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APRESENTAÇÃO

A linguagem é inerente ao ser humano. Desde muito cedo, 
aprendemos a expressar nossas opiniões e nossas vontades mais 
urgentes e básicas a partir de gestos, expressões faciais, linguagem 
corporal, prosódia das frases enunciadas em nossa língua materna, 
afirmação, negação e interrogação. Esta última, em específica, ouso 
dizer, que auxilia na evolução da raça humana. São nossos questiona-
mentos e a nossa procura pelas respostas que permitem que saiamos 
de nossa zona de conforto e achemos soluções para nossos proble-
mas, desde o desenvolvimento da vida em sociedade, a aprimoração 
da agricultura, a formação dos mitos e das religiões até as revolu-
ções sociais, políticas e científicas que reconfiguram a nossa noção 
de mundo e realidade.

Carl Gustav Jung, professor e psiquiatra austríaco, afirma em 
seu livro O Homem e seus Símbolos (1964)1, que o sujeito se utiliza de 
imagens de objetos concretos para expressar os pensamentos mais abs-
tratos da psique humana, como os elementos naturais, fogo, água, ar e 
terra. Essas imagens linguísticas se tornam eternas em suas línguas de 
referência e passam de geração em geração ao ponto de se tornarem 
parte da construção de uma memória e de um imaginário coletivo. Já o 
professor e pai da Linguística como a conhecemos, Ferdinand de Saus-
sure, explica que um dos prestígios da língua escrita é o fato de que

A língua literária aumenta ainda mais a importância ime-
recida da escrita. Possui seus dicionários, suas gramá-
ticas; é conforme o livro e pelo livro que se ensina na 
escola; a língua aparece regulamentada por um código; 
ora, tal código é ele próprio uma regra escrita, subme-
tida a um uso rigoroso: a ortografia, e eis o que confe-
re à escrita uma importância primordial. Acabamos por 
esquecer que aprendemos a falar antes de aprender a 
escrever, e inverte-se a relação natural. (2019, p. 59)2 

Sobre essa tal gramática da língua literária, porém ainda no 
âmbito da oralidade, o professor e antropólogo francês Claude Lévi-S-

1  JUNG, Carl Gustav. O Homem e seus Símbolos. Trad. Maria Lúcia Pinho. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2008.
2  SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 2019.



trauss, em seu ensaio intitulado “A Estrutura dos Mitos”3, percebe que 
estes se distanciam cada vez mais de raízes religiosas e se aproximam 
mais e mais da linguagem, como as metáforas junguianas, chegando 
à conclusão de há uma estrutura comum para todas essas narrativas. 
Sendo assim, há uma gramática narrativa na estrutura e o sentido se 
encontra na estrutura do texto que está abaixo da superfície primária 
da história contada e a estrutura folheada do mito fornece o pensamen-
to lógico necessário para que uma contradição seja resolvida. Dessa 
forma, a partir de novas formas de pensar, são necessárias novas for-
mas de representação estética. A área de Linguística, Letras e Artes, 
especificamente, nos permite direcionar nossos questionamentos de 
acordo com a perspectiva da linguagem e nossas representações da 
realidade. Recentemente, o mundo foi assolado pela ocorrência da 
pandemia do coronavírus e, consequentemente, a forma como vemos 
o mundo, como nos expressamos nele e a forma com a qual agíamos 
foram obrigadas a mudar e, assim, começarmos uma revolução no 
mundo contemporâneo do século XXI. Cada capítulo desse volume 
expressa novas formas de pensar e novas perspectivas de acordo 
com a área mencionada anteriormente.

Em As Raízes do Mal Gótico nos Filmes de George Romero e 
na Franquia de Videogame Resident Evil: uma Discussão sobre o Papel 
Policial, Alisson Preto Souza investiga as origens e as raízes do mal gó-
tico que permeiam as instituições sociais já estabelecidas, neste caso, 
o sistema de justiça e a sua força policial nas referências midiáticas ho-
mônimas. O autor questiona os comprometimentos éticos e morais de 
um mundo em que a dicotomia entre o bem e o mal não possuem cores 
binárias, como preto e branco, e, sim, deve ser vista em tons de cinza.

Em Samuel Beckett e o Teatro do Absurdo, Rafael Campos Oli-
ven situa o autor na categoria e no gênero do Teatro do Absurdo e 
explora a atualidade das principais peças teatrais que compõem seu 
repertório. Ao propor diferentes formas de pensar e de ver o indivíduo 
contemporâneo, o autor desse capítulo conclui que a trajetória heroica 
das personagens é um movimento de fora para dentro ao contrário das 
trajetórias heroicas clássicas.

3  LÉVI-STRAUSS, Claude. A Estrutura dos Mitos. In: ________. Antropologia Es-
trutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975. 



Em conversa com o capítulo anterior, Beckett: Muito Além do 
Absurdo, Werner Almeida Alves direciona o foco de seu trabalho na 
obra Ato Sem Palavras I, em que apenas temos acesso às ações e 
decisões das personagens, não havendo um diálogo ou enunciação 
qualquer. O autor desse trabalho demonstra dessa forma o universo 
pluridimensional de Beckett, sua versatilidade em criar representações 
e as inúmeras interpretações que podem ser retiradas de suas obras, 
tornando-se um escritor e dramaturgo eternamente contemporâneo.

Em O Gótico Moçambicano: As Convenções e o Imaginário Co-
letivo em O Sétimo Juramento, de Paulina Chiziane, Caroline Navar-
rina de Moura explora a expansão e a transcendência de um gênero 
literário para o espaço, tempo e língua de outra cultura e literatura. 
Paulina Chiziane enquadra a estrutura gótica dos conflitos de com-
prometimento e de moralidade ao imaginário ancestral moçambicano 
para expressar os medos e as contradições mais profundas de sua 
sociedade natal, mostrando a versatilidade do gênero gótico.

No que concerne a linguagem e seu ensino, em Gramática e 
Revisão como Processos de Inclusão Social, Leonardo Francisco dos 
Santos focaliza o conceito do termo gramática, mais especificamente, 
a gramática normativa no que diz respeito à língua escrita e o seu 
ensino. O autor conclui que é de relevante significância o ensino des-
sa variante padrão e o aprofundamento dos métodos propostos pela 
linguística aplicada e textual são possíveis soluções e auxílios para os 
professores de língua portuguesa do país.

Em Letramento Multimodal: Uma Reflexão a partir do Gênero 
Charge, Francisco Pereira da Silva Fontinele explora o universo das 
charges brasileiras e os processos cognitivos necessários que devem 
ser desenvolvidos pelo leitor para completa compreensão da mensa-
gem. O autor conclui que esse gênero textual exige recursos multimo-
dais de seu leitor que compõem o processo de letramento do indivíduo 
em vista do desenvolvimento crítico de alunos de língua portuguesa.

Em Planejamento e Efetivação das Aulas Remotas: Os Multi-
letramentos em Contextos da Pandemia – Covid-19, Adriana Pereira 
Santana, Diego Almeida Oliveira e Jany Baena Fernandez ilustram a 
prática e o planejamento de aulas à distância do primeiro ano do En-
sino Fundamental no que diz respeito à mobilidade da linguagem e os 



gêneros discursivos. Os autores concluem que, apesar do distancia-
mento dos alunos e sua respectiva professora, foi possível, a partir de 
novas estratégias de ensino e aprendizagem, valorizar outras formas 
de produção do que a supervalorização da escrita.

Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2022

Caroline Navarrina de Moura
Organizadora 
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CAPÍTULO 1

AS RAÍZES DO MAL NOS FILMES DE GEORGE ROMERO 
E NA FRANQUIA DE VIDEOGAME RESIDENT EVIL: 

UMA DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL POLICIAL

Alisson Preto Souza
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras pela UFRGS. 

Linha de pesquisa: Teoria, Crítica e Comparatismo.  
Mestre em Literatura pela UFRGS. 

Graduado em Letras Português-Inglês pela FURG. 
OrcID: https://orcid.org/0000-0003-0548-0229.

RESUMO
Presente desde as origens góticas, histórias de monstros moldam cada 
vez mais o horror contemporâneo, tematizando em narrativas questões 
como a conduta ética e moral e o impacto do individuo no âmbito social. 
Por meio de teorias políticas e sociais, esse artigo refletiu sobre a transi-
ção do mal do zumbi para ethos policial em narrativas zumbi. Com recor-
tes das películas Night of the Living Dead (1965), Dawn of the Dead (1978) 
e Day of the Dead (1985) e dos jogos Resident Evil 1 (1996), Resident Evil 
2 (1998) e Resident Evil 3: Nemesis (1999), investigou-se o mal como uma 
vontade de manifestações humanas, bebendo tanto em conceitos antigos 
da filosofia (como o entendimento estoico pós-aristotélico do mal) como 
àqueles morais e institucionais, mencionados, respectivamente, por John 
Kekes (2002) e T. Calder (2018). Nessas obras, enquanto o zumbi simbo-
licamente revela-se como o status da esfera social, os policiais represen-
tam os conteúdos inconscientes do self, agindo com condutas “liquidas”, 
egóicas e corruptivas, marcas irremediáveis das raízes do mal gótico. 
Palavras-chave: Polícia. Resident Evil. George Romero. Zumbis. Vid-
eo Game.

A origem de Zumbi na ficção e Resident Evil

Para Aristóteles (385BCE-322BCE), a monstruosidade é defi-
nida como sendo contrária ao natural. Produzido pela ficção de terror, 

https://orcid.org/0000-0003-0548-0229


ENSINO, LITERATURA E LINGUAGENS: NOVOS TEMPOS, NOVAS ABORDAGENS 13

por muito tempo, o monstro foi marcado como Maligno. No entanto, a 
narrativa de zumbis mostra uma mudança de paradigma em relação 
ao status quo ficcional da monstruosidade. Apesar da primeira impres-
são do mal, aparentemente houve uma reviravolta nas narrativas de 
zumbis, nas quais personagens humanos parecem ter sua moral ques-
tionada em situações extremas.

Desde as narrativas primordiais associadas à mitologia haitia-
na, o mal produzido pelos zumbis está prenunciado já na aparência 
e na matéria: ghouls de fisionomia apática cujo olhar vago lembra os 
olhos de um cadáver humano. Essas criaturas são descritas como 
homens mortos que ainda andam, sendo esse aspecto sobrenatural 
motivado por superstição (magia negra), desastre extraterrestre ou 
pelo fracasso cientifico. No audiovisual, o primeiro filme a explorá-los 
é White Zombie (1932). Nesse longa-metragem, Bella Lugosi é um fei-
ticeiro que transforma pessoas em zumbis para controlar uma legião 
de escravos. Nessa época, a feitiçaria do Haiti continuou sendo usada 
para justificar a metamorfose das pessoas em pessoas enfeitiçadas.  
Independente do que explique a razão desse monstro na diegese, a 
noção do mal ligada ao zumbi vem sendo cada vez mais frequente-
mente divida com o núcleo humano. Esse movimento narrativo, ao 
lado de novas condições sociais do fim do século XX, desloca cada 
vez mais a ênfase do mal monstruoso para o ethos e a singular enge-
nharia moral do universo pós-apocalíptico sem regras. 

No mundo desgovernado, o drama da história zumbi centra-se 
na sobrevivência. Isso vem sendo discutido no audiovisual, tanto em 
séries como The Walking Dead (2010-presente), Black Summer (2019 
-2021), Z nation (2014-2017) quanto em filmes como 28 Days Later 
(2002) e Train to Busin (2016) e Cargo (2017). Diante da sobrevivên-
cia, estratégias e papeis são tomados estabelecendo uma hierarquia de 
performances, dentro de universos sociais instáveis e arruinado pelos 
mortos-vivos. Conforme aponta Claudio Zanini (2015), a conexão en-
tre poder e horror relaciona-se a alguns acontecimentos particulares ao 
longo do século XX. O horror produzido no final dos anos 1960 no cine-
ma é resultado desse enorme impacto das tragédias sociais mundiais.

O final dos anos 60 [...] se caracteriza por enorme agita-
ção política, econômica e social. O ápice da guerra fria 
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traz consigo a incerteza econômica, a corrida espacial, 
e a demonização dos comunistas, tornando-os inimigos 
supremos do capitalismo; o início da segunda onda do fe-
minismo, a pílula anticoncepcional e o rock’n’roll exempli-
ficam revoluções no sexo, nos gêneros e na arte; domes-
ticamente, Martin Luther King e Rosa Parks personificam 
a luta dos negros pelos direitos civis e a ascensão de 
movimentos como os Panteras Negras e o Black Power, 
além de lemas como Black is Beautiful, todos como res-
posta a movimentos de preconceito racial nascidos antes 
dos anos 60. [...]”

Assim, paradoxalmente, apesar de o mundo continuar político 
juntamente com a mentalidade daqueles que o habitam, ele proíbe, 
por suas novas condições, que os humanos possam vivenciá-lo da 
mesma maneira. Com um trabalho voltado para o mapeamento de as-
pectos do gótico sulista americano, William Bishop destaca que, antes 
da metade do século XX, a consciência política é presentificada por te-
mas como “revolta de escravos e colonização reversa” (BISHOP, 2010, 
p. 13). Após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, o autor chama 
atenção para o fato de que as películas de “alienígenas interestelares 
substituíram às de feiticeiros vodus” (BISHOP, 2010, p. 13). 

Na segunda metade do século XX, George Romero torna-se a 
maior referência em filmes de zumbis. Incontáveis pesquisas apontam 
que o cineasta “[...]pegou os zumbis, deu uma nova vida ao gênero e 
mudou para sempre a maneira como se vê esses “ghouls”. (TWOHY, 
2008, p. 19). Especificamente, Romero “[...] os fez canibais e os trouxe 
para o solo americano” (TWOHY, 2008, p. 19).

Por algum tempo, entre o final dos anos 1980 e o início dos 
1990, devido à diminuição do número de audiência, os zumbis pararam 
de fazer orçamentos. Os monstros foram revitalizados, porém, já que 
foram retratados nas plataformas de videogame com Resident Evil 1 
(1996) para Play Station. Por um lado, uma nota importante publicada 
em 2013 no site brasileiro oficial da franquia1 explicita que, embora, 
1  “Provavelmente a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas 
quando elas pensam em Resident Evil são os clássicos e carismáticos zumbis. Muito 
justo, afinal de contas foi tendo essas figuras como principais inimigos que a franquia 
se estabeleceu no fim dos anos 90 como uma das maiores da Capcom. Porém, a 
temática de Resident Evil é muito mais voltada ao bioterrorismo propriamente dito do 
que aos zumbis [...]”. Disponível em: https://residentevil.com.br/artigos/resident-evil-
-uma-franquia-sobre-bioterrorismo/  Acesso em: 11 de fev. 2022. 
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nos primeiros jogos, os inimigos mais numerosos sejam zumbis, Resi-
dent Evil não se define como um jogo sobre zumbis e sobrevivência, e 
sim sobre bioterrorismo. Por outro lado, o diretor geral e produtor con-
firmam que o jogo bebeu nas narrativas de G. Romero para explorar o 
zumbiismo e o medo. A questão da contaminação, o zumbi lento e sem 
mente e o conceito de polícia são alguns dos aspectos transportados 
para a trilogia Resident Evil original.

Idealizado por Shinji Mikami e desenvolvido pela empresa ja-
ponesa Capcom, Resident Evil se tornou a franquia de videogame de 
horror com zumbis mais famosa do mercado. Especialmente, pois, 
sua narrativa assemelha-se a um filme dentro de um sistema de jogo 
de suspense meritocrático, no qual o jogador controla os movimen-
tos do personagem através de uma perspectiva de câmera fixa de 3ª 
pessoa. O jogador pode atirar com armas de fogo ou usar sua faca 
para eliminar os inimigos, abrir portas com itens especiais e navegar 
por mapas espaciais para progredir na narrativa do jogo. Até os anos 
2000, o sistema de jogo continuava assim, com algumas mudanças 
experimentais em títulos não menos importantes do mesmo universo, 
como Resident Evil Gunsurvivor e Resident Evil Dead Aim em que há 
respectivamente uma perspectiva de câmera em 1ª pessoa e a câme-
ra sobre os ombros.

Com a literatura, podemos ressaltar o tom detetivesco focado 
em seguir pistas, coletar informações e descobrir o mistério ao longo 
do jogo vídeo-interativo. Mesclando tanto o tom detetivesco presente 
em Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, cujos personagens re-
solvem puzzles, seguem pistas e desvendam mistérios, buscando um 
culpado para as ações criminógenas, quanto o estilo “leituras de diá-
rio”, cujo mecanismo narrativo é comum para o escalamento do sus-
pense em narrativas góticas. Um exemplo do escalamento como tom 
de suspense em narrativas góticas está em Drácula, de Bram Stoker. 
Na obra Rethorics of Fantasy (2008), Farah Mendlesohn explica que a 
fantasia pode ser divida em muitos tipos. Ao abordar a fantasia intru-
siva, a autora cita Drácula, uma obra que já utilizava esse tipo de me-
cânica, explicando que, por meio do conhecimento das cartas, Stoker 
aos poucos iria imergindo o leitor para o horror que é intrusivo em 
relação ao mundo real. Stoker sistematizou pedaços de textos, organi-
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zados e escritos por diferentes mãos. Esses documentos cumprem um 
único objetivo: entender quem é o conde Drácula para a sobrevivência 
daqueles que tiverem contato com ele. 

Essa noção de fantasia intrusiva identificada em Drácula pode 
ser aplicada em Resident Evil, uma vez que à medida que o joga-
dor interage com os jornais, diários, notas, fotografias e memorandos, 
ambos os jogadores/personagens são mergulhados paralelamente no 
significado do mal daquele universo diegético. Assim, tanto os puzzles 
quanto os documentos respectivamente solucionados e lidos pelo jo-
gador auxiliam na conexão e compreensão de que o mal em Resident 
Evil é institucional. 

A história de Resident Evil (1996) inicia com uma nota da im-
prensa sobre a ocorrência de uma série de assassinatos na periferia 
da floresta do industrial município americano Raccoon City. Logo em 
seguida, um voiceover anuncia que duas equipes militares especiais 
haviam sido enviadas ao local para investigar. As equipes Bravo e Al-
pha, entretanto, nunca mais retornam. A equipe S.T.A.R.S, então, é 
enviada para saber o que aconteceu com seus parceiros. Dois dos 
membros desse último esquadrão são os personagens jogáveis.

A equipe S.T.A.R.S. é formada por cinco policiais: Jill Valenti-
ne, Chris Redfield, Albert Wesker, Barry Burton e Brad Vickers (RE-
SIDENT EVIL, 1996). Ao chegarem ao local do crime, eles são cerca-
dos e atacados por um grupo de cães mortos-vivos. Ao escaparem, 
eles acabam encontrando uma mansão abandonada. Até então, es-
ses eventos são mostrados por meio de Graphic Scenes (CG). Nessa 
cena, a mansão mostrada é gigantesca e ameaçadora em relação às 
personagens, lembrando, por conta do tamanho e de sua arquitetura 
sombria, a circunstância em que o narrador do conto The Fall of the 
House of Usher (1839), de Edgar A. Poe, se aproxima da residência de 
seu amigo Roderick Usher. No entanto, as personagens de Resident 
Evil não possuem outra rota de fuga para fugir dos cachorros defor-
mados. 

A partir do interior da mansão abandonada, a jogabilidade real-
mente começa. Logo, eles descobrem que a mansão é uma das ins-
talações da Umbrella uma compania privada que desenvolve experi-
mentos científicos com seres humanos e outros animais. A trama se 
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complica quando eles descobrem que essas pessoas e esses animais 
se tornaram zumbis, infestando todo o local e, aos poucos, revelam 
que a instituição culpada é Umbrella Corporation. (RESIDENT EVIL, 
1996). Apesar do discurso bioterrorista que embasa a narrativa dos 
games, um dos pontos fortes da criação narrativa de Resident Evil foi 
conseguir reimaginar o zumbiismo em outras formas de vida. 

A fim de expandir a ficção de zumbis, de acordo com Margaret 
Twohy (2008, p.35) “Shinji Mikami abertamente admite que encontrou ins-
piração nos filmes de Romero, bem como no filme italiano Zombie Flesh 
Eaters (dir. Lucio Fulci)”. Além disso, ela explica que o jogo permitiu ao es-
pectador do filme interagir como se estivesse no pesadelo. Experimentar 
a narrativa de zumbis como jogador significa que suas decisões podem 
desencadear alguma tensão e medo de uma maneira diferente.

E, certamente, Mikami foi “um pouco melhor”, ao criar 
“um videogame que captura a mesma sensação de ter-
ror de um filme”. Assistir a um filme é um ato passivo. O 
espectador é uma mosca na parede - mas não tem inte-
ração com o que está acontecendo no filme. Em um vi-
deogame, o papel se torna ativo. (TWOHY, 2008, p. 36).

O videogame, por outro lado, não forneceu apenas outra expe-
riência interativa, mas também usou temas e conflitos de narrativas de 
zumbis de outras mídias para melhorar a sua própria. Questões sociais 
e existenciais são cruciais para a ficção de Romero. Em Dawn of the 
Dead (1978), os zumbis são representados como uma alegoria ao con-
sumismo, que é enfatizada no comportamento do monstro e na presen-
ça de um shopping por onde ele perambula. Essa representação alude 
a uma teoria marxista, na qual os zumbis representam metaforicamente 
o símbolo popular, o proletariado alienado. “O capital é trabalho morto, 
que, como o vampiro, vive apenas sugando trabalho vivo, e vive quanto 
mais, mais trabalho suga”. (MARX, 1887, p. 163). Após o colapso da civi-
lização, os sobreviventes desfrutam de um estilo de vida hedonista, imi-
tando os valores e a vida da cultura americana de forma “automática”. 
Isso, no entanto, indica ao espectador semelhanças entre a condição 
humana e a característica irracional do monstro.

Zumbis são símbolos diretos de sociedades consumido-
ras nos filmes de Romero, então o que são os sobrevi-
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ventes? Em Dawn of the Dead, os zumbis são intercala-
dos com bonecos manequim; A intenção de Romero era 
mostrar as semelhanças dos zumbis com as bonecas: 
eles são chiques, mas sem graça. No meio do filme, os 
sobreviventes assumem o controle do shopping e elimi-
nam os zumbis. Com o passar do tempo, eles também 
se tornam consumidores. E mais uma vez Romero os 
intercede com bonecos. Eles não são corpos de zumbis 
sem cérebro, mas a maneira como agem e sua posição 
política, econômica e social se tornaram zombificadas. 
(ÖZGENALP, 2012, p. 109)

Capitalismo e tecnologia também compõem o mundo baseado 
na realidade de Resident Evil. Ele está localizado em Raccoon City, 
um município americano controlado pela Umbrella Corporation, uma 
organização influente. Resident Evil 1 (1996) se passa em uma man-
são falsa abandonada, que acaba sendo uma passagem para um la-
boratório ultrassecreto chamado “Hive”. Resident Evil 2 (1998) leva o 
jogador até o Departamento de Polícia e pelo sistema de esgoto da 
cidade. A narrativa do jogo acontece meses depois dos eventos de 
RE1. Neste jogo, você pode controlar Leon S. Kennedy ou Claire Red-
field, e o jogo começa no meio das caóticas ruas de Raccoon City. Os 
personagens não têm ideia do que aconteceu. Depois de romper com 
sua namorada, Leon Kennedy chega à cidade dos mortos como poli-
cial transferido para trabalhar em outro departamento de polícia. Claire 
Redfield, por outro lado, é uma civil cujo irmão é Chris, o protagonista 
do primeiro título. Conforme o jogo avança, o jogador descobre mais 
sobre os personagens e a cidade. Leon ainda é um calouro e tem que 
sobreviver ao massacre de zumbis, guiado por seu senso de justiça. 
Claire foi para Raccoon City para se encontrar com seu irmão, Chris. 
Juntos, eles descobrem que o departamento de polícia tem uma saída 
especial que se conecta aos esgotos da cidade e um laboratório gi-
gante secreto com uma estação de trem subterrânea.

Apesar dos dois jogos anteriores, em Resident Evil 3: Nemesis 
(1999), o jogador não pode escolher entre dois personagens. Este jogo 
começa com Jill Valentine, a sobrevivente da mansão e membro da equi-
pe S.T.A.R.S, que é constantemente perseguida por agentes e experi-
mentos da Umbrella por causa de sua relação com o caso da mansão. 
Ao contrário do segundo jogo, em que a investigação e o andamento 
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se concentram na esquadra, em RE3, o jogador tem a oportunidade de 
explorar os mapas e sítios da cidade. Com Jill V. nas mãos e no vídeo, 
o jogador pode acessar desde a praça da cidade, o restaurante, o posto 
de gasolina, o prédio da imprensa, a butique, o zoológico, o hospital, o 
prédio do relógio até a estação de trem da cidade. Principalmente, todos 
esses lugares têm marcas e referências à Umbrella.

