna e lá abandonada até a 

morte. Sem arrepender-se, mas lamentando seu destino e relembrando a trágica 

história de sua família (Antígona é filha de Édipo), a jovem é afastada da cena, 

enquanto o sentencioso coro de senadores tebanos intensifica-lhe o sentimento de 

piedade ou tristeza, permanecendo surdo aos seus rogos e reprovando-a pela audácia. 

Também eles estão do lado do implacável Estado. 

 

Decorre uma mudança na situação quando Tirésias, profeta e sacerdote cego, reprova 

Creonte por profanar o corpo do irmão de Antígona, advertindo-o de que será punido 

pelos deuses.  

 

Embora Creonte acuse o profeta e o mande embora, fica estranhamente perturbado 

com a profecia de Tirésias. A submissão é difícil, mas irá submeter-se e dá ordens para 

                                                
89 Sófocles nasceu em Atenas, em 497 a. C. Poeta e dramaturgo, ele engrandecia os homens, seus heróis com seus 
destinos trágicos. Das 130 peças que lhe são atribuídas, só 8 chegaram na íntegra até nossos dias. Dentre essas, 
inclui-se a Trilogia Tebana: Édipo Rei, Édipo em Colona e Antígona. , 
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a libertação da moça.  À medida que se sente atrasado, a ansiedade o assalta e logo 

suas previsões são justificadas pela entrada de um mensageiro. Este relata que 

Antígona preferiu enforcar-se a aguardar a morte lenta e que Hemon, tendo encontrado 

a noiva morta, apunhalou-se. Quando Eurídice, esposa de Creonte, é informada que 

perdeu o único filho, mata-se também.  Creonte está destruído e dificilmente consegue 

achar consolo nas palavras de seus senadores. 

 

Em Pedreira das Almas, Mariana, a irmã, assume a mesma atitude inflexível da heroína 

grega em relação à autoridade; mas o conteúdo da sua decisão é exatamente 

contrário: ela não só não procura enterrar o irmão, mas insiste, por razões políticas e 

de lealdade aos vivos, em deixá-lo insepulto. 

 

Segundo Anatol Rosenfeld 90: 

 

A dedicação aos mortos e à morte, em Pedreira das Almas, representada com 

sombria grandeza pela matriarca Urbana, define a veneração das tradições e do 

passado, mormente quando já esvaziados de sentido. A violação do tabu 

sagrado, ainda quando praticada pela própria mãe, vergada de dor, é um ato de 

traição que se reveste de uma espécie de majestosa desumanidade. Ela se 

torna suportável somente por ser posta a serviço do engajamento mais elevado 

em favor da vida e do futuro, numa atitude que, em última análise, é ainda 

expressão de um amor superior pelos mortos chorados. 

 

 

A imagem do corpo que permanece insepulto reforça a tensão entre as leis naturais e 

as leis do Estado. 

 

O discurso de Antígona projeta-se tanto do discurso de Mariana como no de Urbana. 

Em Mariana temos a reivindicação por mudanças e o levante contra o autoritarismo e 

as leis injustas; na matriarca, está a profunda relação que tem com os mortos. 

                                                
90 ROSENFELD, Anatol. A visão do ciclo. IN: ANDRADE, Jorge. Marta, a árvore e o relógio. 2ª reimpr. 2. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 2009, p. 607. 
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Essas duas mulheres (Antígona e Mariana), além de serem personagens marcantes, 

lutavam por ideais por parecidos, sempre ligados ao assunto da morte e contra algum 

tipo de poder pré-estabelecido em suas épocas. Esses temas possibilitaram uma busca 

maior acerca da mitologia feminina como arquétipo passível de repetição. 

 

O arquétipo é como se fosse uma marca ou imagem utilizada para a manifestação do 

inconsciente coletivo. Ele possui um conjunto de caracteres que são portadores de 

motivos mitológicos arcaicos, tratando daquilo que ocorreu plenamente. O mito, sendo 

por isso essencialmente simbólico, pode repetir-se no tempo. Desse modo, a Antígona 

mitológica repete-se no texto de Jorge Andrade, mesmo que não fosse a proposta do 

dramaturgo ao escrevê-lo. 

 

Antígona serviria como um modelo feminino, ela seria um símbolo de fecundidade e 

regeneração associado à figura da Mãe-Terra, a ser retratado em Mariana. Antígona 

não é uma mulher passiva. Ela luta sem armas bélicas, utilizando-se de ações simples 

e marcantes. Sua luta é para enterrar seu irmão a quem Creonte proibiu que fossem 

prestadas quaisquer honras fúnebres: só depois de enterrado é que a essência dele se 

desprenderia da matéria, alcançando o sagrado. 

 

Antígona vai até seu irmão e faz sobre ele libações, ritualiza o momento da morte como 

início da vida, obedecendo a leis naturais por acreditar estarem acima de quaisquer leis 

humanas. Ela própria diz ao rei que enterrou o irmão e assume as consequências, 

sabendo que pode suportá-las. Mesmo quando lamenta sua sorte, os sentimentos de 

Antígona não a tornam fraca. Diferentemente dos homens, as mulheres não precisam 

esconder suas emoções, pois estão nelas as forças de sua natureza feminina.  

 

Antígona aceita a própria morte. A morte, para ela, poria fim às desgraças proclamadas 

à sua família por um oráculo.  

 

Urbana, em Pedreira das Almas, representa a morte enquanto guardiã do espírito. Ela 

é a mãe que protege seus filhos contra qualquer mal externo. Ela não quer que seus 
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filhos mudem para outras terras, pois estariam abandonando o lugar onde nasceram e, 

portanto, o lugar onde deveriam morrer. Ela era a própria Pedreira. Se os homens 

abandonassem a cidade, ela morreria. Urbana tinha consciência de que os vales eram 

lugares sagrados, assim como qualquer mulher o é, pois às mulheres foi dado o poder 

da criação. 

 

Mariana não conseguia entender a fixação que sua mãe tinha por seus mortos. Mas, 

passando os dias, vendo o sofrimento da mãe, vai entendendo o cuidado que ela 

sempre teve com os mortos e os antepassados, que a vida se renova naquela cidade 

quando aos mortos eram dados os devidos cuidados. Isso Gabriel não pode entender. 

Mariana tinha visto o sofrimento, o rosto da mãe, e a sua morte, para que a cidade 

pudesse viver o seu sonho de morar longe de Pedreira.  

 

Apesar de corresponderem a épocas históricas distantes, as duas peças estão ligadas 

por elementos que se aproximam de maneira mítica. Tudo o que acontecia ao homem 

arcaico era compreendido como um plano traçado por divindades e por isso não 

poderia fugir de seu destino. Isso não significava apenas que todas as coisas que 

existiam assim o eram porque um deus as criou, mas também, porque havia pelo 

menos uma divindade habitando cada coisa. A própria natureza era divina e por isso 

era tida como sagrada e cultuável. 

 

À medida que a razão sobressaiu ao instinto, esse homem primitivo foi se distanciando 

dos deuses.    

 

De acordo com Arantes91, passando da antiguidade para a contemporaneidade, o 

homem separou sua mitologia de sua história. O homem saiu do plano sagrado para 

entrar nas atitudes profanas. O homem histórico afastou-se da lógica daquelas 

igualdades de tal forma que hoje elas podem ser definidas separadamente. O mito, 

diferentemente da história, não pode situar-se cronologicamente, ele pertence à origem 

                                                
91 ARANTES, Luiz Humberto Martins; JÚLIO, Larissa Miranda. Dramaturgia e Teatro: Mito, História e Recriação 
(Artigo). Universidade Federal de Uberlândia. 
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do tempo, um tempo natural e incomensurável, que é da natureza de cada coisa. A 

percepção desse tempo do mito só pode ocorrer pelo universo sensível do espírito e da 

alma, através da intuição. A história dá ao homem a primazia e o poder. Ela estabelece 

primazia aos homens em seus atos, enquanto o mito dá aos mesmos atos humanos o 

caráter de repetição dos atos sagrados dos deuses, animais e antepassados.  

 

Para resgatar tal sacralidade dos seus atos principais, os povos antigos e mesmo 

alguns raros povos modernos situam no ritual e na religião a forma de abolir o tempo. 

Repetem exatamente os atos como foram na primeira vez através da reação emocional 

direta causada pela crença experimentada. Isso eleva o deus pessoal e individual da 

história ao deus coletivo e transpessoal mítico. 

 

Os valores do mito são simbólicos, subjetivos e têm dependência direta da imaginação 

de um povo, de seu inconsciente coletivo. A verdade é histórica e individual. Ela só 

pode ser registrada por meio de documentos e dados escritos. Ela não parte de uma 

abstração do real como o mito. A história necessita de argumentos lógicos, objetivos 

nos quais o drama mitológico não conseguiria se encaixar a não ser que se camuflasse 

no corpo, na matéria, no real. 

 

O mito, para o homem contemporâneo, associa-se a uma grande e fabulosa metáfora. 

Ele completa o que o caos da racionalidade científica limita.  

 

Daí pode-se chegar à conclusão de que Antígona e Mariana pertenciam a uma mesma 

metáfora que se manteve no tempo através da documentação de sua dramaturgia e 

que, quando representada, transformava-se ritualisticamente no mito, pela 

representação teatral. 

 

Traçando outros paralelos, é possível enxergar em Urbana um pouco de Creonte, 

principalmente no amor à cidade, à ordem e à lei (mesmo que injusta). No Padre 

Gonçalo, teríamos a atualização de Tirésias, principalmente quando denuncia a 
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inflexibilidade e cegueira de Urbana com as frases: “Sua decisão é pecaminosa, ditada 

pela soberba! A Senhora está cega! Não vê o que está dizendo?” (p. 43) 

 

Se fosse feita a comparação entre Creonte e Vasconcelos, poder-se-ia concluir que 

Vasconcelos tem pouca semelhança com o tirano grego; Creonte tem coragem de 

enxergar a tragédia que se abateu sobre sua família, e Vasconcelos não teve coragem 

alguma. 

 

Ao utilizar a intertextualidade, o discurso de Jorge Andrade ganha novas significações, 

pois adquire as ideologias do autor e do seu tempo. O texto traz o elemento trágico, 

apontando um destino fatídico ou um acontecimento como experiência humana 

possível. Nas contradições existem perspectivas trágicas, dilemas inerentes à essência 

humana. Tomem-se os exemplos: Urbana, ao desejar entregar Gabriel às forças 

policiais, acaba por conservá-lo em seu silêncio; Mariana, por amar Gabriel, decide 

segui-lo, mas se dá conta de que a salvação do povo da cidade – a saída – está em 

sua permanência no lugar; portanto deixa seu amor partir sozinho, querendo com ele 

seguir; Urbana, por não suportar a dor de ver o corpo de Martiniano exposto, agoniza 

dentro da igreja e morre, levando consigo o esconderijo de Gabriel.    

 

É possível compreendermos uma obra como tragédia desde que concentre nela uma 

experiência social em constante problematização com a experiência pessoal. A peça 

coloca em cheque a situação de poder, de dominação e de opressão ainda vigente no 

mundo contemporâneo. 

 

Diante do fuzilamento do irmão e a iminente prisão do namorado, Mariana assume a 

defesa da liberdade. Esse tema ganha relevância, pois, se, anteriormente, Mariana 

tinha o direito de ir e vir ameaçado pela força da tradição da mãe, agora a situação 

transforma-se uma vez que a busca da liberdade assume uma conotação política. 

 

Agora, em Mariana, o desejo de partir transforma-se em lamento por ficar.  Por meio do 

discurso das personagens emerge o discurso da tradição, representada pela 
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personagem Urbana e, depois da morte de Martiniano, incorporado por Mariana. Esse 

discurso da tradição estabelece oposição ao discurso do novo utópico, representado 

por Gabriel. 

 

Mariana desafia a autoridade do delegado Vasconcelos e põe à mostra as atrocidades 

exercidas por ele. Observe-se: 

 

 

Mariana _ Leis! Leis! Não aceito, nem o povo de Pedreira das Almas aceitará 

outras leis, além das de Deus.  

Vasconcelos _ (Áspero.) Falo com Dona Urbana, 

Mariana _ Respondo por ela e por Pedreira. Todas as leis que o Senhor 

representa, não nos poderão arrancar nem uma palavra, nem um gesto de 

acatamento às suas ordens. Abra as portas das prisões, traga os instrumentos 

de tortura, revolva e destrua a cidade, derrube as torres de nossa igreja...! Mas 

de nossas bocas jamais sairá uma única palavra de delação! Os mortos sairão 

das lajes e os impiedosos serão destruídos! (Os soldados entreolham-se, 

admirados.) Que um anátema caia sobre suas cabeças! Que o corpo de meu 

irmão fique exposto... será uma lembrança viva de seu pecado, da sua 

indignidade. (p. 69-70) 

 

 

Em Pedreira das Almas, o discurso de Mariana mostra a opressão sofrida pelos 

habitantes da cidade, pelos excluídos do fim do século XVIII.  

 

 

Mariana _ A senhora sabe que é a perseguição às famílias liberais que continua. 

Urbana _ O Governo deve ser respeitado. Não é com desordens que se 

corrigem erros. 

Mariana _ Nem tampouco com indiferença ao sofrimento dos outros. 

Urbana _ O que não me diz respeito, não me diz respeito! 

Mariana _ Injustiça diz respeito a todos!  Estão confiscando fazendas e 

prendendo famílias inteiras. Dobram, pelo terror, uma gente já empobrecida e 

sem defesa. As famílias de Pedreira também podem ser atingidas. 
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Urbana _ É conhecido de todos o meu respeito à lei, à ordem. 

Mariana _ Para opressores esses argumentos de nada valem. Sempre quiseram 

impor leis a poder de espadas. A Senhora se esquece da Bela Cruz, mamãe? 

(p.41) 

 

Gabriel _ Presenciei a destruição da minha família, Dona Urbana. Preso dentro 

de uma canastra, assisti a tudo sem poder fazer nada. Ouvi seus gritos... Vi 

aqueles escravos embriagados e enfurecidos... Tenho poucas recordações, 

Dona Urbana,... resumem-se todas no massacre da minha família... 

Mariana _ Basta, Gabriel! Por favor! 

Gabriel _... em mulheres e crianças torturadas... (Mariana abraça-se a Gabriel) 

(p. 46) 

 

 

Com a morte de Martiniano, Vasconcelos perde a moeda de troca de que dispunha. 

Cabe às mulheres negociar, reivindicar e desafiar a autoridade do Estado e reclamar 

da injustiça cometida. Gabriel sai da condição de protetor para protegido.  

 

Vasconcelos, agora, conta com a deserção de soldados e com a desobediência às 

suas ordens. Ele perde a capacidade de transigir com Mariana. Ela apresenta-se 

irredutível, pedindo apenas que o corpo do irmão seja levado para a igreja; quer o 

cadáver de Martiniano como prova das atrocidades das forças imperiais.  