A Umbrella é uma empresa capitalista e até mesmo seu 
nome conota a globalização. Abrange o mundo inteiro 
com seus produtos. O filme continua com cenas em que 
um importante soro é roubado e uma espécie de vírus 
descarregado nos buracos de um grande centro médico. 
Todos os trabalhadores do prédio são infectados e se tor-
nam zumbis. [...] Resident Evil narra os temas contempo-
râneos de ameaça do capitalismo: entidades comerciais 
globais; produção capitalista de tecnologia de informáti-
ca, produtos médicos e saúde; tecnologia militar desco-
nhecida e perigosa; experimentação genética; armamen-
to biotecnológico e viral. (ÖZGENALP. 2012, p. 110)

Uma crítica igualmente importante na obra de Romero é a re-
percussão policial. Fortes críticas sociais sobre o papel da polícia po-
dem ser interpretadas em seus três filmes clássicos. Se pensarmos 
na trilogia clássica de Resident Evil, o mesmo pode ser dito. A “ilega-
lidade”, a traição, o fracasso, o despreparo e a apatia aparentemente 
agregam mais a representação da polícia nos dois universos. A seguir, 
o conceito policial será analisado com alguns recortes, destacando-se 
a representação da polícia nos filmes de Romero e nos jogos Resident 
Evil. Considerando a trilogia de George Romero: Night of the Living 
Dead (1968), Dawn of the Dead (1978) e Day of the Dead (1985) e a 
franquia de videogame da Capcom Resident Evil 1 (1996), Resident 
Evil 2 (1998) e Resident Evil 3: Nemesis (1999), este trabalho tem 
como objetivo mostrar como o mal e a monstruosidade passaram a 
fazer parte do personagem policial, tornando o zumbi o gatilho para a 
produção do mal ético e moral na ficção zumbi. Para tanto, este estudo 
embarcou em leituras relacionadas às ciências sociais, teoria política e 
filosofia para, potencialmente, cobrir os temas.
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Críticas e conceitos: batendo de frente com os policiais

Segundo Pinheiro (1997), violência e autoridade são traços co-
muns relacionados à polícia. Vários estudos indicam diferentes manei-
ras de compreender o conceito de policiamento. No entanto, o fato de 
a tortura ser um dos legados das doutrinas do policiamento faz com 
que valha a pena pesquisar todo o propósito de conceituar a polícia. 
Sabe-se, com base em contextos históricos do Brasil e dos Estados 
Unidos, que a violência policial reproduz a discriminação social que, 
por sua vez, torna alguns indivíduos mais sujeitos ao abuso do que 
outros (PAIXÃO, 2013). Durante o processo de democratização das 
décadas de 1980 e 1990, ilumina-se a incompatibilidade entre as nor-
mas democráticas e a atuação policial. (FRÜHLING, 2003).

Pensando etimologicamente, a palavra ‘polícia’ deriva da eti-
mologia grega polis, que significa ‘cidade’, cujo propósito está contido 
nela, “a organização das condições de uma vida urbana”. (JOBARD, 
2014, p. 4). Em seu artigo, Fabien Jobard mapeia os estudos relacio-
nados à noção de polícia. Derivado das ciências sociais, após obser-
var patrulhas policiais, Jobard se lembra do primeiro estudo na área 
feito por Egon Bittner. Ele enfatiza que Bittner acredita que a força 
física é o conceito central da polícia. 

No século XX, o cientista social alemão Marx Weber problema-
tiza a ideia de força física, definindo o estado como “uma organização 
que detinha o monopólio do uso legítimo da força física” (JOBARD, 
2014, p. 3). Jobard, então, mostra o ponto principal da obra de Jean-
-Paul Brodeur. Em suas palavras, Brodeur criticou o trabalho de Bittner. 
Ele demonstrou que sua pesquisa não foi baseada em dados empíricos. 
Na visão de Brodeur, a polícia foi idealizada porque Bittner buscou com-
preender o conceito de polícia pelo que ela pode ou pode ser usada; 
não pelo que faz na vida real. Em resumo, ele descreveu as competên-
cias potenciais da polícia e evitou detalhes sobre seu desempenho.

J.P. Brodeur resgata o conceito-chave de “uso da força” para 
provar que “a força raramente é utilizada” (BRODEUR, 2010, p. 103). 
Jobard enfatiza a “ilegalidade legal” como termos-chave no trabalho 
de Brodeur. Pode ser entendido como um parâmetro paradoxal e sub-
jetivo no uso da força motivada pelas organizações.
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Os agentes policiais são parte de várias organizações 
conectadas autorizadas a usar de formas mais ou me-
nos controladas diversos meios, geralmente proibidos 
por lei ou regulamento para o resto da população, a fim 
de fazer cumprir vários tipos de regras para promover 
uma ordem definida na sociedade. (BRODEUR, 2010, 
p. 130)

Por outro lado, Robert Reiner conceitua a polícia por sua capa-
cidade potencial de “manutenção da ordem”. Na visão da teoria política, 
a noção de polícia ganha certo desencanto do mundo. O conhecimento 
da sociedade permite que a polícia reproduza seu papel de antecipar o 
que pode ameaçar a norma. Como pano de fundo, a economia desem-
penha um papel preponderante, uma vez que “fabricar (...) conhecimen-
to sobre a cidade e a rua” é central e vinculada à “Prevenção e Detecção 
de Crimes e o conforto da Sociedade Civil” (JOBARD, 2014, p.8). Mas, 
por razões óbvias, o conforto não vale para toda a sociedade. Levando 
em consideração o fator econômico, a questão do conhecimento con-
verge para a questão do Estado de Direito.

Essa abertura ao aspecto político na conceituação policial faz 
os estudiosos pensarem na possibilidade de inverter papéis. Embora 
a polícia seja considerada um ethos positivo e útil para o progresso 
da civilização, o caráter e a moral podem variar de indivíduo para in-
divíduo. Isso faz com que os pesquisadores evitem a ideia bipolari-
zada contida em: polícia x bandidos, civilização x barbárie, ordem x 
desordem - uma vez que o mal também é identificado dentro de uma 
categoria moral que implica a humanidade. Para a pesquisa filosófica 
de John Keke sobre o Mal, em “A dimensão humana e o Mal”, o próprio 
mal parece se alinhar com a teoria política do policiamento.

Acontece que as ações são caracterizadas como más de acor-
do com a deliberação e quantidade de dano de alguém. Para alguns, 
um zumbi pode ser um mal antinatural, mas se fosse considerado hu-
mano, o fato de “priva suas vítimas do valor humano da vida” (KEKES, 
2010, p. 115) poderia classificá-lo como mal. Se a polícia, por outro 
lado, comete um crime, mas argumenta que foi em legítima defesa, 
suas ações malignas podem ser “moralmente justificáveis”.

Em Night of the Living Dead (1968), a polícia não só chega 
tarde ao incidente, mas também acaba atirando em Ben, o único so-
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brevivente de pé após a horrível noite anterior. A maneira como Ro-
mero retrata a polícia na narrativa leva o espectador a uma reflexão 
ideológica inevitável sobre seu significado social e identidade. Como 
a morte de Ben pode ser justificável se Ben estava à distância e não 
representava nenhum perigo?

Segundo Fabien Jobard, embora a ideia de segurança e organi-
zação pareça bonita, seu conceito “não é consensual, mas agonístico”. 
Tanto que, na atualidade, a ignorância produz uma sociedade menos 
violenta enquanto o conhecimento desequilibra a ordem política. Isso 
nos leva a pensar na naturalização das sementes do mal pela intole-
rância. Para Kekés, o mal também é uma questão de prática e hábito.

As condições sociais são más se regularmente levam as 
pessoas sujeitas a elas a praticar o mal. Os temas primá-
rios dos quais o mal pode ser predicado são as ações; os 
sujeitos secundários são pessoas; os sujeitos terciários 
são condições sociais. (...) As pessoas não seriam más 
se suas ações não fossem habitualmente más (KEKES, 
2010, p. 118).

Se a finalidade da polícia era manter a ordem e “garantir a co-
existência de grupos sociais na cidade”. (BRODEUR, 2010, p. 111), 
infelizmente, falhou. Principalmente, ao mesmo tempo em que acom-
panha os arranjos de uma sociedade capitalista democrática. Esse co-
nhecimento político transformou o conceito contemporâneo de polícia. 
Nessa visão, a polícia fica de olho no domínio permanente (social ou 
econômico) de um determinado grupo sobre as minorias.

O fato de Ben, em A Noite dos Mortos-Vivos (1968), de Romero, 
ser um homem negro leva a discussão a outro nível. Em vez de ser res-
gatado, Ben acaba sendo abatido pela polícia. Tal fato se associa direta-
mente à crítica racial. Historicamente, é neste momento em que o povo 
negro, a nível local e estadual, começa a erguer a sua voz em todo o país.

Talvez as mais impressionantes conquistas do movi-
mento afro americano, do período pós-45, aconteceram 
durante a sua primeira fase: o movimento pelos direitos 
civis dos anos 50 e 60. Considerando a história das re-
lações raciais nos Estados Unidos até aquela data, os 
avanços conseguidos durante aqueles anos foram ver-
dadeiramente extraordinários. A segregação foi supe-
rada, o sufrágio definitivo foi estendido ao povo negro 
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através do Ato dos Direitos de Voto de 1965, e o governo 
federal instituiu programas de “igualdade de oportunida-
des” e “ação afirmativa” para combater o racismo. Essas 
conquistas transformaram o Estado nacional, de um im-
positor da desigualdade racial, em exatamente o oposto: 
um ativo e poderoso oponente da discriminação racial e 
fiador das oportunidades para o povo negro (e outras mi-
norias raciais, como os índios americanos, porto-rique-
nhos e mexicanos) em áreas como educação, moradia e 
emprego. (ANDREWS, 1985, p. 52).

Por outro lado, a redemocratização, afirma Da Rocha (2013, 
p. 88 - tradução minha) não foi capaz de alterar a realidade de que 
“a interação policial-cidadão é repleta de assimetrias, preconceitos e 
estigmatizações”. Conforme demonstra Da Silva (1999), as práticas 
policiais expressam dificuldades em lidar com a manutenção da or-
dem, seus procedimentos de controle produzem tanto recursos quanto 
excesso de poder. Mesmo sendo ilegal, a exploração do poder policial 
frequentemente encontra mandados. A discriminação da minoria é en-
fatizada em Dawn of The Dead (1978) quando a SWAT arromba um 
projeto habitacional ocupado por “chicanos” e negros, onde um dos 
militares começa uma matança, executando moradores dos prédios, 
apontando ao excesso de poder do ethos policial.

Enquanto os cientistas buscam uma solução para a pandemia 
de zumbis em Day of The Dead (1985), os soldados representam uma 
abordagem da autoridade em conflito ideológico com a ciência. Os 
soldados são retratados por homens misóginos e cabeças-quentes 
que são responsáveis   por proteger e prover a sede subterrânea. Uma 
característica destacada nas forças armadas é a incomunicabilidade. 
Devido à incompreensão e teimosia, eles causam conflitos dentro da 
comunidade. O conhecimento é temido pelos soldados que os obri-
gam a ser homens violentos. Rodrigues Da Silva expõe com franqueza 
a verdadeira luta entre a comunidade underground “A estupidez hu-
mana é a maior ameaça, os zumbis só se aproveitam dos argumentos 
mesquinhos que possuem, apontando que o verdadeiro horror não é a 
volta dos mortos, mas a desumanidade dos  vivos ”(DA SILVA, 2012, 
p.18, tradução minha).

Como sugere o filme, a imagem policial retroalimenta duas pre-
missas básicas: é agente do Estado na luta contra o crime e, portanto, 
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preenche a vaga oposta em relação a sujeitos que confrontam a lei 
ou discordam culturalmente das normas estaduais. Nesse sentido, o 
papel policial passa a ser um muro de contenção de indivíduos e for-
mas de vida (DA SILVA, 2008), revelando um paradoxo discutido ao 
longo dos anos: uma ordem democrática contendo ações autoritárias 
e anti-humanitárias.

Os problemas dentro da polícia são representados de uma ma-
neira diferente em Resident Evil. Os críticos sociais sublinharão uma Era 
de um mal infiltrado maior: o capitalismo e o individualismo da sociedade 
moderna. Lançados no final dos anos 1990, esses jogos enfatizaram a 
contaminação viral como uma metáfora para uma grande disseminação 
da corrupção que está acontecendo na América. Por causa disso, para 
o conceito de teoria política de Schmitt, o ethos policial nos Estados 
Unidos sofreu uma grande mudança em como era visto e representado.

Um considerável volume de trabalho tem surgido sobre o 
conteúdo das imagens de crime e policiamento na mídia 
de entretenimento, tanto no cinema quanto na televisão, 
principalmente nos Estados Unidos. Neste país, houve 
uma importante análise histórica das mudanças nas re-
presentações do crime e da justiça criminal entre 1945 e 
1991 em jornais e filmes, e entre 1955 e 1991 na televi-
são (Allen et al. 1998). Os autores descobriram que a re-
presentação da polícia em todos os meios de comunica-
ção foi representada de forma mais positiva entre 1945 e 
1963, mas durante os anos intermediários da pesquisa, 
1964 a 1979, a imagem é mais negativa. Esses foram os 
anos em que uma série de grandes escândalos de cor-
rupção vieram à tona: revelações publicadas pelo The 
Times em 1969 sobre corrupção generalizada entre ofi-
ciais do CID no Serviço de Polícia Metropolitana, o caso 
Maxwell Confait de 1972, seguido por dois outros escân-
dalos de corrupção envolvendo o Esquadrão de Drogas 
e o Esquadrão de Publicações Obscenas. No entanto, 
nos últimos anos da pesquisa, 1980 a 1991, houve al-
guma recuperação na representação geral da ética e 
da eficiência policial ‘(Reiner 2000a, p. 60), apesar das 
revelações de novos abusos de poder policial e erros 
judiciários em final da década de 1980 e início da década 
de 1990. (COLBRAN, 2014, p. 20)

Diferentemente das obras de Romero, nas quais a polícia tem 
um ethos bem definido, a insegurança e a conspiração na moderni-
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dade mudam a forma de vida dessas comunidades. Os personagens 
policiais são divididos em dois subgrupos: os moralmente bem-inten-
cionados e os moralmente dissimulados. Muitos são os policiais que 
simbolizam a traição e uma agenda secreta na narrativa. Em Resident 
Evil 1 (1996), o agente especial da polícia Albert Wesker, em Resi-
dent Evil 2 (1998), o chefe de polícia Brian Irons e em Resident Evil 3: 
Nemesis (1999), o militar da Umbrella, Nicholai Genovef. Todos eles 
fingem ser bons oficiais até que sua verdadeira natureza seja revelada. 
Wesker não é um agente, mas um cientista maligno que busca criar 
uma arma viral perfeita; Genovef foi enviado para eliminar evidências 
criminais da Umbrella em alguns locais da cidade. O Chefe Irons não é 
apenas corrompido pela chantagem da Umbrella, garantindo que seus 
esconderijos passem despercebidos, mas também é um assassino 
em série inesperado.

Se quebrar a norma está associado ao crime e o crime está co-
nectado a um mal moral, então o crime deve ser uma ação maligna. Em 
Resident Evil 2 (1998), a história sombria da polícia começa quando Claire 
entra na sala de troféus de Iron no R.P.D. Ela descobre que seus crimes 
não se restringem à ganância e à corrupção. Na verdade, trata-se até de 
“danos graves” mais sombrios (KEKES, 2002, p. 116). Mesmo que o cor-
po da filha do major apareça na mesa de Iron durante o jogo, o homem 
era um assassino muito antes do surto em Raccoon City. Ao ler alguns 
arquivos, o jogador encontra os piores esqueletos de Ferro no armário.

Em relação ao Sr. Brian Irons, Chefe do Departamento 
de Polícia de Raccoon City 

O Sr. Irons teria recebido uma grande soma de fundos 
em subornos da Umbrella Inc. nos últimos cinco anos. 
Ele aparentemente estava envolvido no encobrimento do 
caso do laboratório da mansão junto com vários outros 
incidentes nos quais a Umbrella parece ter envolvimento 
direto. O Sr. Irons foi preso sob suspeita de estupro por 
duas acusações distintas durante seus anos como estu-
dante universitário. Ele passou por avaliação psiquiátrica 
como resultado das acusações, mas foi libertado devido 
a evidências circunstanciais, bem como sua fenomenal 
posição acadêmica. Como tal, recomenda-se extrema 
cautela ao lidar com ele.
Jack Hamilton, Chefe de Seção, Investigações Internas.
(INKRIBBON, 2018)
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De acordo com outros arquivos, quando ele era criança, ta-
xidermia se tornou seu hobby. Ele gostava de caçar criaturas vivas, 
empanturrando-as e montando suas peles para fazer troféus de caça. 
O surto de zumbis, na verdade, abriu um novo mundo de possibilida-
des para ele, uma vez que ele poderia caçar pessoas reais. No jogo, 
Irons é descrito com uma sensação de alegria em destruir coisas e 
perpetrar violência. Colocá-lo no comando como chefe da polícia era 
perfeito para a Umbrella Corp. Eles não tinham a intenção de mantê-lo 
vivo, mas sabiam que ele se encarregaria de se livrar de quem tentas-
se usar o R.P.D. como um santuário.

Um arquivo em Resident Evil: Outbreak File # 2 (2005) mostra 
que a filha do major não foi sua primeira vítima mulher. Havia pelo menos 
oito mulheres que haviam desaparecido antes. Todas as vítimas tinham 
características semelhantes: mulheres jovens, bonitas e loiras. Em seus 
anos de universidade, Irons também teria estuprado dois estudantes. 
Como ele escapou impune? Em um mundo capitalista, a riqueza pode 
esconder fatos e o dinheiro pode fazer as pessoas fecharem os olhos.

O outro subgrupo que representa a polícia também são heróis 
jogáveis. Em Resident Evil 1 (1996), Jill Valentine e Chris Redfield são 
dois agentes especiais do Departamento de Polícia de Raccoon. Em 
Resident Evil 2 (1998), o jogador vai como Leon S. Kennedy ou Claire 
Redfield. Resident Evil 3: Nemesis (1999) recupera a perspectiva de 
Jill enquanto ela tenta fugir de militares que tentam eliminá-la por sa-
ber que a Umbrella é culpada pelo genocídio biológico. Com exceção 
de Marvin Branagh, que é um homem negro, as minorias não interpre-
tam os heróis da polícia na narrativa.

De modo geral, a função social da polícia nos jogos é disfun-
cional; eles são melhores investigadores do que interessados   nas re-
gras de segurança. Resident Evil 1 (1996) começa com um briefing 
investigatório no qual a equipe policial deve aprender sobre o local 
do crime e resgatar outros colegas de equipe. Algo terrível aconteceu 
na floresta nos arredores de Raccoon City. Antes do início do jogo, o 
jogador é mostrado em um clipe de introdução ao drama policial. Co-
meça como uma série de assassinatos, mas se desenvolve com uma 
grande conspiração envolvendo zumbis, o departamento de polícia e 
uma corporação pseudo-farmacêutica.
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Chris: O Alpha Team está voando ao redor da zona flo-
restal, situada no noroeste de Raccoon City, onde pro-
curamos o helicóptero de nossos compatriotas Bravo 
Team, que desapareceu no meio de nossa missão. Ca-
sos bizarros de assassinato ocorreram recentemente em 
Raccoon City. Existem relatos bizarros de famílias sendo 
atacadas por um grupo de cerca de 10 pessoas. As ví-
timas foram aparentemente comidas. O Bravo Team foi 
até o esconderijo do grupo e desapareceu. (0COOLAN-
DGUEST2, 2011)

Já na ficção de Romero, o policiamento é representado pela pers-
pectiva das ciências sociais com o “uso da força” e “ilegalidade legal”. No 
universo Resident Evil, a polícia traz múltiplas representações alicerçadas 
tanto nas ciências sociais quanto nas teorias políticas. Na introdução de 
Resident Evil 3: Nemesis, o “uso da força” é retratado contra as hordas de 
zumbis, destacando a falta de treinamento do policiamento para situações 
críticas. Além disso, Jill Valentine explica, o soldado militar da Umbrella, 
Nicholai Genovev, ela só sobreviveu porque não é uma civil comum, mas 
um membro do S.T.A.R.S. (GREENLIZARD21, 2012).

No entanto, há muito mais abordagem da Teoria Política para 
representar a instituição de policiamento. Schmitt (1932) argumentaria 
que esta é a polícia moldada a partir da manifestação da modernida-
de e da tecnologia. Ainda que o membro não seja “o dono da ordem 
política, que traça as fronteiras políticas da sociedade”, pelo encontro 
de “situações excepcionais”, situações sem risco de punição, a ação 
do sujeito é definida por sua consciência política. De acordo com o 
conceito de ordem política de Jobard (2014, p.6):

A instituição policial personifica e defende a ordem polí-
tica e pode-se mesmo dizer, mais especificamente, que 
corporifica o político e sua paixão particular nas socie-
dades modernas, racionais e desencantadas. A polícia, 
desse ponto de vista, é uma instituição que, apesar de 
carregada de modernidade, racionalidade e tecnologia, 
carrega consigo uma essência política que escapa à mo-
dernização weberiana.

Raciocínio político se conecta a posição econômica e social 
nas histórias de Resident Evil. Como o sistema é um produto de con-
dições sociais corruptas e más, parece difícil reconhecer a boa polícia 
ao redor. Embora devam manter a segurança da população e buscar 
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o controle da situação, a verdade é que acabam se concentrando na 
própria sobrevivência (com exceção de Sherry Birkin). A devoção para 
eliminar a Umbrella é o fio condutor em todos os personagens policiais 
dos jogos. No entanto, esse traço positivo sempre reduz a atenção 
para o fato de que muitas vezes falham como policiais, especialmente 
se pensarmos sobre o conceito de policiamento de Schmitt.

Em Resident Evil 1 (1996), eles são atraídos para uma proprie-
dade onde acabam procurando por companheiros de equipe desapa-
recidos. A propriedade está localizada em uma área rural, poderia ser 
uma casa de fazenda como em Night of the Living Dead (1968), mas é 
uma mansão mais extravagante e secreta. Todos os companheiros de 
equipe que encontram durante o jogo não sobrevivem à noite de ter-
ror. Isolados, eles pouco podem fazer para controlar a situação. Fugir 
dos zumbis parece a coisa mais sábia que eles poderiam inventar ao 
enfrentar o sobrenatural. Sua principal diferença em relação aos prota-
gonistas de filmes de terror é o fato de serem autorizados a matar em 
legítima defesa. Cada um dos policiais jogáveis   possui um item e uma 
habilidade diferente, como abrir portas ou ter maior resistência.

Em Resident Evil 2 (1998), Leon S. Kennedy chega a Raccoon 
City para o primeiro dia de trabalho como policial. Além de Claire Red-
field, uma heroína jogável, durante o jogo ele encontra três sobreviven-
tes que não são resgatados: Robert Kendo na Gun Shop Kendo, que 
é atacado pelos zumbis antes que Leon possa fazer algo a respeito. 
Ele encontra Marvin Branagh, um policial barricado dentro do Depar-
tamento de Polícia, mas ele está gravemente ferido, eventualmente 
sua versão morta tenta atacá-lo. E, finalmente, Ada Wong, que é uma 
agente secreta que misteriosamente cai em um buraco negro no la-
boratório subterrâneo. A polícia está tão sobrecarregada para fazer 
algo certo que só pensa em seu trabalho e ainda assim não consegue 
ter sucesso em impedir que as pessoas morram. O final do jogo traz 
essa sensação de alívio bem construída que compensa o fracasso do 
personagem como parte de uma comunidade social.

Em Resident Evil 3: Nemesis (1999), quando Jill retorna da 
Mansão, ao invés de evacuar a cidade e procurar por sobreviventes, 
ela visa derrubar a Umbrella e encontrar uma maneira de escapar da 
cidade sozinha.
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Tudo começou como um dia normal em setembro. Um 
dia comum em Raccoon City. Uma cidade controlada 
pela Umbrella. Ninguém se atreveu a se opor a eles. E 
essa falta de força acabaria levando à sua destruição. 
Suponho que eles tenham que sofrer as consequências 
de suas ações. Mas não haveria perdão. Se ao menos 
eles tivessem coragem de lutar. É verdade que, uma vez 
que as rodas da justiça começaram a girar, nada poderia 
detê-los. Foi a última chance de Raccoon City e minha 
última chance. Minha última fuga. 28 de setembro, luz 
do dia, monstros tomaram conta da cidade. De alguma 
forma, ainda estou viva. (BLUEBERRYBURRITO, 2013).

O reconhecimento na instituição significa muito para Jill, ela só 
consegue pensar no propósito de sua missão. Essa atitude não é mo-
ralmente questionável para um policial? Isso nos faz pensar no “mal” 
sob uma luz diferente. Em vez de apreender o mal como a caricatura 
do ato devorador animal, o mal pode ser percebido como uma constru-
ção social e prática cultural.

ÚLTIMAS PALAVRAS

Em Frankenstein (2003) de Mary Shelley, a criatura de Franke-
nstein supera seu status instintivo quando aprendeu a falar, escrever 
e até mesmo desenvolver pensamentos filosóficos. De certa forma, os 
zumbis compartilham algumas características do monstro sem nome, 
embora eles lutem para aprender a se readaptar à humanização so-
cial. Essa desordem social, cuja raiz apresenta sempre associação 
com as narrativas góticas, já havia sido mostrada com Bub em Day 
of the Dead (1985). Mas a questão é: como um monstro pode ocupar 
uma posição mais humana do que muitos humanos de nossas comu-
nidades sociais?

A discriminação e a maldade estão interligadas à formação his-
tórica de nossas sociedades ocidentais, mas o mesmo se pode dizer 
da ficção de terror e das narrativas de zumbis. Nesse subgênero de 
narrativa de horror, a presença de zumbis e da polícia são elementos 
comuns se compararmos as obras de Romero e a franquia Resident 
Evil. Os filmes de Romero trabalhados neste trabalho trouxeram uma 
crítica social sobre o papel da polícia como instituição. Observou-se 
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que a representação policial é um ethos politicamente construído a 
partir de conceitos de polícia como “uso da força” e “ilegalidade”, res-
pectivamente de Bittner e Brodeur.

O problema da minoria nos Estados Unidos foi um dos proble-
mas identificados em The Night of the Living Dead, de Romero (1968) e 
Dawn of the Dead (1978). Impulsionados pelo consumismo, os humanos 
se tornam quase próximos dos zumbis comportamentalmente falando 
em Dawn of the Dead (1978). Padrões e hábitos repetitivos de dentro da 
cultura parecem sempre ter intrigado o diretor. Não apenas ligada a uma 
crítica negativa, mas também a uma possível interpretação da situação 
de adaptação à aprendizagem em que os sobreviventes se encontram.

 Além disso, a comunicação parece desempenhar um concei-
to-chave na ideia construída de segurança e controle. Sem comunica-
ção, os humanos parecem perder o controle. A incomunicabilidade é 
expressa pelos soldados em The Day of the Dead (1985), produzindo 
muitos conflitos sociais e mortes entre os seres humanos. Os policiais 
foram retratados tão treinados para “usar a força” para se proteger e 
prover, que se esqueceram dos interesses básicos de interação social. 
Segundo Preto-Souza (2021, p. 70), a incomunicabilidade também 
está ligada à ideia de metamorfose individual e coletiva, gerando uma 
demonstração e denúncia de uma violência.

No audiovisual, a metamorfose delimita o terreno da fan-
tasia, da ficção científica e do horror, como em X-men 
(2000), Harry Potter (2001-2011), Underworld (2003), 
Night of the Living Dead (1968). Independente da mídia, 
todos esses exemplos apresentam perfis de sociedades 
instáveis: contextos sociais incongruentes, injustos ou 
desiguais. O processo de socialização reacionário as-
sociado à metamorfose está vinculado à esfera humana. 

A metamorfose que as narrativas de zumbi passaram, deslo-
cando o monstro da figura que promove unicamente o mal para a ins-
tituição policial está ligada à recepção coletiva da noção de autoridade 
em sociedades instáveis. Vale ressaltar que a saga Resident Evil res-
gata, assim, tanto o conceito mais europeu de polícia baseado na Te-
oria Política quanto o tema filosófico do mal. Observou-se que alguma 
parte de personagens policiais é representada como perpetradora de 
“dano grave” à humanidade com uma agenda dupla, enquanto outras 
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são baseadas em um perfil de heróis épicos, convivendo com a iden-
tidade fragmentada das instituições modernas. Mesmo que terminem 
suas missões e sobrevivam ao surto epidêmico, a “boa” polícia falha 
com sucesso em lidar com os procedimentos de segurança e recupe-
rar o controle sobre as situações extremas.

Em Resident Evil 2 (1998) e Resident Evil 3: Nemesis (1999), 
a polícia é representada falhando consistentemente na “manutenção 
da ordem”, uma vez que é invadida e superada em número por zumbis 
em um piscar de tempo e sua medida de segurança em fazer o R.P.D. 
uma zona segura não funciona corretamente. Durante os três episó-
dios, em relação às suas habilidades, a polícia é melhor investigando 
do que protegendo sua comunidade. As habilidades de investigação 
com os elementos de resolução de quebra-cabeças e coleta de dados 
textuais dos eventos destacam o conhecimento como uma demanda 
importante para o conceito americano de policiamento.

Por fim, a polícia foi observada como uma comunidade frag-
mentada seguindo dois arquétipos: “polícia do mal” e “polícia do bem” 
na narrativa. Para J. Keke “As ações más podem ser explicadas (…) 
como uma resposta às condições sociais corruptas.”. As condições 
sociais explicam muitas das ações deliberadas dos personagens nas 
quais a história é produzida. Raccoon City é uma cidade americana 
fictícia baseada em um município industrial real. Com base nas con-
clusões, foi argumentado que RE ocorre em um mundo político impul-
sionado pela economia capitalista. Por isso, é motivado por tentações 
corruptas e capitalistas. Se o mal está contido na ideologia e pode 
ser habitualmente motivado por ações deliberadas, então, toda polícia 
opera dentro de uma cadeia de malevolência.

Motivos malévolos clamam por expressão quando, por 
motivos bons ou ruins, ficamos insatisfeitos com nossas 
vidas. As ideologias são perigosas porque encorajam a 
expressão de motivos malévolos, fornecendo bodes ex-
piatórios e justificando sua perseguição. (KEKES, 2010, 
p. 134).

O mal está, portanto, infiltrado na representação da polícia na mí-
dia. Ele se mostra por meio de discursos culturais gerados pela ganân-
cia, preconceito, ambição e violência. O maligno aparece seja na forma 
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de atos malignos ou de práticas culturais e sociais. Talvez a história não 
lide com a escravidão explicitamente (como os zumbis nos filmes dos 
anos 30), mas certamente mostra um pulso de desumanização do sta-
tus quo capitalista, no qual os mundos corporativos são superiores aos 
cidadãos e operários. De acordo com T. Calder sobre o mal institucional:

Quando falamos de “instituições do mal”, podemos que-
rer dizer uma de duas coisas: (1) organizações que são 
más ou que realizam ações más, ou (2) práticas sociais 
que são más, como escravidão e genocídio. Uma vez 
que uma organização só pode ser má, ou realizar ações 
más, se for moralmente responsável pelo que faz, o de-
bate sobre o conceito de instituições más no sentido (1) 
é discutido sob o título de “responsabilidade coletiva. 
(CALDER, 2018)

Pensando no conceito de polícia discutiu-se a violência e ao 
policiamento abordado em contextos históricos de nossa sociedade. 
Na narrativa de zumbis, por exemplo, a violência física e a autorida-
de produzida pela polícia parecem colocar em jogo, principalmente, o 
senso social de comunidade e a sobrevivência de toda a espécie. Este 
corporativo mundo capitalista motiva sua agenda de interesses parti-
culares, negligenciando a ética, a moral e desprezando os valores hu-
manos. Neste contexto, a política, o poder e o mal parecem andar de 
mãos dadas com intenções malévolas nos arranjos modernos. Além 
disso, espera-se que intenções do mal participem do ethos policial, 
assim como se encontram internalizadas em setores da comunidade, 
contaminando estruturalmente as instituições sociais.
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RESUMO
Beckett é um dramaturgo comumente associado ao Teatro do Absurdo 
e suas obras são consideradas complexas e de difícil compreensão. No 
entanto, o artista insistia na simplicidade delas. Este capítulo explora seu 
universo e apresenta uma leitura da peça Ato Sem Palavras I como exem-
plificação, analisando as possíveis relações entre misancene, imagens 
e conceitos filosóficos relacionados à existência humana e comumente 
associados ao universo beckettiano, que considero pluridimensional.
Palavras-chave: Beckett; Absurdo; Filosofia; Teatro; Filme.

ABSTRACT 
Beckett is a playwright commonly linked to the Theater of the Absurd and 
his works are considered complex and hard to understand. However, the 
artist insisted on their simplicity. This chapter explores his universe and 
present a reading of the play Act Without Words I as an exemplification 
by analyzing possible relations among mise en scene, images and phi-
losophical concepts related to human existence and commonly linked to 
the beckettian universe that I consider pluridimensional.
Keywords: Beckett; Absurd; Philosophy; Theater; Film.

Nota antes da leitura:

Teatro é uma mídia criada para representar uma concepção 
de mundo através de uma história encenada por atores em um palco 

mailto:werner.aalves%40gmail.com?subject=
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diante de espectadores. Por isso, antes da leitura deste texto, reco-
mendo ao leitor não familiarizado com as peças de Samuel Beckett 
que assista à peça curta Ato Sem Palavras I (Act Without Words I), 
15min18, para experimentar o efeito provocado pelo universo do ar-
tista. A peça está disponível através do link: https://drive.google.com/
file/d/1Y3aQbibxrqdFX3liiXhIuyIM7IrXHDHH/view?usp=sharing

Introdução

... uma peça em que nada acontece, que ainda mantém 
os espectadores grudados em suas cadeiras. Mais ain-
da, uma vez que o segundo ato é uma reprise sutilmente 
diferente do primeiro, ele escreveu uma peça em que 
nada acontece duas vezes.1

Assim escreveu o crítico literário Vivian Mercier (1956) após a 
encenação da peça mais famosa de Samuel Beckett, Esperando Go-
dot (1953). As peças do dramaturgo sempre se apresentam enigmá-
ticas para seus espectadores, leitores ou críticos, deixando-os com a 
sensação de estranhamento e desconforto diante da representação 
de mundo que não se encaixa ou faz sentido para os espectadores 
acostumados com o teatro tradicional, aquele que segue os preceitos 
das peças bem feitas, com seus enredos e elementos bem estrutura-
dos com início, meio e fim. Essa sensação de algo fora do lugar, de se 
estar montando um quebra-cabeças, onde faltam partes, ou estas não 
se encaixam no tabuleiro, é efeito do contato com o universo becket-
tiano tão encenado nos palcos dos anos 1950 e 1960. Esse universo 
é uma representação estética de ruptura com o drama convencional a 
partir da associação de conceitos e imagens da filosofia, de fragmen-
tos da linguagem verbal, de artes visuais e performáticas e de formas 
musicais, utilizando muitas vezes artifícios literários como a paródia, a 
sátira ou a ironia para representar sua visão de mundo.

Na tentativa de compreender o universo beckettiano e de ou-
tros dramaturgos que também buscavam novas técnicas expressivas 
1  Mercier, Vivian. The Uneventful Event. Irish Times. February 18, 1956. Citação 
extraída de Loran Gami. Less is More: Reductionism in Beckett’s Plays. In Mapping 
the World of Anglo-American Studies at the Turn of the Century. Eds. Aleksandra 
Nikčević-Batrićević & Marija Krivokapić. Cambridge Scholars Publishing, 2015, p.88. 
Tradução minha.

https://drive.google.com/file/d/1Y3aQbibxrqdFX3liiXhIuyIM7IrXHDHH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y3aQbibxrqdFX3liiXhIuyIM7IrXHDHH/view?usp=sharing
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a partir de uma representação que rompesse com a construção lógica 
da forma e do conteúdo do teatro produzido até então é que surge o 
rótulo Teatro do Absurdo. As peças do Teatro do Absurdo estão asso-
ciadas a interpretações pessimistas ou deterministas, na medida em 
que espectadores, leitores ou críticos não encontram explicação racio-
nal para elas e tentam, a partir da biografia ou estilo do dramaturgo, 
criar preceitos e fórmulas para explicar suas obras.

Como aponta Ronan McDonald (2006), o irlandês Samuel Be-
ckett, quando adolescente, vivenciou a guerra de independência da 
Irlanda e, em seguida, a guerra civil irlandesa; vivenciou duas grandes 
guerras mundiais, sobreviveu ao nazismo após ocupação nazista da 
França, tendo de se refugiar por pertencer à força de resistência fran-
cesa; foi testemunha dos horrores do holocausto, de Stalin, da guer-
ra-fria com sua prolongada ameaça de bomba atômica, do Grande 
Salto Adiante de Mao Tsé-Tung (considerado o responsável pela Gran-
de Fome Chinesa) e guerras brutais de colonização na África, para 
citar alguns dos eventos pelos quais Samuel Beckett foi testemunha 
e que “certamente gerou uma atmosfera infectante dentro do estado 
de ânimo e perspectiva da cultura ocidental como um todo, que não 
poderia deixar de afetar a imaginação criativa de um artista sensível.”2 
(MCDONALD, 2006, p. 23) 

Por outro lado, apesar de Beckett ter vivido no “século mais 
sombrio e brutalizado no registro da história”3 (MCDONALD, 2006, p. 
23), eu ressalto que o dramaturgo teve papel fundamental na experi-
mentação de novas formas e técnicas de expressão artística moderna 
que iriam mudar radicalmente as configurações do drama e sua tra-
jetória subsequente, provocando efeitos que geraram e ainda geram 
inesgotáveis fontes criativas e interpretativas dos temas que são apre-
sentados em sua obra. Sam, como assinava seu nome, era também 
um pianista talentoso e um leitor de Filosofia.

Beckett sempre evitou comentar sobre suas obras, o que ali-
mentou o enigma que paira sobre ele e sua arte ao mesmo tempo 
que cria em seus espectadores, leitores e críticos o desejo de com-
preendê-la. Porém, como relata Walter Miller (1971, p.29), é o próprio 

2  Tradução minha.
3  Tradução minha.
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Beckett que identifica a palavra-chave em suas peças como “talvez”4. 
A palavra “talvez” indica uma possibilidade acompanhada de incer-
teza, de dúvida. Desta maneira, Beckett sugere que o significado de 
suas obras não é o mais importante e que, portanto, seu foco está na 
forma. Assim, podemos concordar com o argumento de Walter Miller 
(1971, p.29) ao dizer que Beckett “obviamente sente que suas obras 
devem falar por si mesmas, que elas devem significar o que elas sig-
nificarão para o leitor.”

Talvez toda a bagagem e experiência de vida do dramaturgo 
possa ter moldado sua arte; talvez não. O universo de Beckett vai mui-
to além de qualquer tentativa de definição ou classificação de suas 
obras. Interpretá-las baseando-se em definições pré-estabelecidas é 
limitar e reduzir Beckett e sua criação artística. Porém, assim o rótulo 
Teatro do Absurdo o fez. Beckett rejeitou qualquer associação com 
essa categorização ou premissa que ela pudesse apresentar e disse: 
“Eu nunca aceitei a noção do teatro do absurdo, um conceito que im-
plica um julgamento de valor. Nem mesmo é possível falar sobre ver-
dade. Isso faz parte da angústia.”5 (apud MACDONALD, 2006, p.25)

Abrindo parênteses, pelo menos mais um dramaturgo considera-
do do grupo de dramaturgos do Teatro do Absurdo, o americano Edward 
Albee, nunca aceitou esse rótulo criado pelo crítico Martin Esslin e dis-
seminado a partir da publicação de seu livro O Teatro do Absurdo em 
1962. Esslin agrupou peças e dramaturgos que apresentavam temas 
semelhantes ao conteúdo da filosofia do absurdo de Albert Camus, bem 
como suas estruturas, e tentou descrever o possível método utilizado 
pelos dramaturgos como uma fórmula para compreender as peças per-
tencentes ao então chamado teatro de vanguarda. Em 1962, Albee es-
creveu um artigo para o The New York Times intitulado “Qual Teatro é o 
do Absurdo?” em que sua rejeição também é explícita:

Quando me disseram há um ano atrás que eu era consi-
derado um membro renomado do Teatro do Absurdo eu 
fiquei profundamente ofendido. Eu fiquei profundamente 
ofendido porque eu nunca tinha ouvido o termo antes 
e imediatamente eu presumi que se aplicava ao teatro 
da Broadway. [Após compreender do que tratava o livro 

4  Tradução minha. Grifo meu.
5  Charles Juliet, ‘Meeting Beckett’, trans. and ed. Suzanne Chamier, Tri Quarterly 77 
(Winter, 1989–90), p.17. Tradução minha.
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de Esslin…] Eu fiquei menos ofendido, mas ainda com 
um pouco de dúvida. Simplesmente: eu não gosto de ró-
tulos; eles podem ser medíocres e podem conduzir ao 
não-pensar por parte do público. E a menos que seja 
compreendido que os dramaturgos do Teatro do Absur-
do representam um grupo somente no sentido que eles 
parecem estar fazendo algo da mesma coisa de manei-
ras vagamente semelhantes aproximadamente no mes-
mo tempo – a menos que isso seja compreendido, então 
a rotulação em si será mais absurda do que o rótulo.6 
(ALBEE, 1962, p. 3)

Beckett não tinha a menor intenção de explicar suas obras, o 
que fica claro a partir de uma correspondência de 29 de dezembro de 
1957 entre ele e o diretor americano de suas peças, Alan Schneider:

Seria impertinente da minha parte aconselhá-lo sobre o 
artigo que você está escrevendo e não pretendo fazê-lo. 
Mas, quando se trata de jornalistas, eu sinto que a única 
fala é recusar a se envolver em exegese de qualquer 
tipo. E insistir na extrema simplicidade da situação e do 
problema dramáticos. Se isso não é suficiente para eles, 
e obviamente não é, é suficiente para nós, e nós não 
temos elucidações a oferecer sobre os mistérios que 
foram todos feitos por eles. Meu trabalho é uma ques-
tão de sons fundamentais (sem intenção de brincadeira) 
feitos da forma mais completa possível, e não aceito a 
responsabilidade por mais nada. Se as pessoas querem 
ter dores de cabeça entre os sobretons, deixe-as. E pro-
videnciem sua própria aspirina.7 (COHN, 1984, p. 84)

Aqui fica claro que são os espectadores que criam o absurdo 
ao tentarem encontrar sentido em sua obra para atingir alívio catártico. 
Em “O Mito de Sísifo” (1979), Albert Camus usa o conceito de “absur-
do” no sentido de que

O absurdo é essencialmente um divórcio. Ele não reside 
em nenhum dos elementos comparados. Ele nasce de 
seu confronto. [...] Eu posso, portanto, dizer que o absur-
do não está no homem (se tal metáfora pode ter signifi-
cado) nem no mundo, mas na presença deles juntos. [...] 
O absurdo nasce deste confronto entre a necessidade 
humana e o silêncio irracional do mundo. [...] O irracio-
nal, a nostalgia humana e o absurdo que nasce do seu 
encontro – estes são os três personagens no drama que 

6  Tradução minha.
7  Tradução minha.
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deve necessariamente acabar com toda lógica da qual a 
existência é capaz.8 (CAMUS, 1979, p.32-34)

Camus (1979) argumenta que o sentimento de absurdo não é 
a noção de absurdo. A noção de absurdo nasce do confronto entre 
um mundo que não tem sentido e o homem que tenta encontrar nele 
significado para sua existência, enquanto o sentimento de absurdo é 
a sensação em que “em um universo de repente privado de ilusões e 
luzes, o homem se sente um alienígena, um estrangeiro.”9 (p.13)

Assim, podemos fazer uma analogia desse universo com a 
obra pluridimensional de Beckett em que qualquer tentativa de com-
preensão é mera especulação interpretativa sobre algum sentido em 
sua criação. E é exatamente esse confronto que provoca a sensação 
de absurdo, descrita por Camus, no espectador diante de alguma obra 
do artista. Como Beckett se recusava a dar qualquer tipo de exegese 
de suas obras, de forma que ninguém diante delas encontra o tão de-
sejado sentido como verdade absoluta, levem, portanto, aspirina junto 
quando forem ao teatro de Beckett.

Este texto tem por objetivo apresentar uma leitura da peça Ato 
Sem Palavras I (1956) no intuito de sugerir que a obra de Beckett é 
a própria representação do universo, um universo que é pluridimen-
sional, não sendo possível classificar, definir ou interpretá-lo apresen-
tando conclusões ou verdades absolutas. O texto tem a intensão de 
contribuir para a continuidade da reflexão sobre o universo beckettiano 
que tanto tem ocupado o imaginário de seus estudiosos há décadas. 
Como os elementos cênicos da peça curta Ato sem Palavras I com-
põem imagens e sons que são tão importantes nas obras do artista, e 
principalmente por esta peça curta se tratar de um mimo, será utiliza-
da, para fins de exemplificação, a versão fílmica criada para o projeto 
Beckett on Film (2001), em que foram produzidas dezenove peças do 
dramaturgo. O método de leitura analisará as possíveis relações entre 
misancene, imagens e conceitos filosóficos comumente associados 
ao universo beckettiano apenas como recurso para apresentar a com-
posição estética pluridimensional de seu universo.

8  Tradução minha.
9  Tradução minha.
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Ato Sem Palavras I (Act Without Words I)

A peça teatral Ato Sem Palavras é uma peça curta escrita em fran-
cês por Samuel Beckett em 1956 e traduzida por ele mesmo para inglês 
em 1958. Teve sua primeira apresentação em 3 de abril de 1957 no Royal 
Court Theatre, em Londres. A peça é um mimo composta de um ato e 
um ator. A música para a performance teatral foi composta pelo primo do 
dramaturgo, John Beckett. A peça foi adaptada para filme, fazendo parte 
do projeto Beckett on Film (2001) juntamente com outras dezoito peças 
do dramaturgo. O projeto teve produção de Michael Colgan e Alan Molo-
ney, e a peça Ato Sem Palavras I teve direção de Karel Reisz, atuação de 
Sean Foley e música de Michael Nyman. Farei a exposição da obra a par-
tir dos elementos cênicos, tendo como objeto de análise a peça a partir de 
seu script na versão em língua inglesa, utilizando a sua produção fílmica 
como demonstração do universo pluridimensional de Beckett e fazendo 
observações que possam divergir entre as duas mídias, mas sem discor-
rer sobre o processo de intermidialidade e os desafios de verter uma obra 
de Beckett composta para o teatro em filme.

A linguagem no teatro de Beckett é fragmentada, mostrando 
suas limitações para concretizar o que a mente das personagens de-
seja expressar. Esse problema de comunicação, no entanto, apenas 
atinge o espectador/leitor, pois, no mundo das personagens, tudo pa-
rece se encaixar perfeitamente. Em Ato Sem Palavras I, não há uso de 
linguagem verbal por parte da personagem e não há nenhuma rubrica 
com descrição de algum som produzido por ela. Porém, na versão fíl-
mica, a personagem emite sons de dor ou surpresa. Beckett desintegra 
a linguagem verbal por completo, onde apenas os sentidos sensoriais 
da personagem, imagens e demais elementos cênicos comunicam.

Como a peça é um mimo10, Beckett apenas descreve através de 
rubricas minimalistas os movimentos do ator, suas posições no palco e 
em relação aos demais elementos cênicos. Nessa dimensão da peça, 
são a forma e o minimalismo dos elementos cênicos que causam o pri-

10  Gênero literário de origem grega, baseado na imitação de caracteres e de costumes 
de época. Esta arte dramática pode ser hoje comparada àquilo que na Roma antiga se 
designava por pantomima, dominada por um só ator que usa o seu corpo inteiro para 
contar uma história sem palavras ditas. Adaptado de: CEIA, CARLOS. E-Dicionário de 
Termos Literários. Disponível em: https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/mimo

https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/mimo
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meiro estranhamento no espectador/leitor, pois sua forma não segue 
a estrutura aristotélica de peça com enredo perfeito, seguindo uma 
estrutura cronológica com início, meio e fim fixos, já condicionada no 
gosto estético dos espectadores/leitores acostumados com o teatro 
tradicional. Sem enredo, sem falas da personagem e com elementos 
musicais que marcam a repetição, o espectador faz a pergunta clássi-
ca diante de uma peça de Beckett: o que está acontecendo?

As peças de Beckett são marcadas pela repetição, que sugere 
forma circular, um fluxo contínuo que não delimita início ou fim. Em Ato 
sem Palavras I a repetição é perceptível através dos atos da persona-
gem, como se observa no trecho da peça citado abaixo, e da música 
minimalista. A composição musical para a peça é diferente da composta 
para o filme. Tomemos a música da versão fílmica por motivos de faci-
lidade de acesso e de exemplificação. O compositor Michael Nyman 
(1974) é um músico minimalista, e sua composição para a peça segue a 
técnica do gênero cuja característica mais marcante é sua composição 
por frases curtas com a repetição sistemática de padrões rítmicos. A 
música funciona como um significante importante na medida em que 
compõe o elemento cênico que serve de portal para uma outra dimen-
são da peça. O espectador é colocado em uma espécie de transe hipnó-
tico a partir da repetição progressiva de trechos da música e das ações 
da personagem, sugerindo que ela é apenas a representação visual da 
repetição musical, que tem forma circular, pois é cíclica. Entretanto, o 
espectador pode não perceber por estar perdido na busca por sentido 
entre as várias dimensões que a peça oferece através das imagens.