 

Martiniano (o nome lembra mártir) deve ser reconhecido como símbolo de direito à 

mudança, um direito à denúncia. Em Mariana, o compromisso com os mortos torna-se 

superior aos próprios sentimentos. 

 

Mariana entra na igreja e proíbe as outras mulheres de contarem a Gabriel os fatos 

ocorridos.  Na verdade, a vida de Gabriel foi assegurada pelo silêncio de Urbana e pela 

morte de Martiniano. Os mortos foram aqueles que garantiram a sua proteção. Para 

Gabriel, só a vida faz sentido. Foi impedido por Mariana de ver Martiniano morto, para 

que ele levasse consigo a fertilidade, o novo, o direito à mudança. Se Gabriel 

participasse de cenas de morte, voltaria seu olhar para trás, e isso seria pôr em risco o 
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desejo de mudança. Sob esse aspecto, a morte representa a generosidade de permitir 

que o novo nasça com mais força. 

 

 Cabe a Mariana o enfrentamento da opressão, no caso, representada na figura do 

delegado Vasconcelos. Observe-se: 

 

Mariana _ Entre na igreja, diante de seus soldados, e prove que suas leis não 

são ímpias. Onde está sua justiça para ajudá-lo a transpor esta porta? Onde o 

poder que o levará até aqueles corpos? Não passam de mortos, disse o Senhor! 

Então, deve ter coragem para insultá-los com sua presença. 

 

Vasconcelos _ Guardas! Procurem Gabriel! 

 

Mariana _ (Cerca a porta, já com o rosto congestionado pelo ódio.) Não! Eles 

não! Eles apenas cumprem suas ordens. É o Senhor quem se diz representante 

da lei e da justiça. Somente o Senhor entrará nesta igreja. 

 

Vasconcelos _ Guardas! 

 

Mariana _ Se o Senhor não suporta, por que suportarão eles?! O Senhor nos 

prometeu um túmulo, se revelássemos onde está Gabriel. Gabriel está lá, como 

minha mãe, caído sobre Martiniano. O Senhor nos impôs, como condição da sua 

opressão, o corpo exposto de Martiniano. Nós lhe impomos, para a nossa 

delação, a sua entrada na igreja. Entre e veja o que suas leis fizeram dos 

homens, depois de ter feito à Providência, empobrecendo a terra com seus 

tributos e toda sorte de impiedades! (p. 95) 

 

 

As leis do Estado parecem chegar a Pedreira das Almas por meio da força e da 

imposição, o que justifica as reações de Mariana e das demais mulheres da cidade. 

 

Vasconcelos _ (Vacila.) Minha Senhora! Eu cumpro as leis. 

Mariana _ Leis de um governo que nunca aceitamos. O que é justiça para ele, é 

injustiça para Pedreira.  

[...] 
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Mariana _ Não esse governo que governa com massacres. Os Senhores 

começaram com a Bela Cruz! Pois foi de lá que saiu Gabriel para libertar 

Pedreira [...] (p. 96) 

 

 

Mariana desafia o delegado a entrar na igreja, onde estão os corpos de Urbana e de 

Martiniano, prometendo entregar Gabriel. 

 

O delegado Vasconcelos aceita o desafio lançado por Mariana e resolve entrar na 

igreja. A rubrica referente ao quadro é a indicação do dramaturgo que mostra a 

expressão de horror estampada no rosto de Vasconcelos. As indicações não são 

diretas, e o leitor deve depreender/ imaginar a cena que o delegado teria presenciado 

dentro da igreja. Lá estavam os corpos de Martiniano e de Urbana, mas não é descrito 

o estado em que estavam. O enunciatário deve construir o sentido que foi deixado no 

subtexto. 

 

A cena vista pelo delegado provocou a fuga dos soldados e a desistência de 

Vasconcelos em capturar Gabriel.  

 

O delegado Vasconcelos mostra-se indiferente aos rogos de Mariana. A marca 

autoritária está presente em seu discurso, mas seu comportamento é estranho porque 

provocou os acontecimentos, mas não participa deles. A noção do poder revela-se 

mais forte do que ele próprio. 

 

O conflito entre os princípios religiosos e os temporais tem um desfecho contrário ao de 

Antígona, pois o delegado declina de sua missão diante da insubordinação de alguns 

soldados. 

 

Nota-se, no discurso dramático, que o percurso traçado pelo autor revela conflitos e 

neles aparecem os tipos sociais. Essas personagens são definidas por uma série de 

traços distintivos que produzem o efeito de realidade, a identificação que o espectador 

é capaz de experimentar.   
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Na análise da personagem, necessariamente, está incluída a análise de seus 

discursos. Ela é, ao mesmo tempo, a fonte de seus discursos (ela os enuncia em 

função de sua situação e de seu “caráter”) e é seu produto (ela é a figuração humana 

de um discurso); mas é também, quase sempre, a síntese mais ou menos harmoniosa 

das várias formações discursivas.  

 

Há criação de um tipo logo que as características individuais e originais são 

minimizadas em benefício de uma generalização e de uma ampliação. O espectador 

não tem dificuldade em identificar o tipo em questão de acordo com um traço 

psicológico, um meio social, uma atividade. 

 

Em Pedreira das Almas, a personagem Vasconcelos tem a postura dos indivíduos que 

exercem o poder por meio da opressão, cometem atrocidades e impõem a ordem por 

meio da violência. A marca autoritária está presente em seu discurso, como pode ser 

observada: 

 

“Obedeçam-me! Saiam daí!” (p.89). “O culpado será punido. Afirmo à Senhora que, 

custe o que custar, não sairei de Pedreira das Almas antes de prender Gabriel. Se para 

isto for necessário destruir esta cidade, eu a destruirei. Não deixarei pedra sobre 

pedra!” (p 87). “Pois o povo só terá liberdade se entregar Gabriel. Não tenho medo de 

almas, minha Senhora, porque vivo no mundo dos homens. [...] Estou aqui para 

defender a lei dos vivos, não a dos mortos.” (p. 93)  

 

Mariana também é apresentada como personagem-tipo. Seu discurso apresenta a 

reivindicação por mudanças, a revolta contra o autoritarismo e as leis injustas. Por esse 

motivo, desafia a autoridade do delegado Vasconcelos, mostrando as crueldades 

cometidas por ele:  

 

“Entre na igreja, diante de seus soldados e prove que suas leis não são ímpias. Onde 

está sua justiça para ajudá-lo a transpor a porta”? (p. 95) “Leis de um governo que 

nunca aceitamos. O que é justiça para ele, é injustiça para Pedreira”. (p. 96) “Não esse 
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Governo que governa com massacres. [...] Faça desaparecer todas as injustiças 

cometidas no vale, e o Senhor terá coragem de entrar naquela igreja!” (p. 96) 

 

O entrecruzamento e a compreensão dos tipos possibilitam perceber a relevância do 

momento histórico representado na situação dramática. 

 

Padre Gonçalo decide partir com o povo para a Província de São Paulo; não poderia 

deixar o povo de Pedreira das Almas partir para um lugar sem igreja; nas matas 

distantes, suas capelas serão ainda mais sagradas porque estarão perto dos homens. 

 

Ao fim, a vila apresenta sinais de abandono: empoeirada, com folhas de papel, telhas 

quebradas e pedaços de tábua espalhados pelo largo. Mariana enterra seus mortos, e 

assume o lugar da mãe em Pedreira das Almas. Cada vez mais parecida com a mãe, é 

observada por Padre Gonçalo. Ela dá indícios de que não vai partir com o restante da 

vila, nem mesmo para acompanhar Gabriel.  

 

O diálogo final entre Gabriel e Mariana revela a última tentativa de demovê-la da ideia 

de não partir para o planalto. 