Podemos observar a partir do extrato da peça que o script é 
escrito em forma narrativa minimalista, simulando a existência de um 
narrador extradiegético com focalização também extradiegética.

Deserto. Luz ofuscante.
O homem é atirado da coxia direita para trás no palco. 
Ele cai, imediatamente se levanta, tira a poeira, desvia o 
olhar, reflete.
Apito da coxia direita.
Ele reflete. Sai pela direita.
Imediatamente ele é atirado de volta ao palco, ele cai, 
levanta imediatamente, tira a poeira, desvia o olhar, re-
flete.
(BECKETT, 1984, p. 43)
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Desta forma, outra dimensão é aberta: uma alegoria de uma 
experimentação científica em que o palco é uma espécie de jaula onde 
a personagem é o objeto da experiência, e o som do apito é uma força 
externa que orquestra toda essa experiência e observa as reações da 
personagem aos estímulos criados, tal qual um animal sendo estuda-
do em laboratório. A partir dessa imagem, vários outros portais de sig-
nificação se abrem, levando a outras dimensões onde as imagens são 
sobrepostas como em um processo de criação de colagem cubista, 
cuja técnica sugere múltiplas camadas de significação.

A primeira rubrica expressa no script tem um elemento cêni-
co importante que compõe a imagem cênica da peça, mas que foi 
suprimida no filme: “Deserto. Luz ofuscante.”11 Essa primeira imagem 
da peça talvez faça alusão à filosofia de Martin Heidegger. A luz ofus-
cante sugere o primeiro contato do ser ao sair do útero materno, um 
ser que é “jogado” ao mundo. Para Heidegger (2001, p.400), o ser é 
jogado ao mundo e não tem consciência de sua essência, pois ainda 
não constituiu sua subjetividade, o “ser-aí é arrastado no lançamento; 
isto é, como algo que foi lançado ao mundo, ele se perde no “mundo” 
em sua submissão fática àquilo com que deve se preocupar.”12 Jogado 
e perdido no mundo que parece ser controlado ou observado por uma 
força externa, a personagem sem nome, sem identidade, aos poucos 
começa a dar-se conta de sua existência, o que é marcado no script 
como “ele se vira, vê a árvore, reflete, vai até ela, senta sobre sua som-
bra, olha para suas mãos.”13 (BECKETT, 1984, p.43)

A imagem talvez ainda sugira ligação com outras filosofias do 
existencialismo, como a de Jean-Paul Sartre (2007, p.22) que diz: 

Nós queremos dizer que o homem primeiro existe: ele se 
materializa no mundo, encontra a si mesmo, e somente 
depois se define. Se o homem, como os existencialistas 
o concebem, não pode ser definido, é porque, para co-
meçar, ele não é nada. Ele não será nada até mais tarde, 
e, então, ele será o que fizer de si mesmo.14

11  Tradução minha para “Desert. Dazzling light.”, que é a primeira rubrica da peça. 
(BECKETT, 1984, p.43)
12  Tradução minha.
13  Tradução minha. Grifo meu.
14  Tradução minha.
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Ao criticar o Cogito Cartesiano, Sartre (2007, p.41) revela que 
ao afirmar “eu penso”, o homem se torna consciente não apenas de 
si, mas também da presença de todos os outros como uma condição 
de sua própria existência, uma vez que é necessário o intermédio do 
outro para reconhecer qualquer verdade sobre si mesmo. Para Sartre 
(2007, p. 42), “somos empurrados para o mundo que podemos chamar 
de intersubjetividade” e “é neste mundo que o homem decide o que ele 
é e o que os outros são.”15

É a partir da relação da personagem com outros objetos que o 
rodeia que se estabelece seu primeiro contato com o mundo e sua exis-
tência. Os significantes na peça: deserto, palmeira, tesoura, corda, água 
e cubos, são preenchidos de significado a partir do uso utilitário que a 
personagem imagina terem: o deserto é o lugar de abandono e estra-
nhamento que lhe é indiferente e não oferece saída; a palmeira oferece 
proteção contra o calor do sol; a tesoura serve para cortar unhas; a corda 
serve para laçar e obter seu objeto de desejo, a água. Porém, é através de 
sua relação com os cubos que Beckett cria outra imagem, uma sátira ao 
conceito de universo perfeito e simétrico como uma das provas ontológi-
cas da existência do ser e de Deus posto por Descartes em seu Discurso 
Sobre o Método (2006). Na parte quatro do Método, Descartes (2006, 
p.31-32) afirma que a existência é parte da ideia de perfeição:

Considerando que, voltando à ideia que eu tive de um 
ser perfeito, eu descobri que a existência era parte des-
sa ideia, da mesma forma, ou ainda mais incontestável, 
que isso está intrínseco à ideia de um triângulo em que 
seus três ângulos sejam iguais a dois ângulos retos, ou à 
de uma esfera em que todas as suas partes sejam equi-
distantes de seu centro; e que, em consequência, é pelo 
menos tão certo quanto qualquer prova geométrica de 
que Deus, que é esse ser perfeito, é ou existe.16

Ao posicionar o cubo maior sobre o menor para tentar se equi-
librar e pegar o cantil de água, a personagem satiriza o método Carte-
siano, criando uma imagem circense de personagem bufão, recorrente 
nas obras de Beckett. Sartre (2004, p.8), ao discorrer sobre os três 
níveis de consciência pela qual um mesmo objeto pode se apresentar, 
usa o cubo como exemplo e aponta que só sabemos que se trata de 
15  Tradução minha.
16  Tradução minha.
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um cubo se conseguirmos ver seus seis lados. Porém, só conseguimos 
perceber apenas três lados juntos do cubo, mas nunca mais do que 
isso. Ao mudar da perspectiva ABC para BCD, o lado A desaparece e 
assim consecutivamente. Também, ao olhar os lados ABC, as faces se 
apresentam como planas e os ângulos obtusos, devendo o observador 
conceber a imagem como um cubo. É através do pensamento que 
podemos pensar em um cubo “pelo seu conceito concreto com seus 
seis lados e oito ângulos ao mesmo tempo, pensar que seus ângulos 
são ângulos retos e seus lados quadrados.”17 Segundo ele, essa é a 
diferença entre pensamento e percepção. Desta maneira, como a per-
sonagem ainda não formou uma consciência de si e do mundo, tendo 
apenas sua percepção, sua relação com os cubos sugere que sua 
existência, Deus e o mundo ao seu redor podem ser uma ilusão, uma 
miragem, como também sugere o deserto.

Aos poucos, a personagem vai tomando consciência de sua 
existência em um mundo inóspito, sem sentido e controlado por uma 
força da qual ele não pode ver, controlar, explicar nem fugir. Essa força, 
que se manifesta através do som de um apito, interpela a personagem 
a agir e, assim, ela começa a dar outros sentidos para os significantes 
que o rodeiam e para sua existência.

É a partir do significante “água” que a personagem aprende 
que o ser é ser de desejo e sofrimento. Abre-se aqui uma nova di-
mensão com alusão à filosofia de Schopenhauer. Sabe-se a partir dos 
manuscritos e correspondências de Beckett que ele lia muito sobre 
filosofia e que Schopenhauer foi uma de suas influências. Em uma 
correspondência escrita para Thomas MacGreevy, poeta e amigo do 
artista, entre 18 e 25 de julho de 1930 (Fehsenfeld & Overbeck, 2009, 
p. 32-33), ele relatou estar lendo Schopenhauer, não com interesse em 
filosofia, nem se importando se ele está certo ou errado, ou se é um 
metafísico bom ou sem valor, mas sim em uma justificativa intelectual 
para a infelicidade.18 Beckett estava escrevendo, na época, um ensaio 
sobre Proust em que utilizava conceitos da filosofia de Schopenhauer.

Considerado um pessimista, Schopenhauer foi o primeiro pen-
sador ocidental a combinar a filosofia ocidental com as orientais, es-

17  Tradução minha.
18  Tradução minha. Grifo meu.
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sencialmente a budista e hindu para desenvolver seu pensamento. Em 
sua obra, “O Mundo como Vontade e Representação” (2010), Scho-
penhauer argumenta que o mundo da forma como o concebemos é 
apenas uma representação subjetiva de como nós o percebemos e 
que devemos concebê-lo como esse mundo realmente é, a coisa em 
si. Para Schopenhauer, essa coisa em si é uma força, que ele chama 
de “vontade”, o que talvez possa estar representado pelo som do api-
to na peça, uma vez que cria o desejo na personagem e o instiga a 
realizá-lo. A “vontade” não tem nenhum objetivo ou propósito, não é 
cognoscível, mas é experimentável e se manifesta através da objetifi-
cação dessa vontade, onde tudo incorpora a mesma essência, a de se 
esforçar para atingir a realização do desejo. O ser humano, portanto, é 
um ser da vontade e ação que compartilha sua natureza final com ou-
tros seres no mundo. Contudo, o pensador afirma que tudo que deseja 
ou se esforça está necessariamente à mercê do sofrimento e esse 
sofrimento não tem começo nem fim. 

Toda vontade surge da necessidade e, portanto, da 
falta e, portanto, do sofrimento. Sua realização põe 
um fim nisso; mas para cada desejo que é realizado, 
pelo menos dez são negados: além disso, o desejo dura 
muito e as exigências continuam para sempre; a realiza-
ção é breve e esparsamente distribuída. Mas mesmo a 
satisfação final em si é apenas ilusória: o desejo realiza-
do rapidamente dá lugar a um novo: o primeiro é conhe-
cido como um erro, o último ainda não é conhecido como 
um. Nenhum objeto de desejo alcançado dá satisfação 
duradoura e inabalável; ao contrário, é sempre como a 
esmola lançada a um mendigo que poupa sua vida hoje 
para que sua agonia se prolongue até amanhã. – Assim, 
enquanto nossa consciência for preenchida pela nossa 
vontade, enquanto cedermos à pressão dos desejos com 
suas esperanças e medos constantes, enquanto formos 
sujeitos da vontade, nunca teremos felicidade duradoura 
ou paz.19 (SCHOPENHAUER, 2010, p. 219-220)

Schopenhauer (2010, p. 338), argumenta que a vida é como um 
pêndulo que oscila entre dor e tédio; é um ciclo vicioso que faz o ser ir 
em busca da satisfação de seus desejos, e o tédio que surge quando 
ele não os atinge ou, após atingi-los, percebe que não o satisfazem 
e nem põem fim ao seu sofrimento, o que faz continuar sua insaciá-
19  Tradução minha. Grifo meu.
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vel busca pela realização do seu objeto de desejo. Esse momento de 
prazer após a concretização do desejo é, para Schopenhauer, uma 
ilusão, pois “obter o que se quer nunca poderá ser permanentemente 
satisfatório.”20 (SCHOPENHAUER, 2010, p.115)

Para evitar o sofrimento, a única solução é a através da anula-
ção do desejo. Para tal, Schopenhauer (2010) fornece três soluções: 
a estética, a moral e a ascética. É através da contemplação estética 
que o ser diante de uma obra de arte, que pode ser a própria natureza, 
música, pintura ou drama, deve interromper a razão e dedicar o poder 
da mente inteiramente para a intuição e imergir neste estado, deixando 
a consciência ser preenchida pela contemplação pacífica do objeto 
natural e perdendo-se nele. Porém, tal estado contemplativo funciona 
como um sedativo ou tranquilizante, mas não põe fim ao sofrimento. 
A segunda solução é a moral em que o ser anula o egoísmo de sua 
individualidade em nome da compaixão. Porém, ao sentir compaixão 
pelo sofrimento dos outros e fazer caridade, o ser apenas sente alívio 
de suas dores, mas isso ainda também não põe fim ao sofrimento por-
que seu fim não se dá através da intenção ou resolução, mas “emerge 
da relação mais íntima de cognição com a vontade nos seres huma-
nos e, portanto, chega de repente, como se voasse do lado de fora.”21 
(SCHOPENHAUER, 2010, p.432) Aqui abro parênteses para fazer uma 
observação dessa imagem que, coincidentemente ou não, é utilizada 
por Beckett na peça em que os objetos aparecem voando do lado de 
fora. Assim, a única maneira de interromper o pêndulo oscilante entre 
dor e tédio, provocado pela “coisa em si” é através da “negação da 
vontade de viver”. Schopenhauer se baseia na filosofia oriental budista 
e hindu para mostrar como é possível acabar com todo o sofrimento 
através do “ascetismo”, que é a negação da vontade de viver e 

se manifesta ainda na pobreza voluntária e intencional, 
que não surge apenas acidentalmente, doando uma pro-
priedade para aliviar o sofrimento de outras pessoas, 
mas como um objetivo em si mesmo, e deve servir como 
uma constante mortificação da vontade, para que ne-
nhuma satisfação dos desejos, os doces da vida, pos-
sa excitar a vontade detestada pelo autoconhecimento. 
(SCHOPENHAUER, 2010, p.408)

20  Tradução minha.
21  Tradução minha.
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A vontade faz a personagem buscar meios para realizar seu 
desejo, mas sua não concretude causa sofrimento. Assim o é para 
a personagem em que a água é cada vez mais inacessível ao seu 
alcance. A não realização de seu desejo causa dor e angústia e aos 
poucos a personagem começa a criar consciência de sua condição 
no mundo, e os objetos ao seu redor passam a ser ressignificados, 
mudando suas relações. A corda, a palmeira e a tesoura passam a 
ser significantes que possibilitarão sua fuga desse mundo ao qual foi 
jogado. Contudo, o suicídio não aparece como uma solução possível 
ou aceitável. No mundo beckettiano, toda tentativa de fuga é frustrada, 
como a de Didi e Gogo em Esperando Godot, por exemplo. As perso-
nagens são conscientes da sua condição em um mundo desprovido de 
significados e sentido, restando apenas encará-lo como um herói do 
absurdo Camusiano. Desta forma, a personagem de Ato sem Palavras 
Ipassa a ter consciência de seu sofrimento, resignando-se e aceitando 
sua condição neste mundo, negando a vontade de viver e cessando o 
sofrimento. Essa resignação e aceitação de sua condição no mundo, 
torna a personagem livre.

Conclusão

Como concluir algo que não tem conclusão? Diante do absurdo, 
a única conclusão possível é que não se pode apresentar conclusões, 
definições, classificações ou verdades absolutas, pois as obras de Be-
ckett são sempre um “talvez”. Então, o sentido é criado por cada um de 
nós diante da experiência do absurdo. Talvez Beckett tivesse como ob-
jetivo, para cada uma de suas obras, criar um efeito nos espectadores, 
mas ele deixou somente enigmas, possibilitando as plurissignificações 
que há décadas os estudiosos de suas obras vêm oferecendo.

O que ofereci aqui, neste texto, foi uma contribuição interpre-
tativa mostrando que o universo de Beckett é pluridimensional com 
infinitas possibilidades de significado ou talvez nenhum, pois a busca 
por sentido é somente do espectador/leitor e é essa busca por senti-
do no universo, é desse confronto que surge o absurdo. O universo 
de Beckett é uma representação de um universo de incertezas, sem 
sentido, sem propósito para existência humana em um mundo hostil, 
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indiferente e que não oferece respostas. Porém, é uma representação 
acima de tudo da forma, da abstração, da fragmentação e desintegra-
ção da linguagem como forma possível e ordenada de comunicação, 
da sequência de sons que se combinam, se alternam e repetem, da 
contemplação de todo esse absurdo; é o efeito que não é catártico e 
“pode golpear qualquer homem na cara em qualquer esquina” 22 ou a 
partir do palco, neste caso.

Entretanto, ouso afirmar, mas não como verdade absoluta, que 
a obra de Beckett não é pessimista ou obscura, como comumente se 
referem. Vimos que apesar de toda dor e tédio que provocam sofri-
mento e angústia diante desse mundo sem propósitos, a personagem 
continua, ainda que sem se mover, sua existência porque, assim como 
Sísifo, “sua lucidez que devia constituir sua tortura ao mesmo tempo 
coroa sua vitória”23 e ele já é livre pela consciência de sua condição no 
mundo onde agora já não precisa de muletas metafísicas e seu desti-
no pertence somente a ele mesmo. 
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RESUMO
 O presente estudo tem como objetivo fazer uma reflexão teórica sobre 
o letramento multimodal a partir da análise de semioses que constituem 
o gênero charge e suas implicações para o desenvolvimento de práticas 
de letramento. O estudo é de natureza qualitativa com abordagem ex-
ploratória e descritiva. Para fundamentar os argumentos, contamos com 
o referencial teórico de Kress e Van Leeuwen (2006); Lima (2019); Ho-
landa (2013) e entre outros. Os resultados da pesquisa mostraram que 
as charges analisadas possibilitam ao leitor refletir sobre o papel comu-
nicativo dos elementos que as constituem, bem como fazer uma leitura 
que relacione os modos de representação multimodal que compõem o 
gênero para a construção de sentidos. As conclusões mostraram que a 
charge possibilita explorar diferentes semioses e atividades de letramento 
multimodal. As análises constatam que o gênero relaciona a produção de 
humor com diferentes recursos multimodais, tornando-se atrativo para o 
universo do leitor. 
Palavras-Chave: Letramento; Multimodalidade; Charge.  

ABSTRACT  
The present study aims to make a theoretical reflection on multimodal li-
teracy from the analysis of semiosis that constitute the cartoon genre and 
its implications for the development of literacy practices. The study is qua-
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litative in nature with an exploratory and descriptive approach. To support 
the arguments, we rely on the theoretical framework of Kress and Van 
Leeuwen (2006); Lima (2019); Holanda (2013) and others. The research 
results showed that the analyzed cartoons allow the reader to reflect on 
the communicative role of the elements that constitute them, as well as 
to make a reading that relates the modes of multimodal representation 
that make up the genre for the construction of meanings. The conclusions 
showed that the cartoon makes it possible to explore different semiosis 
and multimodal literacy activities. The analyzes find that the genre relates 
the production of humor with different multimodal resources, making it at-
tractive to the reader universe.
Key Words: Literacy; Multimodality; Cartoon

1. INTRODUÇÃO  
 

À luz das dificuldades e dos desafios da escola em formar leito-
res competentes, torna-se indispensável um estudo sobre letramento, 
e, nessa pesquisa restringimos ao multimodal. O avanço da tecnologia 
promoveu transformações significativas na sociedade de modo que 
fez surgir diferentes textos com recursos diversos, as imagens pas-
saram a integrar cada vez mais as relações sociais, bem como vários 
gêneros textuais digitais de ampla circulação que mesclam diferentes 
modos semióticos de representação da linguagem. É comum nas re-
des sociais o contato com diferentes textos devido o avanço signifi-
cativo no âmbito tecnológico que proporcionou uma comunicação de 
massa em tempo real, com vasta mobilização e publicação de textos 
variados constituídos por modos de significar que caracterizam uma 
composição com diferentes modalidades de linguagens.

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objetivo fazer 
uma reflexão a partir da análise da composição de charges e suas 
implicações para o desenvolvimento do letramento multimodal. A ideia 
é ampliar as discussões sobre letramento, considerando que os tex-
tos compostos por distintas modalidades de linguagens ampliam as 
práticas de ensino a leitura e envolve o sujeito na compreensão e no 
desenvolvimento de habilidades leitoras. No caso em realce, selecio-
namos a charge por ser um gênero com forte presença no universo 
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leitor divulgado em redes sociais e jornais, bem como apresenta uma 
composição formada por diferentes elementos que requerem a coope-
ração do leitor em relação à compreensão do fato abordado.  

Devido a crescente transformação na sociedade em decorrên-
cia da globalização em massa, o avanço tecnológico modificou as re-
lações sociais e de comunicação, o que antes se limitava ao aspecto 
meramente verbal escrito agora passou a mesclar várias modalidades 
de linguagens. Os sujeitos se comunicam em uma conexão contínua 
por meio de diversos textos que cada vez mais passa a fazer parte 
das relações de comunicação em diferentes ambientes. O leitor é con-
vidado a apreciar uma leitura multimodal já que os textos passaram 
a mesclar diferentes recursos semióticos para significar, a exemplo 
cores, imagens, elementos gráficos e entre outros que envolvem o 
universo leitor. 

É importante nas práticas de letramento o uso de textos mul-
timodais uma vez que possibilita ao aluno o aprendizado acerca dos 
modos semióticos que constituem esses textos. Além disso, estimula o 
desenvolvimento da capacidade crítica do aluno ao refletir sobre con-
teúdos críticos que abordam fatos da realidade, os quais requerem a 
cooperação do leitor no texto para estabelecer a construção de senti-
dos. Assim, trabalhar com diferentes textos que apresentam múltiplas 
modalidades de linguagem ampliam as práticas de ensino de modo 
que os aprendizes desenvolvam competências a partir de uma leitura 
multimodal já que esses textos sofrem constantes modificações a par-
tir das relações sociais.  

Para fins de organização estrutural do presente estudo, inicial-
mente faz-se um levantamento teórico sobre letramento multimodal 
discutindo alguns conceitos teóricos pertinentes para o trabalho e, 
posteriormente, apresenta-se reflexões sobre características do gê-
nero charge, corpus de análise do estudo. Em seguida, apresentamos 
a metodologia adotada na pesquisa. Na parte de análise e discussão, 
apresenta-se uma discussão sobre o gênero charge e suas implica-
ções para o desenvolvimento do letramento multimodal. Depois, cons-
ta-se as considerações finais com as conclusões da pesquisa e, em 
seguida, as referências teóricas que nortearam o trabalho.  
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2. LETRAMENTO MULTIMODAL   

O letramento é bastante discutido, levando em consideração 
as transformações sociais e as novas práticas de ensino. Na década 
de 1980, o letramento no Brasil assume uma perspectiva social pre-
sente na obra de Kato (1986) “No mundo da escrita”. O letramento, 
então, passou a ser discutido junto ao conceito de alfabetização que 
privilegiava um ensino centrado na forma e em aspectos linguísticos, 
enquanto o letramento estava relacionado às relações sociais de uso 
da leitura.  

Devido o avanço das transformações sociais, surgem novas 
discussões sobre o conceito no âmbito das práticas de ensino. Nesse 
estudo, conforme já supracitado, vamos centrar nossas atenções ao 
letramento multimodal. A multimodalidade se refere às semioses que 
constituem um texto, ou seja, modos de representação da linguagem 
que fazem significar o propósito comunicativo. Em seus estudos sobre 
multimodalidade, Kress e Van Leeuwen (2006, p.177) advogam que 
“qualquer texto cujos significados são realizados através de mais de 
um código semiótico é multimodal”. A partir da afirmação dos autores, 
considera-se que a composição multimodal de um texto é constituída 
por diferentes elementos semióticos que se relacionam para a cons-
trução de sentidos. A multimodalidade, nesse sentido, então torna -se 
um fenômeno em que o leitor é convidado a apreciar, atuando no texto 
para estabelecer sentido. 

Ao discutir sobre a leitura do texto multimodal Lima, (2019, p. 
105 e 106) argumenta que “Os textos multimodais requerem uma com-
petência comunicativa multissemiótica, tanto do autor quanto do lei-
tor para que eles possam manejar os diferentes modos envolvidos na 
construção/leitura de um texto”. Nesse sentido, o leitor atribui significa-
do aos elementos multimodais e as estratégias que o texto apresenta 
para a construção de sentidos, ou seja, apresenta a compreensão a 
partir dos elementos escolhidos pelo autor para alcançar seu propósito 
comunicativo. No texto multimodal, o leitor atua no processo de signi-
ficar, pois exerce o seu papel de cooperador quando projeta no texto 
seus conhecimentos de mundo para construir sentidos. Assim, a leitu-
ra multimodal leva o aluno a entender como o leitor e o autor dialogam 
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no texto e que elementos textuais caracterizaram os modos de lingua-
gem que fazem parte da composição multimodal. Ao falar de práticas 
de leitura, Holanda (2013, p.73) argumenta que “O grande desafio que 
se impõem numa pedagogia multimodal será ensejar o letramento crí-
tico visual e desenvolver habilidades e competências multimodais nos 
alunos para a leitura proficiente de textos imagético”.  

Nesse sentido, o ensino do letramento multimodal constitui um 
desafio para as práticas escolares, devido ainda a limitação a textos ver-
bais escritos, deixando de lado textos que fazem parte da realidade do 
aluno e os diversos recursos que podem ser usados nas práticas de en-
sino, entre eles, os imagéticos que são atraentes para o estímulo à lei-
tura multimodal.  As imagens são significativas no texto multimodal uma 
vez que carregam significados que precisam ser recuperadas pelo lei-
tor para construir sentido. Assim, a composição multimodal que mescla 
imagens e outros recursos textuais leva o leitor ao desenvolvimento da 
competência crítica, participando de forma efetiva das relações sociais 
e interagindo com os textos multimodais no seu cotidiano.  Conforme 
Vieira e Ferreira (2017, p.119,120) é importante levar em consideração 
alguns caminhos para a leitura do texto multimodal, a saber: 

Leitura prévia do texto: configurações do texto e da si-
tuação de produção (produtor, público-alvo, suporte, da-
tação, objetivo comunicativo, gênero textual, elementos 
constitutivos, conteúdo temático).Análise dos recursos 
não verbais e suas potencialidades para a produção dos 
sentidos (personagens, objetos, cenário, cores, forma-
tos, perspectiva, posicionamento, saliência, moldura e 
tipografias).Análise dos recursos verbais e suas poten-
cialidades para a produção dos sentidos (escolhas voca-
bulares, organização sintática, mecanismos de textuali-
zação e mecanismos enunciativos e suas configurações 
tipográficas).Interpretação do texto em suas articulações 
entre signos verbais e signos imagéticos e como esses 
signos atuam na produção dos sentidos (VIEIRA & FER-
REIRA, 2017 p.119,120.). 
 

Na leitura multimodal, o leitor é convidado a se envolver e atuar 
no texto apreciando, por meio de seus conhecimentos de mundo, os 
elementos e seus significados para estabelecer a compreensão de 
modo que saiba relacionar as modalidades de linguagem no texto. É 
esperado que o leitor faça a leitura prévia do texto, atentando-se para 
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as estratégias textuais que fazem significar o propósito comunicativo, 
bem como observar como os modos de semioses se integram na com-
posição multimodal do texto e que informações carregam e importam 
para a compreensão leitora. No texto multimodal, o leitor deve analisar 
as imagens e seus significados, bem como os elementos gráficos, as 
cores, os recursos verbais e como se relacionam com os não verbais.  

Nesse sentido, a incorporação desse tipo de texto no ensino 
leva o desenvolvimento do letramento multimodal, em que possibilita 
ao aluno a aquisição da competência de leitura multimodal nas práti-
cas escolares e no mundo que o rodeia. Assim, ser letrado multimodal 
significa ultrapassar os limites da palavra e explorar outros recursos 
que fazem parte da realidade dos alunos e que possibilite orna-lo críti-
co capaz de gerenciar informações em contextos diversos. 

2.1. O GÊNERO CHARGE E SUAS PARTICULARIDADES  

Como já explicitado, procuramos fazer uma reflexão sobre le-
tramento multimodal utilizando a charge como proposta de análise, por 
isso, torna-se importante apresentar as características desse gênero 
e suas particularidades. Trata-se de um gênero que carrega um con-
teúdo crítico relacionado a um fato na sociedade, sendo apresentado 
por diversos elementos que o autor utiliza para alcançar seu propósito 
comunicativo. O leitor é convidado a apreciar um texto que aborda 
uma temática atual. De acordo com Silva (2004):  

O termo charge é francês, vem de charge, carregar, exa-
gerar e até mesmo atacar violentamente (uma carga de 
cavalaria). Este tipo de texto tem caráter temporal, pois 
trata do fato do dia. Dentro da terminologia do desenho 
de humor pode-se destacar, além da charge, o cartum 
(satiriza um fato específico de conhecimento público de 
caráter atemporal), a tira, os quadrinhos e a caricatura 
pessoa. Ela é o local escolhido pela ironia, metáfora 
(transferência), pelo contexto, pelo sujeito, para atuar. 
Por ser combativa, tem lugar de destaque em jornais, 
revistas e na Internet. (SILVA, 2004, p. 13).  
 

A charge, bem como apresentou a autora, é um texto de caráter 
temporal publicado em jornais e revistas com forte teor humorístico. 
Isso significa que o texto retrata uma temática atual específica, um 
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acontecimento que geralmente causou repercussão na sociedade, por 
isso seu caráter temporal. É situada em um determinado momento 
no tempo vinculada a um determinado fato ocorrido. Nesse caso, o 
gênero apresenta um caráter informativo à medida que não só aborda 
o fato, mas apresenta conteúdos informacionais sobre a temática em 
voga, bem como manifesta a opinião do cartunista sobre o aconteci-
mento a que a charge se refere.  

O gênero é vinculado a um contexto específico que precisa ser 
identificado pelo leitor para construir o sentido, por isso a importância 
de atentar-se aos elementos que compõem a charge, uma vez que 
eles direcionam a referência a que o texto está vinculado.  O humor é 
uma estratégia textual que compõe a charge e funciona como elemen-
to de atração, capaz de despertar no leitor o interesse pela leitura do 
gênero. A crítica na charge é carregada de tom humorístico, direciona-
da geralmente a personagens políticos ou agentes sociais.  

A caricatura e a ironia também são frequentes nas charges. A 
primeira funciona como um dos elementos responsáveis pelo efeito de 
humor, uma vez que mostra uma ilustração não real das personagens 
envolvidas, o que provoca comicidade no leitor. É comum caricatu-
ras de personagens políticos, representando traços característicos da 
pessoa de forma exagerada. O uso da caricatura constitui-se em uma 
estratégia para o leitor identificar o personagem envolvido na charge, 
reconhecendo os elementos que o caracteriza no texto. Já a ironia faz 
parte do gênero de uma forma diferente, o cartunista utiliza um tom 
irônico para expressar a crítica, geralmente utiliza uma ideia contrária 
ao que realmente se sugere na charge para gerar a ironia. 

3. METODOLOGIA   

A presente pesquisa trata-se de um estudo de natureza qualita-
tiva com abordagem exploratória e descritiva. Inicialmente, foi feito um 
levantamento teórico sobre multimodalidade e letramento multimodal 
e suas implicações nos estudos da linguagem. A partir disso, apre-
sentamos uma reflexão sobre letramento multimodal utilizando como 
corpus de análise charges do cartunista Amarildo, publicadas no jornal 
“A Gazeta”.  As charges publicadas fazem referência a acontecimentos 
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que causaram repercussão na sociedade brasileira nos últimos meses 
e retratam assuntos no âmbito político e social 

4. ANÁLISE DO CORPUS E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS  

Charge 01
Tem o Ensino Fundamental? 

Fonte: Amarildo (2020)

A charge acima do cartunista Amarildo foi publicada no jornal 
“A Gazeta” no dia 12/06/2020. Já descrevemos anteriormente que a 
charge aborda uma temática do dia que geralmente causou repercus-
são na sociedade em um determinado momento, daí o seu caráter 
temporal. Na charge em realce, o leitor precisa acionar conhecimentos 
de mundo para compreender a que fato a crítica do texto se refere. Ob-
servamos a imagem caricatural do professor Carlos Decotelli, nome-
ado pelo presidente da República ao cargo de ministro da educação, 
conforme sugere sua forma desenhada com a maleta, óculos, terno e 
seu rosto caricato. Temos também um outro personagem, que confor-
me suas características com terno, prancheta e microfone nos leva a 
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inferir que se trata de um repórter que então, lança, uma pergunta em 
entrevista a Decotelli.  

O leitor é convidado a reconhecer que o episódio da charge 
faz referência em tom de humor a saída de Decotelli do Ministério da 
Educação.  Várias instituições refutaram os títulos acadêmicos decla-
rados pelo ministro. No período, a Fundação Getúlio Vargas informou 
que ele nunca exerceu na instituição o cargo de professor universitário 
e, posteriormente, a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina 
declarou que o professor não possuía o título de Doutorado, obtido na 
instituição conforme havia informado no currículo Lattes. 

As inconsistências continuaram sendo divulgadas pela impren-
sa brasileira. Um levantamento constatou supostos plágios em trechos 
da dissertação de mestrado, defendida na fundação Getúlio Vargas 
(FGV), do Rio de Janeiro, no ano de 2008. Além disso, o curso de pós-
-doutorado de Decotelli foi desmentido pela Universidade de Wupper-
tal, na Alemanha, instituição que havia informado no currículo Lattes. 
Essas discrepâncias levantadas no currículo de Decotelli causaram 
repercussão no noticiário brasileiro, o que provocou estado de tensão 
no Mistério da Educação, bem como muitas críticas direcionadas ao 
Governo Federal.  

A partir da pergunta “uma última pergunta: o senhor tem o en-
sino fundamental?” pelo repórter ao professor, supostamente após 
entregar a carta de demissão do cargo de ministro, sugere ao leitor 
a refletir sobre a crítica direcionada às incertezas divulgadas sobre o 
currículo do ministro.  Podemos perceber também efeito de humor na 
pergunta feita no sentido de questionar se tem ou não ensino funda-
mental, ironizando de forma duvidosa a formação de Decotelli após 
circular na imprensa as inconsistências no seu currículo. 

A parte verbal escrita relaciona -se com as imagens para a 
construção do sentido. No alto da charge, observa-se o enunciado 
“novo ministro da educação mentiu no currículo: não tem pós-douto-
rado, nem doutorado e é acusado de plágio em tese”. A afirmação 
confirma o episódio das inconsistências no currículo de Decotelli, que 
associada a imagem do ministro, nos leva a percepção do sentido hu-
morístico e critica essa situação por se tratar de uma figura relacio-
nada à educação.  Na charge, temos uma interação discursiva, em 
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que o enunciado do repórter em realce carrega valores e discurso em 
contexto ideológico, nesse caso o leitor precisa acionar outras infor-
mações, ou seja, outros discursos que dialogam com o conteúdo apre-
sentado na charge para construir o sentido. 

Na charge em realce, percebemos as relações entre elemen-
tos multimodais, como as imagens caricaturais de personagens que, 
associadas à parte verbal, constrói o sentido do texto. Conforme Lima 
(2017, pág.108), “A leitura de um texto multimodal é uma atividade com-
plexa e exige do leitor uma experiência visual prévia”.  Nesse sentido, o 
conteúdo da charge requer do leitor sua cooperação no texto de modo 
que possa resgatar conhecimentos de mundo para entender o fato e o 
contexto de produção da charge, bem como o propósito comunicativo 
crítico que leva o leitor a interagir por meio da leitura multimodal do 
gênero, o que possibilita o desenvolvimento de reflexões críticas sobre 
os acontecimentos no âmbito da sociedade.       

Charge 02
 

Fonte: Amarildo (2020)
 
A charge acima também de Amarildo foi publicada no jornal “A 

Gazeta” no dia 23/07/ 2020. Observamos em realce na charge um per-
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sonagem em forma de caricatura, olhando para um rádio que noticia 
o fato do presidente da República testar 3 vezes positivo para o novo 
coronavírus. Para compreender essa charge, o leitor precisa recuperar 
informações prévias e associar no texto os elementos imagéticos e a 
parte verbal. 

O leitor precisa saber que, desde que o novo coronavírus se 
alastrou na sociedade brasileira, o presidente Jair Bolsonaro tem de-
fendido constantemente o uso da hidróxido cloroquina para o tratamen-
to da doença.  No entanto, estudos pela imprensa brasileira mostraram 
que o medicamento não possui eficácia comprovada cientificamente 
para o uso em pessoas infectadas pelo vírus, pois pode provocar efei-
tos colaterais, a exemplo problemas cardíacos. Essa discussão sobre 
o uso da cloroquina tem provocado muitos entraves de ordem política 
na sociedade brasileira, o que gera um estado de incerteza sobre o 
uso da medicação. 

Para compreender a charge, o leitor precisa saber que o presi-
dente Jair Bolsonaro contraiu o novo coronavírus e informou a impren-
sa brasileira que estava fazendo uso da cloroquina no tratamento da 
doença.  Nesse sentido, podemos observar na charge em discussão 
que a forma como o personagem está disposto na imagem sugere 
que ele supostamente contraiu o coronavírus, uma vez que o copo de 
água na mão aponta que ele faria o uso da hidróxido cloroquina para 
combater a doença. O leitor infere essa informação por meio da asso-
ciação da caixa do medicamento na mão do personagem, conforme 
podemos ver na imagem.  

Ao ouvir a notícia informada pelo rádio sobre os 3 testes posi-
tivos do presidente Bolsonaro, o personagem, então, joga a hidróxido 
cloroquina na lixeira. Nesse sentido, o leitor pela mobilização de co-
nhecimentos prévios precisa entender que a charge faz uma crítica ao 
discurso do presidente Jair Bolsonaro em defender, mesmo sem eficá-
cia comprovada cientificamente, o uso da cloroquina no tratamento do 
novo coronavírus, já que mesmo usando a medicação testou 3 vezes 
positivo para a Covid-19.  Essa crítica fica clara ao associar a notícia 
do rádio com as imagens da charge, o frasco da cloroquina sendo 
jogada na lixeira, sugerindo que o personagem não faria mais o uso, 
uma vez que não apresentou eficácia ao presidente.   
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Dessa forma, os diferentes elementos que compõem a multi-
modalidade da charge carregam informações para que o leitor esta-
beleça a produção de sentidos, articulando os modos de linguagem, 
interagindo com o significado das imagens no texto e negociando 
sentido a partir de conhecimentos. Assim, torna-se importante uso do 
texto multimodal com vista ao letramento, pois “A presença de textos 
multimodais que articulam imagem e escrita na escola possibilitam o 
desenvolvimento da capacidade crítica no leitor” (Lima, 2017, p. 107). 
A partir disso, consideramos importante o uso do gênero charge com 
sua composição para o desenvolvimento do letramento multimodal. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo mostra que as charges analisadas apresentam uma 
composição multimodal que requer a cooperação do leitor no texto 
para estabelecer sentido por meio da mobilização de conhecimentos 
prévios e interação entre os significados que os elementos represen-
tam no   texto. O leitor é convidado a negociar sentido a partir das 
estratégias textuais utilizadas na charge com vista ao propósito comu-
nicativo.  

A composição multimodal da charge envolve o leitor com o con-
teúdo apresentado de modo que requer do sujeito leitor sua coopera-
ção no texto no sentido de acionar informações prévias ao texto para 
construir a proposta de sentido. Desse modo, o contexto da charge, 
relações de sentidos entre recursos verbais e imagéticos, sugerem 
reflexões sobre assuntos de natureza política e social, os quais pos-
sibilitam uma leitura multimodal com vista ao desenvolvimento crítico 
do aluno.  

Nas charges analisadas, observamos que a leitura multimodal 
das charges favorece a reflexão crítica do leitor sobre os fatos da so-
ciedade. Assim, conclui-se que a charge contribui para o desenvolvi-
mento do letramento multimodal por mesclar diferentes recursos multi-
modais que envolvem o leitor no processo de leitura.  
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RESUMO
Com novas revoluções sociais na caminhada da raça humana, novas 
concepções estéticas se tornam necessárias para expressar devida-
mente os novos conflitos que emergem nesse novo panorama mun-
dial. O gênero romance surge no âmbito literário para servir de espaço 
para personagens de cunho comum. O gênero gótico também surge 
nessa tormenta de mudanças para funcionar como a ferramenta que 
possibilita que os conflitos de moralidade sejam devidamente expres-
sados. Os objetivos são observar e analisar a trajetória da personagem 
protagonista do romance da autora moçambicana, Paulina Chiziane, 
O Sétimo Juramento (2000) e como essa obra se configura como um 
típico romance gótico moçambicano. 
Palavras-chave: Gótico; imaginário; O Sétimo Juramento; Paulina 
Chiziane.

ABSTRACT: 
With new social revolution in the path of humanity, new aesthetic con-
ceptions become necessary to duly express the new conflicts that surfa-
ce in this new world scenery. The novel emerges in the literary sphere to 
offer space to the common characters. The Gothic genre also appears 
in this turmoil of changes to work as a tool that makes it possible for the 
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conflicts of morality to be duly expressed. The purpose of this paper is to 
observe and analyze the course of the main character of Mozambican 
author Paulina Chiziane’s novel, O Sétimo Juramento (2000) and how 
this book is characterized as a typical Mozambican Gothic novel.
Keywords: Gothic; imaginary; O Sétimo Juramento; Paulina Chiziane.

1 Introdução

A dinamicidade do âmbito literário são os braços que seguram 
a humanidade em união. Apesar de diferentes línguas, culturas, cores 
e costumes, o ato de narrar é um dos gestos mais antigos de nossa 
história, já que, segundo o professor e psiquiatra austríaco Carl Gus-
tav Jung, o homem se utiliza de metáforas para que, assim, possa 
externalizar em forma de imagens seus mais profundos sentimentos e 
opiniões sobre a natureza, o mundo que o cerca e a si mesmo (2008):

O homem utiliza a palavra escrita ou falada para expres-
sar o que deseja comunicar. Sua linguagem é cheia de 
símbolos, mas ele também, muitas vezes, faz uso de 
sinais ou imagens não estritamente descritivos. Alguns 
são simples abreviações ou uma série de iniciais como 
ONU, Unicef ou Unesco; outros são marcas comerciais 
conhecidas, nomes de remédios patenteados, divisas e 
insígnias. Apesar de não terem nenhum sentido intrín-
seco, alcançaram, pelo seu uso generalizado ou por 
intenção deliberada, significação reconhecida. Não são 
símbolos: são sinais, e servem apenas para indicar os 
objetos a que estão ligados. (JUNG, 2008, p. 18)

 A cada mudança de época e de gerações, faz-se necessário 
o surgimento de novos gêneros literários e de concepções estéticas, 
sendo este os casos das canções, que, em diferentes ritmos e rimas, 
foi e continua sendo de suma importância para a ilustração de mitos 
pedagógicos para a formação de povos, assim como a poesia, que, 
em seu mais profundo lirismo, é capaz de expressar as questões mais 
íntimas de uma determinada sociedade, assim como a epopeia ao re-
tratar e também cantar feitos heroicos, exaltando e eternizando a na-
cionalidade de uma determinada nação, como a grega, por exemplo. 
Assim também é o caso do gênero romance, verdadeiro foco deste 
trabalho, que emerge no âmbito literário para retratar e para expor a 
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representação da realidade de personagens que não pertenciam aos 
gêneros citados anteriormente. 

O romance, então, surge nos séculos XVIII e XIX para narrar os 
problemas diários de personagens comuns do cotidiano e suas contra-
dições, como resultado de três eventos históricos que mudariam para 
sempre o quadro social e econômico do mundo ocidental: as duas 
revoluções industriais e a Revolução Francesa. Os dois primeiros epi-
sódios, portanto, tiveram protagonismo no fim dos anos 1700 e o fim 
dos anos 1800, em que o surgimento de fábricas e maquinário para 
abastecê-las contribuiria para o surgimento de uma terceira classe 
social entre os aristocratas e os camponeses, a classe média. Com 
melhores condições de trabalho e com melhores salários, a sociedade 
inglesa do século XVIII obteve melhores condições de vida, o que se 
espalharia para o restante da Europa e do mundo. Este tornou-se um 
lugar mais rápido, intenso e ágil, à medida que a mão-de-obra da agri-
cultura foi gradualmente substituída pela mão-de-obra industrial. Com 
a criação de trens e carros, as distâncias tornaram-se cada vez meno-
res e o mundo também se tornou um lugar globalizado. Juntamente a 
esses eventos, a Revolução Francesa, entre outros aspectos, contribui 
fortemente ao determinar novos mandamentos e obrigações, como a 
Declaração dos Direitos Civis e o fim definitivo do regime feudal. 

Dessa forma, com o quadro mundial alterado para a Era Mo-
derna, fez-se necessário o surgimento de outras concepções estéticas 
para retratar essa nova ordem que muda o ponto de vista do centro, do 
heroico, do poético, em direção ao urbano, à cotidianidade, à prosa: o 
gênero romance. Com a finalidade de representar a rotina comum de 
personagens também comuns, autores que engrenaram por esse ca-
minho se fizeram fiéis ao que chamaram de ‘realismo’. Contudo, o pro-
fessor e teórico literário, Ian Watts, cuja obra A Ascensão do Romance 
(1959) é considerada a obra seminal dos estudos do gênero, acredita 
que essa busca incessante pelo real na concepção estética não contri-
bui para o efeito esperado que um romance cause no leitor, visto que: 

Esse uso do ‘realismo’, entretanto, tem o grave defeito de 
ocultar o que é provavelmente a característica mais ori-
ginal da forma do romance. Se o romance fosse realista 
meramente porque vê a vida de forma sórdida, seria ape-
nas um romance invertido; mas na verdade ele tenta re-
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tratar todas as variedades da experiência humana, e não 
somente aquelas adequadas a uma perspectiva literária 
em particular: o realismo do romance não reside no tipo 
de vida que apresenta, mas na forma como apresenta.1

Partindo da premissa de que o romance, portanto, é a prova 
literária da representação da realidade de um determinado povo, em 
uma época específica, de um lugar particular, o âmbito literário tornou-
-se o meio ideal para que fossem expressos sentimentos profundos, 
contradições, dos pensamentos mais racionais ao mais irracionais, 
medos e incertezas. O gênero gótico surge no mesmo período, mais 
especificamente na obra do escritor inglês, Horace Walpole, O Caste-
lo de Otranto (1764)2, como a ferramenta para que essas sensações 
mais profundas pudessem ser retratadas sem quebrar o decoro lite-
rário, como o trauma ocasionado pela mudança brusca do desenho 
mundial, o conflito de gerações, ou seja, as incertezas da faixa etária 
que ainda pertencia ao mundo conservador e a nova geração bour-
geoise que reivindicava a modernidade do mundo.

O conceito de gótico utilizado nessa pesquisa é a definição 
clássica do professor e psiquiatra alemão, Sigmund Freud, que, em 
seu ensaio intitulado para a língua portuguesa, como “O Estranho” 
(1955), afirma que esse elemento se caracteriza por ser dicotômico. 
Ou seja, depois de vasculhar em diversas línguas clássicas, como o 
grego, o latim e o sânscrito, e em diversas línguas modernas, como 
português, o francês, o inglês, o italiano, entre tantas outras, foi so-
mente em sua língua materna que encontrou o termo que serviria para 
conceituar esse elemento polêmico, Das Unheimlich, que, em alemão, 
significa a pessoa ou objeto que é capaz de causar em seu expectador 
o efeito familiar de aquele, aquela ou aquilo lhe passa prazer, satisfa-
ção, conforto, mas simultaneamente lhe causa estranhamento, visto 
1  “This use of ‘realism’, however, has the grave defect of obscuring what is probably 
the most original feature of the novel form. If the novel were realistic merely because it 
saw life from the seamy side, it would only be an inverted romance; but in fact it surely 
attempts to portray all the varieties of human experience, and not merely those suited 
to one particular literary perspective: the novel’s realism does not reside in the kind 
of life it presents, but in the way it presents it” (WATT, 1959, p.10, tradução minha).
2  Romance publicado em 1764, considerado oficialmente a primeira obra literária 
gótica graças a exagerada quantidade de elementos, como fantasmas e elmos que 
despencam do céu sem nenhuma razão aparente. Outra singularidade é o subtítulo 
apresentado: ‘a Gothic story’.
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que sentimentos uma vez reprimidos na infância de acordo com as 
fases de amadurecimento do consciente do sujeito retornam à super-
fície, tornando o indivíduo consciente uma outra vez do que se passa 
nos porões da mente humana. Nesse ponto, o conceito freudiano é 
estendido nessa pesquisa ao conceito de gótico da professora e teó-
rica norte-americana, Eve Kosofsky Sedgwick, que, em sua obra de 
referência, The Coherence of Gothic Conventions (1986), explica que 
esse elemento de tema literário não se encontra nos elementos físicos 
da narrativa gótica, como em monstros, vampiros, lobisomens, ou, até 
mesmo, portas que se mexem sozinhas ou retratos que piscam e se 
movem na tela artística, mas, sim, no âmbito social, ou seja, na inte-
ração das personagens que constroem aquele ambiente ficcional que 
representa um recorte da realidade:

Pois, originalmente, o gótico teve numerosos avanços 
estéticos, que serviram para romper com a “clássica” e 
“racional” ordem de vida e para tornar possível um tipo 
de reação, e uma reação a um tipo de coisa, que entre 
o conhecimento geral tem sido, há tempos, um tabu. No 
romance, era função do gótico expandir horizontes para 
além de padrões sociais, decisões racionais, e emoções 
institucionalmente aprovadas; em síntese, aumentar a 
noção de realidade e seu impacto no ser humano. Tor-
nei-me então um grande liberador de sentimentos. Isso 
reconheceu o não-racional – no mundo de coisas e 
acontecimentos, ocasionalmente no reino do transcen-
dental, finalmente e mais persistentemente nas profun-
dezas do ser humano.3

Ainda embutido no conceito de gótico, temos a dicotomia das 
categorias que são o terror e o horror que esse gênero retrata e expõe. 
A escritora inglesa do século XVIII, Ann Radcliffe, influência profun-
da nessa nova categoria literária que surgia, afirma que os romances 
góticos ilustram de duas maneiras diferentes as contradições sociais, 
3  “For originally Gothic was one of a number of aesthetic developments which served 
to breach the ‘classical’ and ‘rational’ order of life and to make possible a kind of 
response, and a response to a kind of thing, that among the knowing had long been 
taboo. In the novel it was the function of Gothic to open horizons beyond social pat-
terns, rational decisions, and institutionally approved emotions; in a word, to enlarge 
the sense of reality and its impact on the human being. It became then a great liber-
ator of feeling. It acknowledged the non-rational – in the world of things and events, 
occasionally in the realm of the transcendental, ultimately and most persistently in the 
depths of the human being” (HEILMAN, 1958, p.131, tradução minha).
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conceituando o que seria os elementos terror e horror nessas narrati-
vas. Cansada da repetição de temas, como heroínas expostas como 
donzelas em perigo de um horrível tirano, cenas grotescas como abu-
sos, assassinatos e estupros, e a falta de explicação para tais eventos 
sobrenaturais, a Srª. Radcliffe decide criar o que, na sua opinião, seria 
o romance gótico ideal, ou seja, aquela obra que ilustraria o verdadeiro 
drama do cotidiano social. Em seu ensaio “On the Supernatural in Poe-
try”, constrói uma situação em que duas personagens, o Sr. W- e o Sr. 
S-, encontram-se na cabine de um trem e começam a deliberar sobre 
como nossa mente imaginativa pode pregar peças a nós mesmos. O 
primeiro apresenta-se como um homem sensível, enquanto o segundo 
apresenta-se como um homem extremamente racional e pragmático 
que espera ansiosamente por seu prato de jantar ao longo da viagem.