 

Mariana _ Mais forte do que as promessas é a morte que nos liga à terra.. 

Sinto tudo dentro do meu corpo, como se fizesse parte do meu sangue. As 

rochas... a igreja ... o adro! 

Gabriel _ Mariana! Não podemos passar a vida venerando mortos. Foi para 

escapar a isto que sonhamos partir. É preciso saber escolher, Mariana. 

Mariana _ Isto não depende mais de escolha. Há coisas que não podemos 

evitar. (p. 105) 

 

 

A jovem Mariana assume o apego da mãe à vila de Pedreira. Também quer estar junto 

aos mortos assim como Urbana, que valoriza o passado em detrimento do presente, o 

qual é representado por Gabriel.  
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Gabriel precisa satisfazer a necessidade histórica do presente, precisa do rompimento, 

deseja partir para outras terras e construir o novo. Mariana, diante do passado que 

pode ser esquecido, resolve ficar e defender o direito à lembrança. Essa atitude de 

Mariana pode provocar novas concepções de comunidade, nova noção de coesão e de 

pertencimento a um grupo. 

 

É marcante a emoção construída na despedida do jovem casal. 

 

 

Gabriel _ Pedreira!... vista de longe, perdida entre as nuvens, parece uma 

estrela branca de mármore! (Consigo mesmo.) O passado é um monstro... que 

nos acompanha para onde vamos! (p. 109) 

 

 

As situações discursivas no interior do texto dramático, relatando ou problematizando 

fatos e histórias, despertam a memória. Leenhardt e Pesavento92 fazem uma 

abordagem muito significativa para o entendimento do discurso histórico e do discurso 

literário na composição e manutenção da memória: 

 

Tal como a literatura, a história, enquanto representação constrói seu discurso pelos 

caminhos do imaginário. No caso da história, o passado é inventado, os fatos são 

selecionados, a memória é criada, a história é fabricada, mas se trata de uma produção 

‘autorizada’, circunscrita pelos dados da passeidade (fontes). Há a preocupação com a 

pesquisa documental e com os critérios de cientificidade do método. Na narrativa 

literária, este componente de liberdade construtiva e de ‘voo’ de imaginação é mais 

amplo, podendo esquecer um pouco as condicionantes de ‘testagem’ das fontes. Tanto 

a história como a literatura reconfiguram um tempo passado na composição narrativa.  

  

Pedreira das Almas tematiza aspectos históricos sociais da decadência da mineração e 

mostra a busca de novos espaços, simbolizando em seu contexto a época de 1842. 

                                                
92 LEENHARDT, Jacques e PESAVENTO, Sandra Jatahy. Discurso histórico e narrativa literária. Campinas (SP): 
Editora da UNICAMP, 1998, p. 13.   
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Há, no discurso, uma crítica ao empobrecimento do povo mineiro, que pagava altas 

quantias de impostos. 

 Tomem-se os exemplos: 

 

Clara _ Que poderia dar essas minas exauridas? (p.31) 

 

 

Padre Gonçalo _ Quanto menos ouro se extraía, mais tributos eram exigidos!  

Urbana _ A lei tem sido pesada para todos. 

Gonçalo _ As vozes que se ergueram contra foram abafadas com violência. (p. 

38) 

 

 

Gonçalo _ Continuaram apenas sonhando com arrancar touceiras de capim e 

ver cair ouro em pó. 

Urbana _ (Orgulhosa.) E houve um tempo que assim foi.  

Gonçalo _ (Deprimido.) Ouro fácil, à flor da terra, traz consigo o castigo de Deus. 

(Pequena pausa.) Precisamos aceitar a verdade, e a verdade é que temos vivido 

distantes de tudo. (p. 39) 

 

 

A situacionalidade, como já dissemos, é a adequação do texto à situação comunicativa. 

Refere-se aos elementos responsáveis pela pertinência e relevância do texto ao 

contexto em que ocorre. No discurso literário encontramos outro fator que marca o 

período histórico de 1842: a presença do elemento escravo.  

 

SEGUNDO QUADRO 

 

AÇÃO: Quando se abre o pano, alguns escravos estão passando pelo largo, 

carregando balaios cheios de terra. A área entre o adro e a rocha, à esquerda, 

está cercada por um paredão de pedras: constroem o cemitério. [...] (p. 51) 

 

Gonçalo _ Não ficou provado quem deu armas aos escravos, e muitos 

afirmaram que foram agentes do partido absolutista. (p. 38) 
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As personagens lidam com o problema do esgotamento dos veios auríferos e a 

decadência da região, situação agravada pela vitória do poder imperial opressivo. A 

miséria e o isolamento trazem aos moradores da pequena cidade o sonho de partir 

para o planalto, onde têm esperança de encontrar riqueza e prosperidade. 

 

A peça retrata dilemas humanos da sobrevivência dolorosa em uma região sem 

esperança. No discurso literário encontram-se metáforas e analogias entre vivos e 

mortos para explicar a relação do homem com seus sonhos. 

 

Sabe-se que a metáfora é definida como a tomada de uma palavra por outra; significa 

“transferência”, estabelecendo um modo como as palavras significam; fornece outra 

informação; trata-se de um recurso argumentativo. 

 

Segundo Fiorin93, metáfora é a alteração do sentido de uma palavra ou expressão 

quando, entre o sentido que o termo tem e o que ele adquiriu, existe uma interação. 

Uma metáfora, uma vez construída, pode estabelecer um plano de leitura metafórico 

para todo o texto.  

 

No Dicionário de Análise do Discurso (2004:328)94, encontram-se três funções 

principais atribuídas à metáfora: 

 

a. Uma função estética – para a tradição retórica e para numerosos 

estudiosos do estilo, a metáfora constitui um “ornamento brilhante” do discurso. 

b. Uma função cognitiva – a metáfora tem um forte rendimento heurístico, 

no sentido de que ela permite explicar analogicamente um domínio novo ou 

pouco definido por um domínio conhecido. Essa função cognitiva da metáfora foi 

colocada em evidência por Aristóteles. 

c. Uma função persuasiva – os discursos políticos, morais, jurídicos ou 

midiáticos fazem grande uso da metáfora para impor opiniões sem demonstrá-

                                                
93 FIORIN, José Luiz. Modalização: da língua ao discurso. São Paulo: Alfa, 2000, p. 122. 
94 CHARAUDEAU, Patrick e MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário de Análise do Discurso. São Paulo: 
Contexto, 2004, p. 328.  
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las. Quanto mais a metáfora se apoia em uma ação preliminar e mais ela parece 

óbvia, mais seus efeitos manipuladores são importantes. 

 

As metáforas a seguir, referindo-se às terras do planalto, têm função persuasiva e 

soam como promessa bíblica: 

 

Clara _ (Rememora.) Reino devoluto em sagradas sesmarias! 

Mariana _ (Entra no jogo.) Terras em cabeceiras repousadas!  

Clara _ Em eterno e fecundante abraço! (p. 23) 

[...] 

Clara _ Um lugar onde os rios têm nomes sagrados, as terras só podem ser 

férteis. (p. 24) 

 

E, no final da peça, o diálogo entre Gabriel e Mariana estabelece metáforas para 

explicar a relação do homem com seu passado e com seu sonho. 

 

Mariana _ E começamos a sonhar com uma terra... onde o trabalho seria a lei... 

O amor, a justiça... e o horizonte uma porta sempre aberta! 

Gabriel _ Pedreira!... vista de longe, perdida entre as nuvens, parece uma 

estrela branca de mármore! (Consigo mesmo.) O passado é um monstro... que 

nos acompanha para onde vamos! (p. 109) 

 

 

Existem várias relações analógicas criadas no discurso para evidenciar os conceitos de 

vida e de morte e para mostrar as reflexões sobre o amor, as tradições e os sonhos: 

 

Gabriel _ Mariana! Ninguém realiza sua aspiração sem sofrimento. 

Mariana _ Não é sofrimento que me prende a Pedreira das Almas. 

Gabriel _ Morte é sofrimento, Mariana. 

Mariana _ A vida também pode ser. (Pequena pausa.) Quando penso que o 

mato tomaria conta da cidade, que os túmulos ficariam cobertos pela erva 

daninha... é como se morressem pela segunda vez. (p.104)   

 

Gabriel _ É a vida que tem sentido. Só a vida tem sentido! 

Mariana _ Tem tanto... que se não fossem  os mortos não estarias aqui... 
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Gabriel _ Mais um pouco e ficarias como essas rochas! 

Mariana _ Deves tua vida a eles! 

Gabriel _ (Meio desorientado.) Saí daquela canastra na Bela Cruz para crescer 

entre os mortos, esperando a morte de meu pai para viver. Não lhes tenho amor 

porque não me deixaram viver em paz... e agora destroem a minha esperança. 

(p. 107) 

 

Gabriel _ É porque não me amas mais, Mariana.  

Mariana _ Há muitas maneiras de amar. Os mortos também amam... 

Gabriel _ (Pausa). Quando não é mais possível conquistar o sonho... como ele 

era... é preferível morrer!... 

Mariana _ Aquelas terras são generosas!... os mortos também! Viveremos em 

paz! (p. 108) 

 

A falta de trabalho e as dificuldades de sobrevivência são indícios de que a crise por 

que passou a população que vive no topo da rocha aconteceria de qualquer modo, pois 

a mudança era necessária.  

 

Existe, em toda a peça, a dualidade: partir, como Gabriel, ou ficar, como Mariana. A 

jovem representa a tradição, enquanto Gabriel representa o novo, a fidelidade a uma 

promessa e a um sonho. A dialética existente no discurso literário permite estabelecer: 

 

                                                         Oposições 

 

                        Urbana/ Mariana              X              Gabriel 

                        passado                           X               presente 

                        tradição                            X               novo  

                        mortos                              X               vivos 

                        ideias conservadoras       X               ideias liberais        

                        permanência                    X               mudança 

                        final do ciclo do ouro        X               início do ciclo do café         

                        infertilidade de                  X               fertilidade do planalto   
                        Pedreira das Almas    
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A compreensão desses opostos é que permite sentir o trágico como experiência 

humana. A obra teatral apresenta características da tragédia e usa o coro e a retórica 

para discutir sobre valores familiares, tradição e direitos dos cidadãos. 

 

Segundo o Dicionário de teatro 95: 

 

Coro é um termo comum à música e ao teatro. Desde o teatro grego, coro 

designa um grupo homogêneo de dançarinos, cantores e narradores, que toma 

a palavra para comentar a ação, à qual são diversamente integrados. Em sua 

forma mais geral, o coro é composto por forças não individualizadas e 

frequentemente abstratas, que representam os interesses morais ou políticos 

superiores. 

 

 

A função e a forma do coro variam ao longo do tempo. São poderes do coro: a) função 

estética desrealizante; b) idealização e generalização; c) expressão de uma 

comunidade; d) força de contestação. 

 

Em Pedreira das Almas, as canções indicam a religiosidade do grupo; o coro 

representa a coletividade, e a atuação do coro tece comentários e pontua a ação 

dramática. Observe-se: “Gabriel voltou”; [...] “Precisamos só de Gabriel”; [...] “Há 

tempos que as minas esgotaram”; [...] “Terras férteis! Recordações”  (p. 30) 

 

O coro tem forte participação dramática com diálogos, fazendo evocação lírica cheia de 

angústia, ora com funções deliberadamente narrativas, ora com participação na trama. 

O coro, indicando as vozes da coletividade, apresenta tanto desejo de partir como de 

ficar:  

[...] 

Vamos partir. Não deviam falar. 

Precisamos só de Gabriel. 

Por que terras cansadas? 

                                                
95 PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. Trad. Guinsburg, J. e Pereira, Maria Lúcia. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 
2007. 
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Se não forem, nós iremos. 

É uma impiedade. 

Se fosse Mariana, casaria e partiria. 

Ele vai enterrar o pai aqui? 

Há tempos que as minas esgotaram. 

Só se for na última laje. 

Eu sabia que Gabriel voltaria. 

Não passa de uma aventura. 

Haverá minas de ouro? 

Terra acabada! O castigo de Deus virá. (p. 30) 

[...] 

 

No segundo ato, os soldados (que representam o coro) comentam os acontecimentos 

ocorridos e indicam o tempo em que ação está sendo desenvolvida: “Não basta o que 

fizemos?!”, “Já estamos na quaresma”, “Quaresma! Tempos das almas!”, “Urbana 

ainda está lá? Na mesma posição?”, “Está. (admiração) Três dias neste silêncio! Como 

se fosse uma estátua”. (p.73-74)  

 

 

As mulheres do coro feminino transformam-se em figuras que repetem presságios e 

ameaças, assustando os soldados, pressionando Vasconcelos: “Viemos das galerias. 

Elas cruzam por baixo deste largo”; “Queremos um túmulo, Senhor!”; “Uma alma sofre, 

vagando sem destino”; “Faça primeiro Martiniano viver, Senhor”; “O Senhor tem mulher 

e filhos?”; “Alma de Martiniano profanada!” (p. 83)  

 

O coro é responsável pela atmosfera de espanto e de medo. A expressividade que se 

compõe nessa cena é bastante intensa, e o impacto sobre os soldados é tão forte que 

fogem assustados. O coro exerce crítica e contestação, além de expressar o 

sentimento de toda a comunidade. 

 

A escrita literária de Jorge Andrade tem grande autonomia ao utilizar a escrita cênica 

para inserir um texto gestual, visual e sonoro; desse modo, o discurso literário cria 

efeito de realidade e faz o enunciatário crer na verdade construída. 
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A peça teatral como representação, para garantir a comunicação direta e imediata com 

o público, desenvolve processos de condensação e concentração de efeitos, utiliza 

recursos que facilitam o trabalho do artista e que transmitem o clima e a densidade da 

ação.  

 

Entre os recursos estão as rubricas, que devem ser claras, diretas e objetivas, para que 

todos os profissionais da equipe de produção possam entender aquilo que o autor quer 

dizer. Apesar de serem consideradas “para-texto” ou texto secundário, as rubricas são 

de importância próxima ao próprio diálogo.  

 

No texto de Jorge Andrade, a rubrica traz à cena o novo conteúdo social: o problema 

do proletariado. Tome-se como exemplo:  

 

 

(Enquanto Gabriel e Mariana desaparecem, à esquerda, o povo sai da igreja e 

espalha-se pelo largo; algumas pessoas ficam na escadaria, outras 

permanecem no adro. Formam grupos e correm, muito excitados, de um lado 

para outro. Seus comentários têm a forma de uma conversa entre comadres à 

saída das missas. As vozes vão aumentando, pouco a pouco, até atingirem o 

ponto máximo, quando entram em conflito.) (p. 28-29) 

  

 

A rubrica inicial, descrevendo o cenário, aponta para o sentido da vida. De acordo com 

Vagner Nobre Leite96, o símbolo recorrente da árvore ganha, em Pedreira das Almas, 

uma semântica peculiar: a única árvore descrita cenicamente “uma árvore retorcida, 

enfezada, descreve uma curva como se procurasse, inutilmente, a direção do céu: é a 

única coisa de colorido verde que há no cenário” (p. 19), gradativamente, com reforço 

das imagens das figueiras sugeridas pelas personagens, adquire o sentido de um 

                                                
96 LEITE, Vagner Nobre. O passado alimentando o porvir: discussões em torno do drama moderno brasileiro a partir 
de Pedreira das Almas, de Jorge Andrade. 2007. 121 f.. Tese (Mestrado em Letras) Programa de Pós-Graduação em 
Letras da Universidade Federal de Paraíba. 
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tempo de mudança. No final da peça, O Canto do Povo refere-se ao nascimento, à 

vida, apontando a fartura das terras do Planalto 

 

O regato de Deus encheu-me de águas, 

Fizestes-lhe crescer os cereais. 