Com esse cenário, a autora de diversos romances, como Os Mis-
térios de Udolpho (1794) e The Italian (1797), afirma que o elemento do 
horror é aquele cujo efeito e cuja representação estética fere o decoro 
literário ao expor cenas dantescas sem que uma espécie de véu narrativo 
cubra as passagens sugestivas ao público leitor. Por outro lado, o elemen-
to terror é o aspecto do gênero que possibilita esse efeito que o medo e 
o desejo recalcados sejam trazidos à superfície graças aos elementos 
narrativos de primeiro plano que sugerem ou até mesmo anunciam uma 
possível futura tragédia na vida de uma determinada personagem:

[...] Terror e horror são opostos tão extremos, que o pri-
meiro expande a alma, e desperta as capacidades a um 
alto grau de vida; o outro contrai, congela e quase as 
aniquila.  Entendo que nem Shakespeare ou Milton nas 
suas ficções, nem Burke em seu raciocínio, procuraram 
em nenhum lugar afirmar o horror como uma fonte do 
sublime, apesar de todos eles concordarem que o terror é 
uma grande fonte; e onde se encontra a grande diferença 
entre horror e terror senão na incerteza e na obscuridade, 
que acompanha a primeira, a respeito do temeroso mal?4

4  “[…] Terror and horror are so far opposite, that the first expands the soul, and awak-
ens the faculties to a high degree of life; the other contracts, freezes, and nearly anni-
hilates them. I apprehend that neither Shakespeare nor Milton by their fictions, nor Mr. 
Burke by his reasoning, anywhere looked to positive horror as a source of the sublime, 
though they all agree that terror is a very high one; and where lies the great difference 
between horror and terror, but in the uncertainty and obscurity, that accompany the 
first, respecting the dreaded evil?” (RADCLIFFE, 2002, p. 06, tradução minha).
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Nesse trajeto inverso da literatura em relação ao que estava 
acontecendo no mundo, visto que cada vez mais o ambiente social 
era comandado pelo cientificismo iluminista, o âmbito literário cami-
nhava na direção oposta a fim de externalizar os medos e os receios 
do futuro incerto. Nessa pesquisa, esse trajeto inverso da literatura é 
estendido à Era Contemporânea, já que a corrida tecnológica continua 
cada vez mais acirrada, abrindo espaço para que os gêneros romance 
e gótico permaneçam no protagonismo estético do panorama literário. 
Isso nos traz, então, ao romance alvo desse trabalho, O Sétimo Jura-
mento (2000), da autora moçambicana Paulina Chiziane, que, ao se 
apoderar de um gênero forçadamente imposto, é capaz de registrar e 
mais especificamente retratar os medos, os receios, os desejos e as 
contradições de uma sociedade um tanto quanto esquizofrênica, como 
resultado de quatrocentos anos de abuso de um regime colonial escra-
vocrata. Sendo assim, a narrativa traz a trajetória da personagem cha-
mada David, um homem moçambicano de meia-idade, que, no tempo 
narrado (RICOUER, 1995, p. 126), encontra-se em uma posição de 
privilégio, visto que é o diretor de uma importante fábrica em seu país. 
Ao avançarmos a leitura da obra, acabamos por descobrir que David 
no passado tinha sido o jovem militante que ia às ruas lutar por direitos 
civis, mas que, nesse presente narrativo, faz de tudo para manter-se 
no poder, e, com isso, recorre à feitiçaria, ao conhecimento primário 
de sua cultura, ao imaginário que regeu e rege ainda a lógica e os 
contratos sociais de seu próprio povo, de sua própria cultura e de seu 
próprio país, o poder de um nynaga, que há muito havia sido silenciado 
pelo homem branco colonizador:

As imagens de um passado de glória correm na mente 
como fotografias. Treinos militares e guerra contra o co-
lonialismo, marchas, combates, sabotagem. Comícios. 
Discursos. Palavras de ordem. Euforia, sonhos, convic-
ções. Vitória final sobre o colonialismo. Delírio coletivo 
no dia da celebração da independência. Recorda com 
saudade as sessões de estudo em grupo das políticas 
revolucionárias. Recorda a linguagem antiga. Camarada 
comandante, camarada pai, camarada esposa, camara-
da chefe. Muita amizade, solidariedade, camaradagem 
verdadeira. Naquele tempo tinha o coração do tamanho 
de um povo, mas hoje está tão pequeno que só alberga 
a si próprio. Agora, a palavra povo é um simples número, 
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sem idade nem sexo. Sem sonhos nem desejos. Apenas 
estatística. (CHIZIANE, 2000, p. 15)

Para obter o sucesso político e econômico, então, David ofere-
ce o seu bem mais precioso como garantia de seu rito de passagem 
para esse novo universo: a sua família. Para completar esse ciclo, Da-
vid deve passar pelos sete juramentos necessários, que dão nome ao 
romance, 1) o batismo, 2) a bandeira, 3) o matrimônio, 4) a revolução, 
5) a nação, 6) a competência e o zelo, 7) a feitiçaria. Ao enredar-se 
nesse contrato sem volta, David percebe que somente a parte familiar 
que renega enfaticamente a obra toda, como sua mãe e seu filho, 
portadores dos dons da religião moçambicana, são capazes de resol-
ver o problema, os conflitos ficcionais causados por suas escolhas ao 
longo de sua trajetória. Em vez de sua família ser sacrificada pelo seu 
fracasso ambicioso, é David que termina por se sacrificar, morrendo 
pela causa. 

Considerando esse cenário como uma aproximação do mito do 
Fausto (GOETHE, 2015), a personagem que morre pela causa egoísta 
e individual ao fazer um trato com Mefistófeles, o objetivo dessa pes-
quisa é investigar, através da trajetória da personagem de David por 
meio de suas escolhas e movimentações dentro da narrativa, como 
essa obra figura-se como um verdadeiro romance gótico moçambi-
cano, ou seja, como as convenções clássicas do gótico inglês adap-
taram-se a outro contexto, a outra época, a outro imaginário, porém, 
não perdendo sua função de estender a realidade e expor o que se 
passa nas camadas mais profundas do consciente humano. A me-
todologia utilizada para analisar devidamente essa obra e delinear o 
caminho desse artigo é a observação da trajetória dessa personagem 
e destacar os momentos e as passagens em que a representação da 
realidade narrativa cruza e, até mesmo, se mistura com o universo 
mágico-fantástico do sobrenatural moçambicano, utilizando a nomen-
clatura do escritor e teórico argentino Ricardo Piglia, que, em seu en-
saio, “Teses Sobre o Conto”, define o que seria a narrativa aparente e 
a narrativa profunda, a primeira refere-se à narrativa de primeiro plano, 
que, no caso do romance alvo dessa pesquisa, é a história de vida de 
David, ou seja, o homem que venceu na vida, dono de uma importante 
indústria, corrupto, que faz de tudo para manter-se no poder, enquan-



ENSINO, LITERATURA E LINGUAGENS: NOVOS TEMPOS, NOVAS ABORDAGENS 73

to a segunda refere-se à história profunda e paralela que permeia a 
história aparente, que, no caso de O Sétimo Juramento, é a história 
também de David, porém, a personagem que se inicia no poder de 
nynaga, que passa, portanto, a pertencer ao universo, cujos valores 
são outros e imateriais.

A bibliografia utilizada para embasar essa pesquisa recorre, 
então, às referências clássicas dos gêneros romance e gótico, como 
os citados anteriormente, e às críticas mais recentes, como o trabalho 
enciclopédico da professora e pesquisadora norte-americana, Carol 
Margaret Davison, como History of the Gothic: Gothic Literature 1764 
– 1824 (2009) e The Victorian Gothic: an Edinburgh Companion (2014), 
e os trabalhos referentes ao imaginário e aos estudos da Fenomeno-
logia, como o também já citado O Homem e seus Símbolos (2008), 
do professor e psiquiatra Carl Gustav Jung, e seus discípulos, os pro-
fessores e teóricos franceses Gaston Bachelard, com A Poética do 
Espaço (1996), e Gilbert Durand, com As Estruturas Antropológicas 
do Imaginário (2002). As primeiras referências, portanto, cumprem a 
função de conceituar e estabelecer termos-chave dos estudos do ro-
mance e do gótico, enquanto as referências relacionadas ao imaginá-
rio cumprem a função de explanar o que é o imaginário coletivo, como 
esse imaginário é construído, perpetuando a história de um povo, de 
uma cultura e de uma língua, e, assim, consequentemente como pode 
ser expandido.

As convenções góticas do imaginário coletivo moçambicano

Como trabalhado previamente no tópico anterior, o ser humano 
faz o uso de metáforas linguísticas para expressar seus pensamentos 
mais íntimos e abstratos. De acordo com o professor e teórico Gas-
ton Bachelard, utilizamos as imagens dos quatro elementos primitivos, 
fogo, água, ar e terra, para criar tais imagens, formando juntamente 
um imaginário coletivo, mostrando que, além de dividirmos uma heran-
ça genética, o indivíduo também compartilha uma série de arquétipos 
que auxiliam na formação e no desenvolvimento mental do sujeito. 
Com isso, consciência e inconsciência independentemente se desen-
volveram, transformando a comunicação entre essas duas camadas 
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mentais um mistério até hoje (JUNG, 2008). Neste sentido, as metáfo-
ras e as imagens que criamos na língua tornam a vida mais suportável 
e a linguagem, uma sedutora amorosa. 

Dessa forma, podemos afirmar que o arquétipo do herói é um 
formador de caráter e de personalidade. Ainda de acordo com as 
ideias do professor austríaco, o desenvolvimento da mente humana 
se dá em quatro fases, a Trickster, a Red-Horn, a Hare e última, mas 
não menos importante, Twins. A primeira refere-se à mente infantil, ou 
seja, o indivíduo não possui consciência de que vive em sociedade e 
que depende desse grupo para que obtenha sucesso pessoal. Apenas 
preocupa-se em satisfazer seus desejos mais básicos, como a fome, 
a sede e a necessidade de atenção. A segunda fase, no entanto, já 
mostra um indivíduo gradualmente mais desenvolvido, visto que se 
relaciona com a criança que está sendo apresentada à sociedade. 
Sendo assim, o sujeito passa a tornar-se consciente do grupo ao qual 
está inserido e é a fase em que as primeiras podas sociais acontecem 
em sua casa fenomenológica. A terceira fase refere-se ao indivíduo 
adolescente que passa a agir sozinho, mas ainda se encontra dividido 
entre seus desejos e prazeres mais íntimos e a cobrança social de 
colocar o grupo a frente de si. Finalmente, a última fase, que traduzida 
para a língua portuguesa, significa ‘gêmeos’, é a fase em que o indiví-
duo está alcançando a fase adulta de sua caminhada e precisa decidir 
qual das suas personalidades gêmeas deve aflorar e qual deve ser re-
primida desse momento em diante: o gêmeo bom, ou seja, aquele que 
coloca o coletivo acima de suas vontades pessoais, ou o gêmeo ruim, 
ou seja, aquele que satisfaz os seus próprios impulsos sem considerar 
o bem comum. 

Partindo do pressuposto de que o ato de leitura é um ato cons-
ciente e que, dessa forma, o público leitor se identifica e reage ao 
que está posto nas páginas logo a sua frente, o arquétipo do herói 
no âmbito literário ganha tamanha força já que essa figura apresenta 
uma trajetória, que inserida no gênero romance, necessita ultrapassar 
diversos desafios e contradições para que, no final de sua narrativa, 
seu desenvolvimento dê-se por completo:

Essas personagens divinas são, na verdade, represen-
tações simbólicas da psique total, entidade maior e mais 
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ampla que supre o ego da força que lhe falta. Sua fun-
ção específica lembra que é atribuição essencial do mito 
heroico desenvolver no individuo a consciência do ego 
– o conhecimento de suas próprias forças e fraquezas – 
de maneira a deixá-lo preparado para as difíceis tarefas 
que a vida lhe há de impor. Uma vez passado o teste 
inicial e entrando o indivíduo na fase da maturidade da 
sua vida, o mito do herói perde a relevância. A morte 
simbólica do herói assinala, por assim dizer, a conquista 
daquela maturidade. (JUNG, 2008, p. 144)

 Contudo, se esse herói não amadurece, não aprende com os 
erros nas situações impostas pela trajetória literária e sucumbe ao fi-
nal, entrega-se pela causa. Temos, portanto, a figura do anti-herói, 
que é o caso do romance alvo dessa pesquisa. O gênero gótico, desse 
modo, proporciona o espaço e as condições favoráveis para este tipo 
de imagem poética, visto que é a ferramenta e a forma como os confli-
tos e as contradições de um determinado povo, lugar e tempo podem 
ser devidamente colocados:

David olha de novo para a janela e fica petrificado. 
Makhulu Mamba agora empunha a flecha em posição 
de morte, enquanto os tambpres rufam cada vez mais 
alto, saudando antecipadamente a recepção do novo 
membro do exército das sombras. Clemente ampara o 
pai que cai sobre o solo como um fardo. Mete a mão no 
bolso. No exacto momento em que a flecha está a uns 
centímetros do alvo, esta quebra-se maravilhosamente, 
contra-atacada por uma pedra, a mesma pedra de Wus-
sapa que os salvou da morte na noite de Dumezulu. O 
exército de Makhulu Mamba dispersa porque sabe que o 
alvo é invulnerável. Clemente ajoelha-se e ampara o pai 
que baba. Leva-o nos seus braços, para a cama. Sob 
o olhar sereno da mãe, Clemente faz os possíveis para 
reanimar aquele corpo atormentado. 
David agarra-se desesperadamente ao filho e solta o úl-
timo suspiro.
Venci.
Venci os leões.
Julguei que a terra era minha.
Mas não venci a mim mesmo. Não venci os meus leões 
interiores que me devoravam a consciência. Todo o ven-
cedor é vencido pelos seus crimes. A terra jamais será 
propriedade humana. (CHIZIANE, 2000, pp. 264-265)



ENSINO, LITERATURA E LINGUAGENS: NOVOS TEMPOS, NOVAS ABORDAGENS 76

 No que concerne os estudos de Gaston Bachelard, em seu 
livro A Poética do Espaço (1996), o autor afirma que o poema é, então, 
uma sucessão de imagens que o público leitor constrói à medida que 
avança na leitura e reage ao que está sendo lido e às imagens que es-
tão sendo referenciadas. Para o proposto dessa pesquisa, esse con-
ceito é estendido ao gênero romance, visto que, ao retratar cenas do 
cotidiano, o romance também funciona com a montagem e a constru-
ção de cenas que ilustram a trajetória de seus protagonistas. Bache-
lard (1996) também trabalha com a imagem da casa fenomenológica, 
visto que, ao relacionarmos com a imaginação e com as lembranças 
marcadas da infância formadora, o espaço da casa é o primeiro espa-
ço que passamos a dominar na medida que nos tornamos cada vez 
mais maduros e independentes. É nesse espaço que passamos a des-
cobrir o universo que nos rodeia e as primeiras podas sociais para a 
formação de nosso caráter e de nossa personalidade. Sendo assim, a 
figura da casa é de suma importância na construção de uma narrativa, 
correspondem aos níveis psicológicos do consciente e do inconscien-
te. Quando colocados verticalmente, o sótão e os quartos mais altos 
referem-se ao nível consciente dos sonhos, em que nos permitirmos 
fantasiar sobre o meio real representado e a deliberar sobre nossos 
desejos e vontades pessoais. Contudo, essas fantasias devem possuir 
um limite, ou seja, devem conter conteúdos suportáveis para nosso es-
tado psíquico. O espaço da sala, por outro lado, corresponde ao auge 
do nível de consciência do indivíduo, já que esse espaço representa o 
coletivo, ou seja, é nesse espaço que devemos nos expor para a con-
vivência em grupo e, assim, decidir o que iremos mostrar ou não para 
a sobrevivência. E, por fim, o nível do porão, que corresponde ao nível 
do inconsciente, ou seja, todo o pensamento, imaginação, desejo, ou 
vontade é direcionado ao nível mais profundo de nossa psique, já que 
deve permanecer reprimido em detrimento do coletivo:

A casa é um corpo de imagens que dão ao homem ra-
zões ou ilusões de estabilidade. Incessantemente reima-
ginamos a sua realidade: distinguir todas essas imagens 
seria revelar a alma da casa; seria desenvolver uma ver-
dadeira psicologia da casa. Para pôr em ordem essas 
imagens, é preciso, acreditamos, examinar dois temas 
principais de ligação: 1º) A casa é imaginada como um 
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ser vertical. Ela se eleva. Ela se diferencia no sentido de 
sua verticalidade. É um dos apelos à nossa consciência 
de verticalidade; 2º) A casa é imaginada como um ser 
concentrado. Ela nos leva a uma consciência de centra-
lidade. (BACHELARD, 1996, p. 36) 

 Dessa forma, ao pensarmos sobre a obra de Paulina Chizia-
ne, estamos diante de um grupo de personagens que tiveram essa 
imagem da casa fenomenológica destituída, desorganizada e frag-
mentada pela violência da invasão do branco, europeu, colonizador 
que, para impor sua cultura e sua língua, dizima a cultura, a língua 
e a lembrança do outro, como uma espécie de trauma. David e sua 
família são a representação dessas personagens dissimuladas que 
se encontram em um entre-lugar, ou seja, a referência da cultura de 
seu povo e de seus ancestrais carrega esse sentimento de que deve 
ser recalcado, enquanto nunca se sente como pertencente à cultura 
colonizadora, porque não faz parte de seu imaginário coletivo, visto 
que, na verdade, nunca foram totalmente integrados, porque sempre 
são vistos e tratados como o ‘outro’. Na passagem da obra em ques-
tão, temos a ilustração do que é viver nesse entre-lugar: Vera, esposa 
de David, após observar a marcha dos operários da fábrica na manhã 
que começava, parte para cozinha para preparar o almoço da família, 
socorre o filho de um episódio de pânico e pesadelo. Vera contrasta 
suas duas vidas, a da infância e a da vida adulta:

Se os medos de Clemente são pura fantasia, os seus são 
verdadeiros, com personagens reais e concretos. Basta 
o céu ficar nublado que ela imagina um raio. E o raio 
traz a imagem do fogo aceso, do fumo, de gritos histé-
ricos e rituais medonhos. Vera tinha cerca de oito anos. 
Chapinhava nas lagoas lamacentas dos subúrbios com 
um grupo de amigas quando viram um saco a flutuar. A 
curiosidade infantil levou-a a apanhar o saco e a abrir. 
Estavam lá duas criancinhas recém-nascidas, afogadas. 
A princípio julgou-se que fosse um dos frequentes casos 
de bebês atirados no lixo, mas a investigação provou o 
contrário: as crianças tinham sido sacrificadas ao deus 
trovão por um casal oriundo da região de Matutuine, ter-
ra de domares de trovão. Acreditam que os gémeos são 
amigos do trovão, atraem os raios que causam desgra-
ças. (CHIZIANE, 2000, p. 24)
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Ao estendermos essa análise do imaginário ao discípulo de Ba-
chelard, Gilbert Durand, obtemos o conceito de formação de imagens, 
como a maneira evasiva de escaparmos da ideia de morte e de nossa 
própria finitude (2002). O conceito de casa fenomenológica, por sua 
vez, também é trabalhado aqui e, além de ser vista verticalmente como 
as camadas do psicológico humano, Durand (2002) afirma que o espa-
ço da casa é a extensão do corpo da mente do indivíduo que a habita. 
Dessa forma, podemos afirmar que a casa fenomenológica das per-
sonagens de Paulina Chiziane encontra-se fragmentada, já que o que 
é apresentado como a nova realidade e, consequentemente, como o 
novo espaço que deve ser habitado, não corresponde como o espaço 
de atuação, de formação nem de referência para aqueles sujeitos. Com 
isso, obtemos indivíduos também fragmentados que permanecem pre-
sos nesse elemento do estranhamento em que não se reconhecem na 
representação de realidade imposta, porém, se sentem familiarizados 
com o ambiente quando essa realidade mágica-fantástica excede o 
mundo material em que estão inseridos. A sensação de desconforto 
aflora à superfície, quando conscientes dos sentimentos bons que es-
sas imagens coletivas causam, têm internalizado que essas imagens 
devem ser reprimidas.

Com esse caminho traçado em relação aos estudos da Feno-
menologia, é possível que passemos a tratar das convenções góticas 
inseridas nesse gênero em particular e que regem como as imagens, 
portanto, devem ser estabelecidas para o efeito final. A professora e 
crítica norte-americana, Eve Kosofsky Sedgwick, em sua obra de re-
ferência The Coherence of the Gothic Conventions (1986), permeia 
seu projeto em analisar três romances do cânone gótico para delibe-
rar como essas convenções aparecem. A metodologia proposta nesse 
projeto é analisar essas obras a partir de três ângulos diferentes que 
constroem uma obra gótica, a estrutura, o psicanalítico e o fenomeno-
lógico. O primeiro refere-se a estrutura do romance em si, ou seja, a 
maneira como a narrativa é colocada. E a história deve ser colocada de 
duas maneiras, em um primeiro momento, o romance deve apresentar 
um padrão de uma história dentro de outra história, visto que somente 
construindo essas camadas narrativas é possível que os conflitos e 
as contradições sejam revelados aos poucos, mais uma vez, sem ferir 
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o decoro literário. Outra característica importante da estrutura de um 
romance gótico é a capacidade de tratar sobre o não-dizível, ou seja, 
temas, como o incesto ou, no caso do romance trabalhado, a feitiçaria: 

A história se faz entender, mas de forma abafada, com 
uma noção de tempo distorcida, e acompanhada de um 
tipo de desesperança sobre qualquer uso direto de lin-
guagem. Em seu modo mais simples, o indizível aparece 
em quase todas as páginas: “horror indizível”: “indes-
critível” ou “indizível” são os adjetivos intensificadores 
escolhidos nesses romances. Em um nível mais amplo, 
o romance lida com coisas que são difíceis de se discu-
tir de uma maneira naturalista, como a culpa; mas elas 
descrevem a dificuldade, não em termos de resistências 
que podem ou não ser superadas, mas em termos de 
um absoluto, muitas vezes proibição institucional ou im-
perativo.5

O segundo ângulo trabalhado por Sedgwick (1986), então, con-
sidera os impulsos e os desejos mais íntimos reprimidos pelas perso-
nagens, enquanto o terceiro refere-se a como o elemento do estranho 
se comporta no tempo e no espaço narrativo. Nesse sentido, O Séti-
mo Juramento (2000) cumpre os pré-requisitos necessários para con-
figurar-se como uma obra do gênero gótico, visto que a história que é 
apresentada para o público leitor se encontra em níveis: primeiro, so-
mos apresentados ao núcleo familiar e profissional, a rotina diária, a 
rotina da fábrica e seu relacionamento com os operários e seus colegas 
de bancada. Em seguida, entramos em contato, a partir do amigo de 
David, Lourenço, que, ao contrário de seu amigo, não renega as origens 
ancestrais, que há mais de um universo para se viver, um universo que 
não é guiado pelas leis corruptas do homem, um mundo em que as 
leis da natureza não permitem que equívocos ocorram, como a falta de 
palavra a um compromisso ou juramento, um mundo em que as dívidas 
são cobradas a fim de que o universo entre em equilíbrio novamente. 