Destilam fartura as pastagens! 

Os outeiros se cingem de júbilo! 

Os campos se revestem de rebanhos! 

Os vales se cobrem de cereais! 

Cantam e exultam à porfia! (p.109) 

 

 

A peça está ambientada no ano de 1842. Para a história do Brasil Império, essa data 

comemora o ano em que Duque de Caxias empreendeu a marcha para eliminar 

revoltas que ameaçavam a consolidação do Império. Em São Paulo e Minas Gerais 

concentrou-se um dos maiores focos de resistência ao regime absolutista imperial. Em 

Minas, estoura em 1842 a Revolta de Barbacena em que Duque de Caxias conseguiu, 

com muita violência, abafar os rebelados, tendo como marco final o arraial de Santa 

Luzia, onde se refugiaram os revoltosos.  

 

No final do século XVIII, havia no Brasil dois pensamentos conflitantes: o absolutismo – 

representando o conservadorismo e a aristocracia; e o liberalismo – representando a 

burguesia emergente, com ideais democráticos, bem como os anseios de uma grande 

massa de excluídos. 

 

Na obra de Jorge Andrade, o discurso literário relaciona-se com o discurso histórico por 

meio da incorporação de dados externos que ganham nova simbologia. A Revolução 

dos Liberais de 1842 está referenciada por sua funcionalidade e por sua articulação 

com as tensões da peça. 

 

A ideia de mudança (deslocamento) aparece nas obras teatrais em estudo: Em 

Pedreira das Almas, Gabriel parte para as terras férteis de São Paulo levando os 
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habitantes de Pedreira; em Os Ossos do Barão, dá-se o abandono das tradições 

quando Izabel casa-se com Martino; em A Moratória, a família de Joaquim não se 

adapta à cidade e deseja retornar à fazenda. A focalização desse movimento da 

História é uma constante na dramaturgia de Jorge Andrade. Para se entender o 

presente, há que se olhar para trás, e, neste visitar, vem a compreensão de todas as 

coisas, a interpretação do passado e do presente.  

 

Segundo Arantes97, para Jorge Andrade, 

 

 

O passado pelo passado não tem sentido, é o presente que importa, pois quer 

dar mais do que nunca uma resposta para seu tempo. Não que o passado seja 

irrecuperável, mas o dramaturgo sabe que ele está impregnado no presente 

como permanência viva. Revelar a brasilidade passada é defrontar-se com as 

múltiplas identidades de seu tempo vivido.  

 

 

 

Para Arantes (2003: 124)98, em Pedreira das Almas, há uma “tripla temporalidade”, 

considerando-se que: há a temporalidade do passado, com  um enredo a assinalar o 

fim do século XVIII; há duas temporalidades (um duplo presente) a serem consideradas 

no contexto da escritura da obra – presente do contexto de 1957, quando da primeira 

versão, em que a obra aparece como um anúncio para a nova forma de dramaturgia, 

no processo de formação da moderna dramaturgia nacional; e o presente que permeia 

o ano de 1970, quando da versão definitiva, publicada dois anos após o AI 5, momento 

do golpe militar, em que se observa o cerceamento de liberdade dos cidadãos em 

virtude de um regime antidemocrático exercido por militares. 

 

 

                                                
97 ARANTES, Luiz Humberto Martins. Do passado ao presente: história, textos e cenas no teatro de Jorge Andrade. 
2002. 223 f.Tese (Doutorado em História) Programa de Estudos`Pós-Graduados em História, PUC. São Paulo, 2003, 
p. 43. 
98 Idem.  



 203 

Tome-se o exemplo: 

 

Diante do fuzilamento do irmão e a iminente prisão do noivo, Mariana assume a defesa 

da liberdade: 

 

Mariana _ O Senhor tem espadas... nós, aquilo que assassinos da sua 

espécie desconhecem: respeito à liberdade. É o que Gabriel representa para 

nós. Pagaremos, por ele, qualquer preço! (p.70) 

 

 

A narrativa estabelece relação com as ideias políticas do período em que poderes de 

opressão e, ainda, métodos de tortura eram empregados pelo Estado ditatorial. O 

dramaturgo reproduz, na peça, acontecimentos de sua época.   

 

Observe-se a fala: 

 

Mariana _ Já estou com as mãos amarradas. Faça cumprir suas leis! Martiniano 

também estava, como está o povo de Pedreira desde o dia da Bela Cruz. Desde 

que nossa montanha passou de sesmaria de ouro a pedra para os mortos. Onde 

está Gabriel?  Onde os mortos estão expostos, e os vivos, presos nas rochas, 

sonham com uma terra mais justa. Gabriel é a única saída deste túmulo imenso 

que seu Governo fez de Pedreira das Almas. Faça cumprir suas leis, já que não 

pode fazer os mortos reviverem. Este é o nosso preço, Senhor!. O meu e o seu. 

O Senhor não terá nunca Gabriel, porque matou Martiniano... e eu... porque 

deixei Martiniano e minha mãe morrerem! (Pequena pausa.) Chame seus 

soldados e entre na igreja! Prove a eles que não teme os mortos. Que pode 

encarar seus crimes (Silêncio. Vasconcelos continua imóvel.). Governos como o 

seu, Senhor, só executam leis ímpias, mas com braços subordinados ou mãos 

escravas. Não presenciam nunca a verdadeira imagem de suas vítimas. Se o 

Senhor entrar... (Vacila, fazendo um grande esforço.)... naquele rosto 

desfigurado... que era a própria imagem do nosso sonho...  verá a que ficou 

reduzida a Província sob sua justiça! Só aí poderá saber o que Gabriel 

representa para nós. Entre!... e Gabriel será seu! Eu também prometo! (p. 97) 
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A liberdade em Pedreira das Almas ganha forças de um anúncio em que passado e 

presente unem-se na tentativa de transformar a realidade do homem brasileiro. É 

necessário compreender os processos históricos por que passou a sociedade 

brasileira, para que os erros daquele tempo não voltem a ser cometidos. Mas 

dialeticamente, enquanto não se compreende o todo histórico, a marcha adiante 

continuará ocasionando “erros” até a libertação completa. 

 

Em Pedreira das Almas, o conflito entre passado e presente mostra-se materializado 

em Urbana (detentora do tempo passado, principalmente dos mortos) e Gabriel (guia 

de uma nova caminhada em direção ao planalto).  

 

Se associarmos a dialética passado/presente à questão agrária brasileira, veremos o 

caminhar em marcha errante de uma coletividade, desde o auge da mineração, em 

busca de terras que possam garantir o sustento de suas vidas. O passado simbolizaria 

o caminho percorrido, e o presente seria a soma de todos os caminhantes no espaço 

urbano, que tem como lema o progresso e a industrialização. O passado seria o rural, o 

presente seria o urbano. Juntos, passado e presente refletem o esforço incansável do 

povo em busca da libertação. 

 

O contexto histórico da obra está vinculado ao contexto das décadas de 1950/70. Nos 

anos 50, reivindica-se uma dramaturgia de caráter nacional, aponta-se a crescente 

força dos partidos de esquerda; nos anos 70, o ambiente representa o autoritarismo do 

regime militar em que a liberdade individual, sobretudo de pensamento, passou a ser 

tolhida. 

 

Compreender a história dos mineiros, o ciclo do ouro, o ciclo do café é um trabalho de 

revisão e de reflexão na busca da identidade do homem brasileiro. 
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6 Conclusão 

 

 

 

Inicialmente, serão feitas algumas considerações a respeito da epígrafe colocada no 

início deste trabalho. 

 

De acordo com a declaração de Jorge Andrade, a criação artística proporciona um 

debate social e suscita reflexões. Desse modo, o lugar escolhido para a realização 

desse diálogo é o universo da reflexão histórica.  

 

Desse ponto de vista, o autor elaborou uma escrita dramática por meio de um diálogo 

entre a memória individual de sua origem rural e as mudanças sociais e econômicas, 

decorrentes do progresso e da urbanização que transformou São Paulo no grande polo 

industrial do país. Para o autor, a relação entre história e teatro tornou possível não só 

analisar e questionar o passado como estabelecer diálogo com os acontecimentos a 

partir de interpretações variadas.  

 

Jorge Andrade tornou-se referência na História do Teatro Brasileiro não só pela 

excelência de suas peças, mas por aliar à sua escrita ficcional importantes temas e 

episódios relativos à constituição do desenvolvimento de São Paulo. O dramaturgo 

fixou o drama do homem e da terra nas regiões paulista e mineira, desde a Revolução 

Liberal de 1842 até a crise do café e a Revolução de 1930. 

 

A partir da análise das obras teatrais de Jorge Andrade, foi possível detectar 

reminiscências de episódios vividos pelo autor, ancoradas na experiência de um grupo 

que ficou marcado pela perda dos referencias de espaço e dos valores pessoais. A 

lembrança do passado norteia a trajetória percorrida pelos plantadores de café. A 

mudança do campo para a cidade foi acompanhada de perdas: terras, fazendas, 

privilégios, laços familiares e proximidade com a natureza. Buscando os 

acontecimentos do passado, Jorge Andrade tece, em suas obras, a história de seu 
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grupo social e a história do país. Os impasses vividos pelas personagens nada mais 

são do que problemas sociais e econômicos de um grupo destinado ao 

desaparecimento. A historiografia registra a queda da elite cafeeira, e o discurso 

literário aponta as decepções, a angústia, o desespero desse grupo. 

 

Em A Moratória, os fatos narrados permitem inferir que o texto faz um relato 

autobiográfico em que a lembrança individual e a lembrança familiar são evocadas e 

ligadas à história da família de Jorge Andrade e à história dos cafeicultores de São 

Paulo. No entanto, a convenção de ficcionalidade estabelece que se trata  de  uma 

“imitação” do discurso histórico. 

 

Jorge Andrade mostrou as mudanças de valores na sociedade brasileira; focalizou a 

passagem do Brasil rural para o urbano; para isso criou personagens inseridos na 

história, personagens que não podem ser compreendidos sem levar-se em conta, ao 

mesmo tempo, aspectos históricos, sociais e psicológicos. Com isso, nota-se a sua 

capacidade de focalizar a formação do país e o nosso presente. 

 

O dramaturgo apresenta a oposição entre o tradicional e o novo, entre o passado e o 

presente, entre o rural e o urbano; nessa perspectiva, aponta as mudanças e analisa as 

causas e as consequências dessas transformações. 

 

O autor tomou por base os principais ciclos econômicos do Sudeste brasileiro – ouro e 

café – e o processo de industrialização de São Paulo, para estabelecer um diálogo 

entre as interpretações historiográficas para compreender o seu momento presente. A 

mineração está presente em Pedreira das Almas, enquanto a atividade cafeeira e o 

advento da industrialização são temas de A Moratória e Os Ossos do Barão.  

 

Os acontecimentos históricos, como a Revolução de 1842 e a Revolução de 1930, 

marcam a temporalidade/ situacionalidade e evidenciam os problemas sociais, 

econômicos e políticos da época. Mas é necessário salientar que o discurso literário de 

Jorge Andrade alcança uma dimensão maior, vai além de tratar a História como pano 
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de fundo; o autor faz o momento histórico o protagonista de suas obras. O dramaturgo 

olha para o passado para anunciar que o que se vive no presente tem origem no 

passado. Em todas as peças, ele sustenta que o passado dá sequência ao presente, 

no passado estão as causas dos acontecimentos atuais.  

  

O discurso teatral revela o propósito/ intencionalidade de representar, na linguagem, os 

fatos históricos segundo a modalidade do verossímil; além disso, estabelece 

perspectivas diferentes entre a Literatura e a História.  Na narrativa literária, nota-se a 

preocupação em relatar, principalmente, o drama humano: relações conflituosas entre 

pais e filhos, decadência decorrente do sistema vigente, solidão, esperança, 

desespero, morte, fracasso. A obra andradiana estrutura-se a partir da oposição 

campo/ cidade, e essa oposição associa-se a outra: passado versus presente. Com 

esse recurso, a intencionalidade fica garantida; em A Moratória, por exemplo, o 

receptor de arte está consciente da realidade construída e sabe que a utopia projetada 

pelas personagens (principalmente Joaquim e Helena) é regressiva; sonham com o 

passado e com a recuperação de seus valores e referências; mas, apesar disso, o 

presente se impõe e se sobrepõe a todo e qualquer esforço.  

 

Em Jorge Andrade, a coerência é garantida pela lógica interna, resultante não só dos 

significados que sua rede de conceitos põe em jogo, mas também pela repetição e pela 

emoção. O produtor usa a reiteração, o diálogo, a não-contradição para assegurar a 

coerência textual. 

 

A intertextualidade é o recurso linguístico que concorre para a compreensão plena da 

mensagem. Refere-se às citações de outros textos com o propósito de fazer o 

destinatário perceber as conexões semânticas entre o texto em questão e outros textos 

anteriormente produzidos. Jorge Andrade faz o entrecruzamento dos textos dramáticos 

com o discurso histórico, com acontecimentos da época da escritura das peças, com 

outros textos literários, com narrativas populares e, ainda, promove diálogo entre as 

três obras em estudo. Desse modo, traz uma riqueza de informações que servem para 

a construção da realidade textual e para a argumentação do discurso literário.  
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Embora a dramaturgia de Jorge Andrade tivesse em A Moratória a peça mais 

significativa, Os Ossos do Barão faz um contraponto, uma vez que analisa a mesma 

aristocracia enfocada na primeira, ironizando-a. 

 

Em Os Ossos do Barão, o texto teatral focaliza a ideologia burguesa, a aristocracia 

alienada que foi obrigada a encarar os conflitos de uma classe urbana de imigrantes 

em plena ascensão. A personagem Egisto Ghirotto, o imigrante enriquecido, sonha em 

ser parte integrante da aristocracia para fazer parte da história do Brasil. 

 

A união da riqueza ascendente com a aristocracia empobrecida é mostrada por meio 

de situações cômicas, que têm propósito crítico. A aristocracia decadente é oportunista, 

acomodada e vê, nas intenções do imigrante, a oportunidade de recuperar os antigos 

privilégios. 