5  “The story does get through, but in muffled form, with a distorted time sense, and 
accompanied by a kind of despair about any direct use of language. At its simplest, 
the unspeakable appears on almost every page: “unutterable horror”: “unspeakable” 
or “unutterable” are the intensifying adjectives of choice in these novels. At a broader 
level, the novels deal with things that are naturalistically difficult to talk about, like 
guilt; but they describe the difficulty, not in terms of resistances that may or may not 
be overcome, but in terms of an absolute, often institutional prohibition or imperative” 
(SEDGWICK, 1986, p. 14, tradução minha).
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A terceira camada dessa história se dá, então, quando a personagem 
de David se encontra enredado nas leis corruptas do homem e nas leis 
naturais no mundo mágico-fantástico que guarda o imaginário e a he-
rança coletiva de seu povo. O fim dessa história está quando as vozes 
femininas, que guardam e conservam esse mundo sobrenatural, inter-
vêm, apresentando que o filho de David, Clemente, é o escolhido para 
resolver o problema da geração anterior e fazer com que o verdadeiro 
sujeito seja sacrificado por suas escolhas:

-A encarnação existe? – pergunta Clemente com o ar 
gozão.
-Existe, sim. Tu, Clemente, tens um espírito antigo. Vi-
veste há cem anos, foste bravo, foste guerreiro. Partiste 
para o fundo do mar e estás a ressurgir das águas para 
trazer paz a este lar. Tu és o prometido, aquele que sal-
dará as dívidas dos antepassados. Tu és o homem que 
buscará a cura de todos os males. Tu marcharás ao lado 
das estrelas e lavarás as manchas da lua porque tens 
mãos de chuva. O teu sorriso de água apagará o fogo de 
todas as almas.
-Eu?
-Sim. Tu és Mungoni, o prometido.
-Prometido a quem, porquê?
- É uma história tão antiga como a idade dos antepassa-
dos. É o passado reflectindo no presente. Por causa das 
dívidas. Juramentos não cumpridos. Ódios. Vinganças. 
(CHIZIANE, 2000, p. 28) 

Já no aspecto do não-dizível, ao decorrer de toda a história 
temos a dúvida que paira no ar no que concerne o ponto de vista da 
personagem protagonista desse romance. Há uma total descrença em 
relação a este mundo de feitiçaria e sobrenatural, seguida pela ambi-
ção para permanecer no poder político e econômico, porém, em ter-
mos saussurianos, não temos a expressão desse mundo na dicotomia 
significado e significante. Apenas cenas e imagens que remetem para 
esse a existência desse mundo e, quando nos tornamos conscientes 
disso, já nos encontramos envolvidos no enredo em camadas, procu-
rando pela solução desses conflitos e contradições.

 No que concerne os outros dois ângulos analisados pela pro-
fessora Eve Kosovsky Sedgwick, o psicanalítico e o fenomenológico 
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podem ser observados a partir da trajetória de David ao longo do cum-
primento dos sete juramentos que dão título a obra. Primeiramente, 
temos o juramento do batismo, na religião branca e na religião negra; 
David passa pelos dois processos que envolvem água e sangue, o 
mergulho com a bênção do padre e o banho de sangue pelo represen-
tante de Makhulu Mamba. Em seguida, temos o juramento de David 
pela bandeira, tanto da pátria que habita, quanto a nova nação que 
passou a pertencer. O terceiro juramento diz respeito ao matrimônio 
que contraiu na religião branca com sua esposa Vera, porém, quando 
David passa a pertencer a outro universo, renasce uma nova perso-
nagem que contrai matrimônio na religião de raiz africana com uma 
moça que necessita de sua proteção que lhe jurou total obediência, 
Mimi. O quarto juramento, então, refere-se à revolução que travou na 
sua juventude contra o invasor colonizador e à revolução que pretende 
com as novas leis do mundo sobrenatural em que se inseriu. Os três 
últimos juramentos, Nação, Competência e Zelo e a Feitiçaria, dizem 
respeito à caminhada de David entre esses dois mundos, entre esses 
dois imaginários coletivos que o fragmentam e o dissimulam:

O bater dos tambores sobe de tom e é tão forte como 
um despertar para a guerra. Os deuses africanos são 
deuses da vibração, do som do movimento e só se mani-
festam ao som da música guerreira. David abandona os 
devaneios porque sente que chegou a grande hora. Nin-
guém resiste ao toque mágico do tambor e todos mergu-
lham na dança dos espíritos. Em pouco tempo entram no 
delírio colectivo. Uns tremem convulsivos. Outros arro-
tam Uma rapariga salta e faz acrobacias dos animais da 
selva. A maioria suspende a dança e se afasta abrindo 
espaço. Os tambores tocam ainda mais forte enquanto a 
assembleia bate palmas. David suspende a respiração: 
será possível? (CHIZIANE, 2000, p. 100)

As vozes no romance: o gótico masculino e o gótico feminino

Como vimos anteriormente, o gênero gótico pode ser percebido 
de duas maneiras, como uma obra que transfere e retrata o horror em 
suas páginas ou como a obra que transparece e ilustra o terror em sua 
narrativa. O romance gótico ideal, segundo a autora e criadora dessa 
nomenclatura, Ann Radcliffe, afirma que é o último, ou seja, aquele 
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que deixa transparecer e que monta uma rede de imagens veladas, 
aparecendo somente os elementos mais importantes, causando assim 
o terror no público leitor. Na crítica mais recente do gênero, essa no-
menclatura foi atualizada como o gótico masculino e o gótico feminino; 
aquele se refere aos horrores retratados, enquanto este relaciona-se 
com os terrores trabalhados. Esses termos foram cunhados pela pro-
fessora e teórica norte-americana Ellen Moers (1977) para “definir o 
trabalho que escritoras mulheres fizeram no âmbito literário que, des-
de o século XVIII, chamamos de gótico”6. 

Esses termos também foram estendidos pelo trabalho da pro-
fessora e teórica Carol Margaret Davison que afirma que essas duas 
subdivisões do gênero apresentam características próprias, ou seja, 
apresentam convenções próprias. O Gótico Masculino, assim, ilustra a 
trajetória de um personagem masculino e preferencialmente uma figu-
ra anti-herói, ou seja, aquela personagem que, de formas transviadas, 
faz de tudo em seu poder, conduz suas escolhas, a fim de que perma-
neça no lugar que conquistou. Normalmente, essas personagens não 
conseguem cumprir com seus objetivos e literalmente morrem pela 
causa, visto que resta à geração seguinte consertar os equívocos da 
geração que a antecedeu. O ambiente gótico em que a narrativa deve 
passar normalmente é o ambiente externo, porque, ao contrário da 
condição feminina, as personagens masculinas disfrutam de maior li-
berdade para circular pelos meios externos, como a propriedade, o 
local de trabalho e algum centro religioso – que representam as co-
branças sociais que tentam burlar para conseguirem o que realmente 
desejam. 

Por outro lado, o Gótico Feminino refere-se à trajetória de uma 
personagem protagonista feminina, preferencialmente não uma heroí-
na, e, sim, um herói feminino, visto que essa personagem deve ultra-
passar uma trajetória parecida com a do anti-herói, porém, nesse ponto 
de vista, temos as opiniões, os medos e os anseios do que seria no 
Gótico Masculino, da donzela em perigo. Essa personagem possui dois 
fins possíveis: ou essa personagem disputa espaço com as regras so-
ciais que a aprisionam no espaço doméstico, construindo uma situação 

6 “define: the work that women writers have done in the literary mode that, since 
the eighteenth century, we have called the Gothic” (MOERS, 1972, p. 90, tradução 
minha).
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melhor para a geração que a segue de circular pelos ambientes, ou 
essa personagem consegue vencer essas cobranças e adaptar-se a um 
ambiente propício para que se expresse. Porém, o ambiente a sua volta 
é controlado por essa personagem – esse tipo de cenário acontece nor-
malmente em contextos literários do período romântico:

Escritoras mulheres desde cedo redirecionaram as len-
tes do gótico para a figura da heroína perseguida, que 
arrisca o encarceramento na esfera doméstica, atesta 
suas habilidades sagazes para aproveitar uma oportu-
nidade de registrar suas preocupações, tanto de gênero 
ou outras. Devido à personagem comercializada, baixo 
status cultural e pequena brecha estrutural, o romance 
no geral, o romance gótico mais especificamente, ofere-
ceu a escritoras um cenário único para engajar em uma 
variedade de debates culturais importantes7

 No que concerne o romance trabalhado aqui, podemos obser-
var que se trata de um romance gótico da subdivisão masculina, visto 
que temos a trajetória de uma personagem masculina, David, que não 
pertence de fato ao lugar e ao espaço que ocupa, porém, faz tudo que 
está ao seu alcance, ou seja, afiliar-se ao mundo e às condições da 
entidade Makhulu Mamba, para conseguir o que mais deseja. Assim 
como no Gótico Masculino, temos a personagem de David expandindo 
o ambiente narrativo gótico de poder, temos imagens da sua casa, de 
sua fábrica – de seu escritório, de sua sala e de sua sala de reuniões 
-, do centro religioso, onde as cerimônias acontecem, ao bordel, onde 
se encontra a personagem Mimi. As personagens femininas encon-
tram-se encarceradas ao ambiente doméstico e às leis corruptas e 
patriarcais do mundo representado como real – como é o caso da avó 
e da mãe de Clemente. Já aquelas personagens femininas que não se 
enquadram a esse padrão, são marginalizadas aos bordéis, como é o 
caso da cafetina Tia Lúcia e de Mimi:

7  “Women writers early on redirected the Gothic’s lens to the figure of the persecuted 
heroine, who risks incarceration in the domestic sphere, testifies to their canny abil-
ities to seize an opportunity to register their concerns, both gender-based and oth-
erwise. Due to its commercialized character, low cultural status and structural open-
ness, the novel in general, and the Gothic novel more specifically, offered women 
writers a unique venue in which to engage in a variety of important cultural debates” 
(DAVISON, 2009, p.85, tradução minha).
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Na mente do homem colocam profecias de tirania e cha-
mam-lhe de herói. Facilmente se compreende porque é 
que a maioria dos heróis da história são tiranos, assas-
sinos, que nunca respeitaram a vida nem a natureza. O 
cadáver do homem-herói é servido ao mundo inteiro em 
bandeja de ouro como um manjar. As façanhas do herói 
alimentam os dentes e os estômagos sociais ávidos de 
vaidade e supremacia. [...]
No mundo do poder masculino a mulher é escrava do 
homem e o homem é escravo da sociedade. A existência 
da mulher é insulto, insignificância. Mas antes a insigni-
ficância do que a existência penosa imposta ao homem 
pelos arquitectos do pensamento universal. Em todas as 
famílias do mundo, marido e mulher se digladiam nas 
quatro paredes. Não falam a mesma língua, desenten-
dem-se. O que eles não entenderam ainda é que tanto o 
homem como a mulher são vítimas de um sistema mile-
nar arquitectados por cérebros astutos, tiranos, desu-
manos, vivendo em esferas inalcançáveis. (CHIZIANE, 
2000, pp. 36-37)

Assim como nos romances góticos clássicos, o sobrenatural 
permeia o mundo considerado como real, ou seja, o universo de Makhu-
lu Mamba, até que, ao final, há a mistura total dessas duas realidades 
e nós, leitores, permanecemos sem uma resposta racional para os 
fatos, fazendo com que assim o sobrenatural permaneça como sendo 
o sobrenatural. Como a figura de Fausto, David sucumbe pela causa 
e sobra para a geração seguinte, a geração de Clemente, o escolhi-
do, como explicou sua avó, para resolver o problema dos conflitos e 
contradições erguidas por David devido ao não cumprimento de seus 
juramentos, enfrentando o exército numeroso de Makhulu Mamba.

Conclusão

A literatura é uma das redes que aproximam as características 
em comum de nós, sujeitos leitores, pertencentes de diferentes tem-
pos, espaços, línguas e culturas. Conforme avançamos e progredimos 
social e politicamente, há a necessidade de novas concepções estéti-
cas e de novos gêneros para que possamos nos expressar e agregar 
essas novas memórias ao nosso imaginário coletivo. Esse é o caso do 
surgimento do gênero romance que emerge no âmbito literário para 
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que novas personagens, personagens comuns do cotidiano das clas-
ses mais humildes pudessem ser retratados e que também seus con-
flitos e suas contradições pudessem se tornar temas de histórias que 
se perpetuariam, visto que o novo público leitor que surgia na Europa 
do século XVIII se identificaria.

É nesse ínterim que surge, como um subgênero, a literatura 
gótica, que, introduzindo o elemento do estranho, expande a noção de 
realidade e aprofunda a construção psicológica das personagens ao 
retratar de duas maneiras diferentes seus conflitos de comprometimento 
e moralidade, a forma, cuja transparência é o horror, e a forma, cuja 
busca é o terror de tais personagens protagonistas. No século XX, com 
o avanço dos estudos e da crítica literária desse gênero, o elemento 
horror refere-se a nomenclatura do gótico masculino, enquanto o ele-
mento terror relaciona-se a nomenclatura do gótico feminino.

Considerando-se que o ato de leitura é consciente e que o pú-
blico leitor se identifica e reage ao que está sendo lido, o romance alvo 
dessa pesquisa O Sétimo Juramento (2000), da escritora moçambica-
na Paulina Chiziane, é um exemplo de como o âmbito literário expande 
as barreiras físicas de tempo, espaço e lugar. Ao adotar uma estética 
europeia a sua Moçambique, assim como José de Alencar o faz com 
o seu Rio de Janeiro, Chiziane enquadra a estrutura gótica aos con-
flitos de comprometimento e de moralidade, e o imaginário ancestral 
moçambicano quando devemos mergulhar nas camadas narrativas da 
história de David. Chiziane constrói essa personagem desorganizada, 
extremamente fragmentada e esquizofrênica que não pode pertencer 
a mundo nenhum, visto que à representação da realidade imposta 
pelo branco colonizador europeu não é seu lugar de origem e aquele 
mundo que herda de seus ancestrais é vítima de uma opressão vio-
lenta para que essas imagens e lembranças permaneçam reprimidas 
no porão de sua casa fenomenológica. Ao longo dos sete juramentos, 
acompanhamos a trajetória de David que direciona suas escolhas em 
busca de seus impulsos mais íntimos, terminando por ficar na linha 
tênue que existe entre essas duas realidades que apresentam imagi-
nários tão divergentes. No final do romance, o imaginário sobrenatural 
de sua cultura ancestral acaba por exceder a realidade em que es-
tava inserido, tornando-se material o suficiente para ocasionar a sua 
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queda e seu sacrifício. Assim, restou para que a parte renegada e 
incompreendida de sua família, as mulheres e o seu filho, o guerreiro 
prometido, resolvessem os problemas e as contradições que criou, 
como consequência de suas escolhas. Com isso, podemos observar 
que o universo imposto forçadamente pelo colonizador é regido por 
leis sociais, construídas pelo próprio homem, tornando o machista, 
patriarcal e corrupto. Essas leis provaram serem suscetíveis à fraque-
za e ambição humanas. Já o universo construído pelo povo de David 
mostrou-se regido pelas leis da natureza e das autoridades religiosas 
que comandam essas leis, ou seja, tudo se encontra no seu devido 
lugar, o homem, a natureza, os animais.

No que concerne ao público leitor, ao se deparar com uma obra 
dessas é uma colisão de realidades. O leitor, com sua bagagem de 
vida, de leitura, de formação de identidade, se encontra com a realida-
de e a bagagem representada nessa narrativa e, como afirma o pro-
fessor e psicanalista brasileiro Joel Birman (1996), essa colisão cau-
sa fissuras ao sermos analisados de volta, compreendendo o que se 
passa nas profundezas das relações sociais entre as personagens e 
entre as pessoas. Ao terminar a leitura dessa narrativa, os leitores de-
vem preencher novamente as fissuras que foram abertas e lidar com 
a terceira noção da realidade que se costurou com a exposição ao 
romance, expandindo nossa noção de mundo e experiência de vida.
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Resumo
Este artigo trata da prática de professores dos anos iniciais do ensino 
fundamental da Rede Municipal de Campo Grande-MS, no contexto 
da pandemia da Covid-19. Tem como objetivo analisar um plano de 
aula produzido pela professora do 1º ano do ensino fundamental e 
a construção de conhecimento dos alunos, durante as aulas remo-
tas, na perspectiva dos multiletramentos, considerando a dinâmica e 
mobilidade da linguagem e dos gêneros discursivos. Para tanto, sele-
cionamos recortes do processo de desenvolvimento da atividade pe-
dagógica proposta pela professora (P), tais como plano de aula, print 
da interação via WhatsApp e foto das produções textuais. Análises 
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preliminares apontam para um percurso oposto àquele percorrido pela 
supervalorização da escrita, que por tanto tempo perdurou no proces-
so de construção do conhecimento, o que abre espaço para novas 
ferramentas e novos meios eficazes ao alcance da aprendizagem.
Palavras-chave: anos iniciais do ensino fundamental; prática pedagó-
gica; multiletramentos.

Abstract
The present article approaches the practice of teachers in the early 
years of the elementary school in the municipal education system of 
Campo Grande-MS, in the context of the Covid-19 pandemic. The work 
aims to analyze a class plan produced by a teacher of the first year 
of elementary school, and the construction of students’ knowledge, 
during remote classes, from the perspective of Multiliteracies, consi-
dering the dynamics and mobility of language and discursive genres. 
For such, we selected clippings of the process of the pedagogical ac-
tivity proposed by the teacher (P), such as the class plan, the interac-
tion via WhatsApp, and images of the textual productions. Preliminary 
analyzes indicate an opposite path to that taken by the overvaluation 
of writing, - which has lasted for so long in the knowledge construction 
process - providing opportunities for the use of new tools and effective 
means to achieve learning.
Keywords: early years of elementary school; pedagogical practices; 
multiliteracies.

INTRODUÇÃO

Conceber a linguagem, numa interlocução com as ideias tra-
zidas pelos multiletramentos, é tratar a língua não como algo imóvel, 
mas, como na concepção de linguagem bakhtiniana, compreender a 
língua em seu uso real, dialógico, perpassada pela palavra do outro. 
(BAKHTIN, 2011). O enunciado consiste em um acontecimento inédito, 
portanto, irrepetível. Nele, verificamos posicionamentos, perspectivas, 
juízos e emoções (BAKHTIN, 1981). Sob essa égide, uma aula é um 
acontecimento inédito em relação a todos os demais (anteriores ou 
posteriores): um evento suscetível a inúmeros imprevistos. 
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De forma muito sintética, pode-se contextualizar a concepção 
de linguagem bakhtiniana, no que tange ao gênero, como uma manei-
ra de nomear os variados textos, para além da estática classificação 
por tipos - descrição, narração, dissertação, injunção. Assim, o eixo 
central classificatório na categorização por gêneros é a conscientiza-
ção da necessidade discursiva 一 por isso, na perspectiva bakhtiniana, 
a denominação gêneros discursivos 一, que intenciona considerar o 
contexto e as funções sociais do texto, os efeitos de sentido e sua 
estruturação composicional. Por meio desse viés, em virtude das cir-
cunstâncias que propiciam as produções dos textos, os gêneros são 
ilimitados, uma vez que a sua manutenção ou criação dependem da 
necessidade humana, o que faz com que, nesse classificar, se reve-
lem gêneros, subgêneros e intergêneros, a depender das fronteiras de 
suas intencionalidades discursivas.

Consoante Marcuschi (2008), o texto é visto como um sistema 
de conexões entre vários elementos tais como: sons, palavras, enun-
ciados, significações, participantes, contextos e ações. Dessa forma, 
o texto é construído numa orientação de multissistemas, ou seja, en-
volve tanto aspectos linguísticos como não linguísticos no seu proces-
samento, tornando-se, geralmente, multimodal. 

Temas como linguagem, cultura digital, e multiletramentos es-
tão relacionados, de modo íntimo, à instrumentalização das múltiplas 
modalidades (linguagem verbal e não-verbal, imagens estáticas ou em 
movimento e sons) que, para Rosa e Cruz (2001), adquirem força com 
a utilização da Internet e das redes sociais, em sala de aula.  A cultura 
digital apresenta-se, sobretudo, por meio das tecnologias da informa-
ção e da comunicação, em ambientes de ensino formais e informais. 

Diante desse contexto, este artigo pretende abordar dados pre-
liminares acerca da prática pedagógica dos anos iniciais do ensino 
fundamental da Rede Municipal de Campo Grande-MS. O objetivo é 
analisar o plano de aula produzido pelo docente e o processo de ela-
boração das atividades pelos alunos, durante as aulas remotas, na 
perspectiva dos multiletramentos. Considera-se neste processo, a di-
nâmica e mobilidade da linguagem e dos gêneros discursivos.

Partindo da premissa de que os professores têm utilizado vários 
recursos como alternativa dinâmica e extensiva de ensino, objetivamos 
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trazer à tona a seguinte problematização: as estratégias utilizadas pelos 
professores para a elaboração e desenvolvimento das atividades peda-
gógicas, durante as aulas remotas, com os recursos midiáticos disponí-
veis, têm contribuído para ampliação de conhecimento dos alunos?

ENFOQUE NA CULTURA DIGITAL

As diversas combinações de diferentes elementos (produtivos, 
religiosos, artísticos) permitem que se determinem traços formativos 
de uma cultura. A fim de se manter viva, forte, dinâmica e aceita, a 
cultura precisa ser permeável às outras culturas. A novidade não está 
na recombinação, mas na velocidade e no alcance global desse mo-
vimento de transformações que a sociedade passa com o advento de 
diferentes ferramentas tecnológicas, provocando, desse modo, uma 
mudança na forma de comunicar e de interagir com o conhecimen-
to, delimitando uma cultura em que os saberes adquirem o status de 
personalizados, flexíveis e em constante articulação da construção in-
dividual e social, enquanto a aprendizagem, por meio dessas transfor-
mações, perde sua estrutura sólida de conhecimentos determinados 
prévia e historicamente datados (LEMOS, 2009). Com o surgimento da 
internet, o processo de ensino-aprendizagem tornou-se mais dinâmico 
e colaborativo, considerando que é possível acessar bens culturais a 
qualquer tempo, e em qualquer espaço.

A Internet constitui-se como ferramenta primordial para as pos-
sibilidades de ensino, atualmente. Ela mudou a forma como pensamos 
e adquirimos novos conhecimentos, o que estimula um maior núme-
ro de práticas e eventos de letramento. Nessa perspectiva, ela pode 
ser tomada como “um espaço público, aparentemente sem fronteiras, 
onde se formam grupos, comunidades, em torno de qualquer assunto, 
onde as práticas sociais se desenvolvem [...]” (MENESES, 2013, p. 44). 
A Internet possibilita o acesso aos ambientes virtuais ou ciberespaços 
e o contato com diversas linguagens e conhecimento. Além disso, os 
ciberespaços tendem a propiciar um maior contato com materiais mul-
timodais, uma vez que estes 

podem ser potencialmente mais didáticos, na medida 
em que são processados por mais de um canal de re-
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cepção, e, também porque a integração de linguagem 
amplia as possibilidades de sentidos desse tipo de cons-
trução (BRAGA, 1999, p.193).

Com o advento da internet, as barreiras territoriais foram rom-
pidas. Qualquer indivíduo, em qualquer lugar pode produzir, publicar 
informações e compartilhar em tempo real, em diferentes formatos e 
modulações por meio da interação na rede com outros, possibilitando, 
assim, uma reconfiguração da indústria cultural. O contexto que se 
apresenta demonstra crescente troca e compartilhamento de elemen-
tos da cultura a partir da abertura das tecnologias digitais e ampliação 
das redes telemáticas contemporâneas.

A necessidade de todos os envolvidos em uma comunicação de 
estarem ocupando o mesmo ambiente acabou. Hoje, uma pessoa no 
Japão pode, por exemplo, produzir um texto, uma apresentação ou criar 
um produto em parceria com alguém que está no Brasil. Para tanto, 
basta a conexão por meio dos recursos disponíveis na internet, rompen-
do, assim, com a territorialidade (LEMOS, 2009). Outrossim, por meio 
da internet, é possível ouvir uma rádio russa, ler um jornal da Coréia e 
visitar um site da Finlândia. Podemos   conversar com alguém do Sri 
Lanka pelo Messenger, sem nos darmos conta de que estamos vivendo 
um processo de desterritorialização generalizado (LEMOS, 2009, p.42).

Na educação, essa é uma característica relativamente nova, em 
que não há a obrigatoriedade de professor e aluno estarem no mesmo 
ambiente físico para que ocorra a aula. Há a necessidade apenas de um 
local virtual que permita ao professor disponibilizar seus vídeos orientati-
vos, no formato síncrono ou assíncrono, a fim de que o aluno possa parti-
cipar da aula ou assisti-la, posteriormente, para esclarecer suas dúvidas.