 

Jorge Andrade mostra que, de ambos os lados, havia insatisfação com a realidade. A 

aristocracia foi obrigada a encarar os conflitos da classe de emergentes em plena 

ascensão e aliar-se a ela; o imigrante, apesar da excelente condição econômica, 

precisa fazer parte da elite paulistana. O final da peça mostra que o casamento já foi 

celebrado e que era tempo de batizar o primogênito. A criança é fruto do futuro, da 

união das tradições velhas e novas. 

 

Em Pedreira das Almas, Jorge Andrade traz a defesa da liberdade, mas como 

propósito daqueles que acreditam que as mudanças são possíveis, mesmo com 

sacrifício de vidas, como a morte de Martiniano. Gabriel parte para a construção do 

novo, passa do ciclo da mineração para a fase da exploração cafeeira, fazendo o 

percurso do eixo político-econômico de Minas Gerais e São Paulo. Em 1842, a grande 

lavoura de café ainda se encontrava no início.  O discurso literário faz a reconstituição 

da sociedade de 1842 e traz valores e ideais daquele tempo passado e do tempo 

presente 
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A leitura dos textos de Jorge Andrade revela o profundo conhecimento da realidade 

brasileira, uma vez que aponta os erros e as injustiças de seu tempo. Em A Moratória, 

Jorge Andrade faz uma reflexão de seu próprio tempo, visto que o momento da escrita 

coincide com a necessidade de construção de um novo modo de vida, com a urgência 

de deixar o ruralismo em busca do ideal de urbanização e de modernização. 

 

O dramaturgo procurou na história a inspiração de suas peças teatrais. E, nesse 

processo de olhar para o passado, ele mostra, em A Moratória, que a mudança para a 

cidade aponta para a adaptação a um mundo novo. Em Os Ossos do Barão, os 

descendentes do barão de café procuram acomodar-se à nova situação na cidade 

enquanto o imigrante mantém alguns hábitos do cotidiano na fazenda, mesmo morando 

no centro urbano e tendo notável condição financeira; Egisto quer a tradição não 

apenas como meio de resistir à mudança, mas, principalmente, para referenciar-se. Em 

Pedreira das Almas, é a coletividade que parte em busca do novo. Nota-se, em Jorge 

Andrade, o interesse pela noção de passagem de uma situação para outra e a 

preocupação em registrar as transformações sociais por que passou a sociedade 

brasileira. 

 

Na história paulista está a temática do homem brasileiro. Os problemas familiares 

refletem as tensões presentes na historiografia. A família brasileira sente o conflito da 

crescente aceleração do mundo urbano, a agitação produzida pelas máquinas no 

processo de industrialização. Desse modo, o autor focaliza a realidade paulista e 

brasileira e seus aspectos históricos, sociais, morais; interpreta-a e faz uma recriação 

desse mundo real.  

 

Assim, Jorge Andrade por meio do discurso literário, procura identificar uma realidade 

regional em crise e suas consequências sociais, do mesmo modo que outros autores 

brasileiros focalizaram a crise da cultura canavieira. Essa visão social e regionalista vai 

evidenciar problemas focalizados pela historiografia. 
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Jorge Andrade mostra a crise do café não apenas pela ótica da política e da economia, 

mas também pelo olhar do homem brasileiro que sofreu as consequências dessa crise. 

Esse sofrimento é, acima de tudo, moral. O passado, com a perda da fazenda, ainda 

não concluíra o retrato da família; era necessário realçá-lo na vida medíocre da cidade, 

tentando em vão recuperar as posses antigas. Na cidade, lugar em que ocorrem 

mudanças, a família de Joaquim perde a identidade, o reconhecimento, o valor do 

nome. 

 

O discurso literário revela outra possibilidade de leitura da história: a valorização da 

tradição familiar, a dignidade, a solidariedade. A personagem Joaquim apega-se ao seu 

orgulho e à esperança de recuperar sua posição antiga, mas não pratica nenhuma 

ação que comprometa sua consciência moral. 

 

Por meio do discurso literário, Jorge Andrade construiu textos que reproduzem o 

passado, mas com o olhar no presente.  Pedreira das Almas foi escrita em 1957 e, no 

contexto político e social da época da escritura, o autor participou de debates sobre a 

valorização da vontade de transformação, a valorização da ação humana capaz de 

mudar o curso da história, a busca do homem brasileiro.  Ao mesmo tempo em que se 

reconhecem as marcas do tempo focalizado no discurso, observam-se as marcas do 

período da escritura das obras – décadas de 1950, 1960 e 1970. 

 

Em Pedreira das Almas, está a reflexão sobre a natureza dialética do homem. Em nós, 

assim como no conflito entre Mariana e Gabriel, habitam vontades contraditórias. 

Mariana nos ensina a não abandonar os nossos mortos (como metáfora para o 

passado). Gabriel nos apresenta a necessidade de mudar, mas com a consciência de 

que seguir é carregar tudo o que somos e o que fomos – a liberdade é uma tomada de 

consciência sobre o passado, para que o presente e, com ele, o futuro seja fértil. Esse 

homem brasileiro parte conscientemente para o mundo novo. Ele reflete sobre as 

perdas de suas decisões e sabe que a mudança é necessária. Assim, Jorge Andrade 

estabelece as origens da ocupação do interior paulista. 
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Jorge Andrade faz a recriação imaginária do real, abrindo a possibilidade de entender a 

literatura e a história como formas diferenciadas de percepção e de leitura da realidade. 

A representação de épocas passadas ganha sentido artístico no presente porque é 

posta em situação histórica, quando entendida como projeção de uma cultura em ação, 

que obedece a regras e a traços específicos que são recuperados. A apresentação de 

dramas humanos traz ao receptor o conhecimento de uma história não contemplada 

pela historiografia: a história dos excluídos, a luta contra a opressão, a visualização de 

sonhos, a crença nas mudanças possíveis, a libertação conquistada por meio da 

organização coletiva, a convivência harmoniosa entre indivíduos de nacionalidades 

diferentes.    

 

Deve-se considerar o fenômeno literário como um processo. Nesse sentido, a atividade 

do enunciatário é responsável pela relação entre o texto da história e o texto da ficção. 

O leitor faz com que a história e a literatura sejam partes do movimento global da 

evolução humana. Assim entendendo, a história possuiria duas ramificações: uma da 

história e outra dos escritores. Nesse caso, a Revolução Liberal de 1842 e a 

decadência do ciclo do ouro, por exemplo, possuem a versão de Jorge Andrade em 

Pedreira das Almas. O autor estudou a história dos historiadores, ouviu as vozes desse 

discurso e produziu seu próprio texto.   

 

Na obra de Jorge Andrade, fazendeiros, colonos, operários, industriais, homens, 

mulheres, nacionais e imigrantes fazem parte da história do país, uma vez que foram 

agentes da construção da sociedade brasileira. 

 

O discurso literário não só reconstrói os fatos históricos, mas também apresenta outra 

versão sobre eles, possibilitando uma visão mais ampla sobre o passado e o presente, 

sobre a realidade individual e a coletiva.  

 

O discurso literário conta a história que foi inventada, mostra planos que não se 

concretizaram, possibilidades que não ocorreram, homens que lutaram e que 

perderam. É outro olhar sobre a história. Testemunhando a trajetória do homem, o 
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discurso literário acrescenta humanidade ao discurso historiográfico. Percebe-se, na 

obra de Jorge Andrade, uma profunda reflexão sobre os problemas sociais e humanos 

e sobre a história do Brasil.  

 

Se tomarmos como ponto inicial a ideia de que a necessidade de olhar o passado não 

é exclusividade dos historiadores, podemos colocar a possibilidade de a história 

estudar outras formas de produção e divulgação de conhecimento histórico 
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