Nessa esteira, compreendemos a cultura digital não apenas 
como uma possibilidade de exploração de bens culturais de forma não 
hierarquizada, mas como, também, a expansão de nossas capacida-
des de comunicação com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mun-
do, considerando que o pleno uso dessas tecnologias aperfeiçoam 
a democracia (BONILLA; PRETTO, 2015). O aprendizado como um 
desenho fechado, sem permissão para aberturas e modificações, en-
volvendo uma visão em que o professor comanda e o aluno obedece, 
não tem mais espaço em uma sociedade complexa na qual vivemos.
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O CENÁRIO PANDÊMICO E OS MULTILETRAMENTOS

Para Rojo (2009), só a leitura do texto verbal escrito não é su-
ficiente.  É necessário relacioná-lo a uma coleção de outras modali-
dades, pois estamos introduzidos em um ambiente multimodal. Nele, 
“palavras, imagens, sons, cores, música, aromas, movimentos varia-
dos, texturas, e formas diversas se combinam e estruturam um grande 
mosaico multissemiótico” (DIONÍSIO e VASCONCELOS, 2013, p. 19).  

Nesse sentido, os diversos sistemas de símbolos/linguagens, 
por exemplo, sons, gráficos, representações matemáticas, entre ou-
tros, se corporificam nas/pelas mídias. Os símbolos constituídos das 
diversas culturas invadem e se transformam na fronteira da cultura 
digital, e permitem que se tenha uma desterritorialização da produ-
ção de conhecimento. Atualmente, o material midiatizado produzido 
pelo professor, youtuber ou qualquer outro profissional que lança sua 
produção em uma página da internet (blog, youtube, podcast, entre 
outros) transfere sua propriedade para um coletivo de produção e não 
exige, também, que todos estejam no mesmo ambiente para que ocor-
ra um debate, uma sistematização dos conhecimentos.

É muito comum que professores utilizem as redes sociais 
como uma espécie de plataforma de ensino, pois nelas é possível 
postar vídeos, imagens e textos, estabelecendo diálogos sobre um 
determinado assunto. Ferramentas que possuem como escopo a 
constituição de redes sociais de relacionamentos passam a colaborar 
com os novos paradigmas sociais e educacionais.

Essa prática foi muito utilizada e ainda está sendo no contexto 
pandêmico em que vivemos em nosso país, desde o início de 2020. Uma 
realidade que era vivenciada, de modo geral, por professores e alunos da 
educação superior, abarcou, rapidamente, toda a educação básica.

Com isso, a pandemia levou o processo de ensino e aprendiza-
gem para um patamar em que vários setores já se encontravam ante-
riormente, mas o processo de ensino que vinha, na prática, margeando 
as transformações sociais, acabou recorrendo aos diferentes recursos 
da rede social. Entretanto, em muitos casos, não se assegurou uma 
efetiva fundamentação teórica e não houve o adequado preparo dos 
agentes no uso de ferramentas para gerir o processo educacional.
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Peixoto et al. (2020) comentam que a migração para o uso do 
ambiente virtual de aprendizagem propiciou o desenvolvimento de ha-
bilidades e competências necessárias para a interação do aluno com a 
sociedade atual. No entanto, tal desenvolvimento desembocou em novas 
indagações sobre o processo de avaliação, sobre o processo de aprendi-
zagem, bem como sobre a autoria da produção textual dos alunos.

Consoante Rojo (2012), pelas suas configurações, as mídias 
somente são interativas, dependendo de nossa ação como usuários, 
sem a qual constituem um conjunto de interfaces e ferramentas que 
não funcionam. Desse modo, a ação do professor por meio das mídias 
permitiu a interação dos alunos – como usuários das mesmas – com 
outros colegas e, também, com o professor. O uso de mensagens ele-
trônicas, reuniões síncronas e assíncronas, a postagem de textos ex-
plicativos e atividades possibilitou a ocorrência das aulas, no intuito de 
não comprometer o processo. A utilização dessas mídias demonstrou 
ser uma transição complexa, como já comentado, por ter ocorrido de 
forma rápida e sem um preparo para os agentes envolvidos nas ativi-
dades, mas esse problema não configura um obstáculo fatal, haja vista 
que muitos já possuem certa familiaridade com o uso das ferramentas 
disponíveis na internet e nas redes sociais.

O uso das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação 
(TDICs) no ensino solicita do professor uma preocupação maior sobre 
qual atividade elaborar para o aluno. Nesse sentido, o uso da tecnologia 
não pode ser um adereço sem necessidade, ou seja, a atividade não 
pode permitir que o aluno possa desenvolvê-la sem o uso dos recursos 
tecnológicos. As ferramentas tecnológicas devem permitir que o aluno 
investigue possibilidades, levante conjecturas e teste suas hipóteses, pre-
missa essa corroborada pela Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 
2018), ao apresentar um rol de habilidades que devem ser desenvolvidas 
durante o ano, assim como durante o percurso da Educação Básica. 

Diante do exposto, trazemos à baila um assunto que está em 
conformidade com questões discutidas no atual cenário educacional 
do país, e que possui extrema relevância, uma vez que a pandemia do 
Covid-19 impôs um novo comportamento, que levou a comunidade es-
colar a buscar estratégias para interagir à distância com alunos, pais, 
professores e demais membros da escola. A problematização supraci-
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tada colabora para a ampliação das discussões sobre o processo edu-
cacional brasileiro e corroboram a importância do uso de ferramentas 
digitais capazes de contribuir para o processo educacional. 

O cenário produzido pela pandemia conduziu os olhares dos 
educadores para a ampliação de possibilidades de interação na condu-
ção do processo de construção de conhecimento, que abrangeu conjec-
turas e tentativas, partindo do incerto em direção a um resultado impre-
visível. Dessa forma, foram construídos os planejamentos e a execução 
das aulas, que, mais do que nunca, se encontravam em um contexto, 
onde tempo e espaço sofriam mutações/transformações, fazendo surgir 

novos paradigmas e novas epistemologias, transforman-
do completamente as práticas comunicativas letradas, 
que do modo como haviam sido anteriormente estabe-
lecidas, acordadas e ratificadas pela coletividade em 
acordos tácitos foram esquecidas, transformadas ou 
substituídas. (SILVA, 2012, p. 62).

A associação de linguagens e de tecnologias, marcadas pela 
mobilidade, fundidas às múltiplas e heterogêneas culturas caracterizam 
os multiletramentos. Porém, para que esse complexo seja vislumbra-
do, docentes e alunos precisam estar abertos para as possibilidades de 
construção de sentido inerentes a esse processo, que se encontram em 
movimento e transformação. Na esteira de tais ideias, Rojo (2012, p. 13) 
define que o multiletramento envolve “dois tipos importantes de multi-
plicidade presentes em nossas sociedades [...]: a multiplicidade cultural 
das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos, 
por meio dos quais ela se informa e se comunica”.

ANÁLISE DO PLANO DE AULA: ANOS INICIAIS DO ENSINO FUN-
DAMENTAL

Em consonância com as ideias apresentadas, trazemos à baila 
a análise de um plano de aula e recortes do seu desenvolvimento, 
destinado aos alunos do 1º ano do ensino fundamental de uma esco-
la pública municipal de Campo Grande-MS. Essa aula foi elaborada 
para atender os alunos remotamente, uma vez que as escolas ainda 
não tinham retornado às aulas presenciais por causa da pandemia 
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de COVID-19. Para tanto, ancoramos na teoria dos multiletramentos 
com a finalidade de destacar a importância de se conceber “relações 
diferentes de formas diferentes, construindo novos procedimentos in-
terpretativos e reformulando os ‘velhos’’’ (JORDÃO, 2016, p.50).

Plano de aula
Sexta-Feira – Dia 12/03/2021
1 e 2º tempo: ED. FÍSICA
3º tempo: PORTUGUÊS
4º tempo: MATEMÁTICA
Unidade Temática: Números. Análise Linguística/Semiótica
Habilidade: (CG.EF01MA01.S ) Utilizar números naturais como indicador de quan-
tidades ou de ordem. (CG.EF12LP04.s). Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, agen-
das, calendários, avisos, convites, receitas, instruções  de montagem (digitais ou 
impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto, relacionando sua forma de orga-
nização à sua finalidade.
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO:
Português: assistir a história da Lagartinha Comilona. No caderno, após o cabe-
çalho, escrever cinco frutas que aparecem na história. Com lápis de cor, circular as 
vogais nas palavras. Mandar um vídeo  realizando a leitura das palavras.
Matemática: páginas 44 a 46 do livro de matemática.
RECURSOS DIDÁTICOS: Aplicativo de WhatsApp, livro didático e vídeo.
OBSERVAÇÃO: 
Quarta-Feira – Dia 17/03/2021
1º e 2º tempo: PORTUGUÊS
3º tempo: GEOGRAFIA
4º tempo: ED. FÍSICA
Unidade Temática: Análise Linguística/Semiótica (alfabetização). O sujeito e 
seu lugar no mundo Habilidade: (CG.EF01LP08.s) Relacionar elementos sono-
ros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua representação escrita. (CG.
EF01GE01.s) Descrever características observadas de seus lugares de vivência 
(moradia, escola etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares
PROCEDIMENTO METODOLÓGICO: 
Português: páginas 141 e 142 do livro de português.
Geografia: páginas 64 e 65 do livro de geografia.
RECURSOS DIDÁTICOS: Aplicativo de WhatsApp e caderno base 1.

Fonte: Elaborado pela professora (P) do 1º ano B, turno matutino, do ensino funda-
mental da escola municipal em 2021.
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No tocante às atividades alusivas ao componente curricular 
matemática, o uso do numeral para desempenhar diferentes funções 
configura uma representação da ideia de número, em que a sua cons-
trução ocorre a partir das diferentes representações de um número por 
meio de materiais indicativos de quantidade. Desse modo, a inserção 
do meio digital permite que o aluno possa arrastar diferentes objetos 
e associar a quantidade com o símbolo representativo dessa quanti-
dade. Ele pode, ainda, compreender o uso do número para identificar 
um objeto, pessoa ou casa; nesse caso não temos uma indicação de 
quantidade, mas o uso do numeral para indicar ordem, por exemplo. 
Tal processo de construção representa o início do trabalho para de-
senvolver o letramento matemático.

O letramento matemático configura uma habilidade, dependen-
do do autor que busque sua fundamentação. O Instituto Paulo Monte-
negro (2004), a título de exemplo, ao analisar os resultados do Brasil 
no Pisa, mostra que, entre a população que passa pela escola, so-
mente uma pequena parcela consegue desenvolver a habilidade do 
letramento matemático.

Nesse contexto, o uso das mídias possibilita, ainda, trabalhar 
com a leitura e a escrita da representação do número por um texto, 
por exemplo, 6 (representação matemática), seis (texto escrito), meia 
dúzia (representação de quantidade, ideia matemática por meio da lin-
guagem materna). Durante o trabalho, a professora (P) pode incenti-
var o aluno a produzir argumentos, para explicar suas percepções e 
leituras, dos numerais apresentados durante as atividades. O uso da 
produção argumentativa dos alunos, tanto no caderno quanto juntan-
do símbolos no computador, por meio do arraste e solte, possibilita a 
compreensão das ideias envolvidas.

Um ponto a ser destacado é que o uso do aplicativo funcionou 
como um ponto de partida, visto que o aluno posteriormente deveria reali-
zar as atividades do livro didático, que também configura uma ferramenta 
tecnológica, segundo Kenski (2007). O livro didático configura uma tec-
nologia[1] por ser um artefato capaz de auxiliar a espécie humana no seu 
trabalho, ou seja, antes da invenção da imprensa, o professor trabalharia 
1  Tecnologia é o conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam 
ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado 
tipo de atividade (KENSKI, 2007, p.25)
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com um grupo reduzido de alunos e para alfabetizar, o professor teria que 
realizar cópias em quantidade sufi ciente para o número de alunos que 
possuísse. Com a invenção da imprensa e consequente impressão dos 
livros em grande quantidade, permitiu ao professor ter mais tempo para 
pensar nas diferentes difi culdades de aprendizagem dos alunos e ainda 
lhe permitiu trabalhar com um maior número de alunos.

Na sequência, apresentamos o desdobramento da atividade 
planejada. A professora (P) interage via WhatsApp, estimulando os 
alunos para a realização da aula. O auxílio dos pais ou de responsá-
veis se torna essencial para o desenvolvimento da aprendizagem. Os 
alunos são orientados a utilizar vários recursos na produção textual, 
que vão além dos aspectos linguísticos, dentre eles: som, imagem, 
desenho, vídeos oralidade, cores, expressões que produzem signifi ca-
dos na sua combinação. 

Os contextos em que são construídos também contribuem para 
a produção de signifi cados, uma vez que existem as escolhas e elas 
não são neutras (JANKS, 2016). 

Figura 1 – Boas-vindas.

Fonte: WhatsApp da turma do 1º ano da Escola Municipal
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Figura 2 - orientações e direcionamento da atividade.

Fonte: WhatsApp da turma do 1º ano da Escola Municipal.

Figura 3 – indicação das páginas do livro didático.

Fonte: WhatsApp da turma do 1º ano da Escola Municipal
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Figura 4 - orientações para o desenvolvimento da atividade.

Fonte: WhatsApp da turma do 1º ano da Escola Municipal.

Figura 5 – produção dos alunos.

Fonte: WhatsApp da turma do 1º ano da Escola Municipal.
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Figura 6 – orientações da professora.

Fonte: WhatsApp da turma do 1º ano da Escola Municipal.

A atividade proposta exige que o aluno se expresse com dife-
rentes linguagens. Verificamos que não há hierarquização entre elas. 
O aluno é conduzido e motivado a expor de forma oral, desenhar, in-
teragir com os colegas. Nesse caso, específico, as imagens podem 
proporcionar uma educação crítica com uso de linhas, cores, opção 
por tamanhos, uma vez que essas escolhas permitem que os alunos 
construam significados não lineares, desempenhando assim um papel 
importante em todas as esferas sociais, inclusive na escolar, o que, de 
certa forma, contribui para a disseminação de ideias que priorizam a 
igualdade social. Nesse sentido, a

posição de centralidade do conhecimento na figura do 
docente em uma sala de aula tem sido cada vez mais 
colocada sob rasura em tempos de leitores multimodais 
e ubíquos, familiarizados com uma linguagem mosaica, 
não linear, em que textos são apresentados sob uma 
ampla diversidade genérica e estão abertos para que 
seus sentidos sejam construídos (CRUZ; ANECLETO, 
2021, p. 173).
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Ferraz (2014) defende a ideia de que o professor deve ter uma 
prática pedagógica para o ensino juntamente com as imagens para a 
construção de sentidos, excluindo o estabelecimento de apenas uma 
possibilidade de sentido.

No que tange aos multiletramentos, Ferraz (2014) argumenta 
que as imagens podem ser uma representação mental ou material e 
concomitantemente podem ser problematizadas, provocam sentidos, 
interpretações, rupturas, mudanças nos leitores e na sociedade. Ele 
entende que as áreas do multiletramento são inspiradas na educação 
crítica freireana, pois Freire (1996) recrimina a falta de reflexão crítica 
nos contextos educacionais e na relação: opressor versus oprimido.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

As aulas remotas forçaram os professores a buscarem novas 
estratégias pedagógicas. Ainda que de modo compulsório, a amplia-
ção do uso dos recursos midiáticos e das várias linguagens mostrou 
sua relevância no processo educacional, o que nos leva a um caminho 
sem direito a retorno. Abrir mão dessas novas estratégias seria o mes-
mo que retroceder na educação, descartando amplas possibilidades 
de aprendizagem.

Os recursos podem contribuir, porém, se não houver uma ex-
pansão interpretativa, ultrapassando as ideias universais, fixas e frag-
mentadas que seguem uma ordem estrutural, o conhecimento fica-
rá estagnado. Artefato, diversidade cultural e domínio linguístico não 
provocam mudanças sem a construção de sentido, proveniente das 
subjetividades em seus contextos históricos e sociais. 

Os professores fragmentam, a hierarquia, minimiza.  No plane-
jamento, a escrita pode ser substituída por outra linguagem, não sendo 
obrigatória a cópia/escrita para atingir o melhor resultado no desenvol-
vimento das atividades pedagógicas.
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RESUMO
Este capítulo tem como objetivo situar o Teatro do Absurdo no contexto 
em que ele se insere, bem como as condições de possibilidade do seu 
surgimento, e analisar as principais peças de Samuel Beckett, um dos 
mais importantes autores deste gênero. Ele se embasa em teoria psi-
canalítica e na análise que diversos críticos literários fizeram de suas 
peças e da construção de seus personagens e na análise da linguagem 
elaborada por Foucault em A Arqueologia do Saber. Leva, também, em 
consideração a relevância da obra dramática de Beckett para entender 
como ela reflete uma época e visão de mundo e, ao mesmo tempo, 
redireciona o olhar para novas possibilidades e formas de se pensar. 
Conclui-se, com isso, que as peças de Beckett, ao formarem novas 
identidades e questionarem a realidade e o status quo, provam-se extre-
mamente relevantes no seu engajamento com o discurso e o presente.
Palavras-chaves: Beckett; Teatro do Absurdo; Peças; Linguagem; In-
terpretação.

ABSTRACT
This chapter aims at situating the Theatre of the Absurd in the context in 
which it is inserted, as well as the conditions for its emergence, and ana-
lyzing the main plays by Samuel Beckett, one of the most important au-
thors of this genre. It is based on psychoanalytical theory and on the anal-
ysis that various literary critics have made of his plays and the construction 
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of his characters and the analysis of language elaborated by Foucault in 
The Archeology of Knowledge. It also takes into account the relevance 
of Beckett’s dramatic work to understand how it reflects an era and worl-
dview and, at the same time, redirects the gaze to new possibilities and 
ways of thinking. Thus, we conclude that Beckett’s plays, by forming new 
identities and questioning the reality and status quo, prove to be extremely 
relevant in their engagement with discourse and the present. 
Keywords: Beckett; Theatre of the Absurd; Plays; Language; Interpre-
tation.

O Teatro do Absurdo tem sua origem nas angústias, dilemas e 
impasses do ser humano ocidental do século XX. Ele se situa em um 
período de grandes transformações sociais e culturais, assim como re-
voluções intelectuais acontecendo na área da ciência, psicologia e filo-
sofia. Ele trabalha com a questão da linguagem, do inconsciente e da 
finitude humana, assim como a falta de sentido da vida. Reflete, dessa 
forma, sentimentos de isolamento, solidão e uma sensação de perda 
e alienação que os seres humanos contemporâneos também sentem. 

Em contraposição ao Teatro do Existencialismo, cujo autor prin-
cipal Jean-Paul Sartre, por exemplo, se guia mais por um viés marxista 
da realidade em que o agir precede o nosso ser ou essência, o Teatro 
do Absurdo representa a insensatez da vida e a dificuldade de se abs-
trair qualquer significado a priori dela. Neste caso, o significado é con-
frontado com e reconfigurado por um elemento exterior ou o que Lacan 
chama de o Outro, o que pode corresponder à linguagem, ao incons-
ciente ou até mesmo Deus concebido como uma entidade imaginária. 

Em termos psicanalíticos, o Outro também pode ser interpre-
tado como o desejo de ser desejado pelo outro, isto é, a ânsia de ser 
amado e reconhecido como um indivíduo digno por outro indivíduo, 
algo que está muito presente nos personagens das peças de Beckett. 
A negação desta demanda amorosa degenera em sentimentos de 
amargura e rancor, neurose e autoflagelação. É precisamente no ra-
pport entre a plateia e os atores que se cria um espaço de transferência 
onde sentimentos inconscientes podem vir à tona e nós conseguimos 
ter insights sobre nossas vidas que de uma forma mais consciente ou 
racional tendem a ser mais difíceis.
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 O Teatro do Absurdo surge como um questionamento de diver-
sas doutrinas e indagações filosóficas (Ontologia, Fenomenologia e 
Existencialismo, entre outros). Essas já não dão mais conta de conferir 
um sentido e dar uma explicação à vida e à realidade que, de fato, elas 
não possuíam. Esta contraposição a essas formas de pensar que não 
só buscavam entender o mundo, assim como prescrever formas de se 
agir em alguns casos, visa demonstrar que, se há algum sentido na 
vida, ele é precisamente a falta de sentido. Como Adorno argumenta, 
“não significar nada se torna o único significado” (2001, p.137) (Tradu-
ção do autor). Porém, nesta falta de sentido a priori e na indetermina-
ção do ser e do agir, o sentido é formulado a posteriori, isto é, ele pode 
ser construído por nós mesmos sem orientações e preceitos pré-defi-
nidos, reabrindo assim novas possibilidades de se pensar o mundo e 
de nos reinventarmos em busca de uma identidade.

As peças e os livros de Samuel Beckett nos enredam precisa-
mente naquilo que nos trava e ao mesmo tempo nos liberta enquanto 
seres humanos: a linguagem. Se, em Shakespeare, um dos maiores 
expoentes da Idade Moderna, a utilização da linguagem obedece a pa-
râmetros mais formais de se atingir um fim, em Beckett, um dos mais 
importantes expoentes da Idade Contemporânea, ela é, a um só tem-
po, forma e conteúdo, meio e fim tout court. Isto equivale a dizer que 
devem ser tomados como sentença tanto o que é escrito e dito, como 
a forma, o lugar e o autor da enunciação. Apesar dos puns ou tro-
cadilhos serem abundantes em ambos os autores, Beckett condensa 
mais de um significado em palavras e verbos fraseais que refletem os 
impasses e paradigmas, idas e vindas, dos seres humanos na era con-
temporânea. É precisamente o dilema do agir que está em jogo aqui: 
como saber o que fazer em um mundo em que as regras e normas se 
tornaram questionáveis? Não é a nossa essência precisamente uma 
falta de essência pré-definida, que só se dá através do inconsciente 
entendido como aquilo que não sabemos, da linguagem e da morte 
enquanto fato consumado?

Na esteira de James Joyce, que retrilhou os caminhos de Ulis-
ses, Beckett reforça a ideia de que a odisseia do ser humano contem-
porâneo é, no final das contas, uma busca e um movimento interno. 
Ancorando-se no legado de várias civilizações, esta busca reflete so-
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bre o sentido da vida que não nos é dado a priori. Para Beckett, a 
finitude da vida baliza a nossa existência. Portanto, são os mesmos 
fragmentos que já encontrávamos na obra de Shakespeare, e que nos 
são dados através de sonhos ou memórias e experiências marcantes, 
que nos atingem agora no meio do dia, nos fazendo pensar e refletir 
sobre a nossa condição enquanto seres humanos ou sobre o momen-
to que estamos vivendo. No entanto, ao contrário do Bardo, na obra 
de Beckett Deus já saiu de cena há muito tempo e não norteia mais 
uma lógica ou narrativa, cabendo a nós, dar um sentido à vida. Se a 
linguagem desmorona como algo contingente nas peças longas de 
Beckett (Fim de Partida, Esperando Godot, Dias Felizes e A Última Voz 
de Krapp), ela reflete, tal como é, a inevitabilidade da morte e a frag-
mentação e as contradições do sujeito contemporâneo. O significado 
é dado através do jogo de significantes, e não previamente. Não obs-
tante, torna-se evidente que a linguagem é necessária como o único 
meio de comunicação entre seres humanos.

A questão da linguagem é, portanto, um tema importante e deve 
ser analisado em seus próprios termos. Por um lado, existe a linguagem 
que utilizamos todos os dias para nos comunicar e transmitir nossas 
mensagens. Embora ela seja válida e representativa, também pode fun-
cionar como uma fachada através da qual nos escondemos e velamos 
sentimentos mais profundos que nem sempre estamos dispostos a com-
partilhar com os outros. Ela é, portanto, uma linguagem da consciência.

Por outro lado, existe também uma linguagem que funciona 
como um sistema interno, mas que, muitas vezes, é mais forte do que 
a anterior. Essa linguagem, como Lacan já apontou, fala por meio de 
nós: é a linguagem do inconsciente, ou melhor, o inconsciente entendi-
do como uma linguagem (LACAN, 1973). Essa linguagem tem o poder 
de romper e predeterminar nossa linguagem cotidiana, fazendo com 
que sentimentos, impulsos e desejos oprimam e minem a simples ex-
pressão de palavras. A linguagem corporal e a entonação são bons 
exemplos disso. Por exemplo, podemos dizer algo usando várias pa-
lavras. No entanto, nossa entonação e linguagem corporal podem nos 
trair, relevando nossas verdadeiras intenções ou sentimentos.

 A linguagem em Beckett aparece como o significante do “Ou-
tro”, isto é, de algo que está além e aquém do mero sentido que re-
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mete a algo concreto, tal como se encontraria em uma relação óbvia 
e simples entre significado e significante. Nesse sentido, é importante 
ter em mente a definição de Foucault sobre a linguagem elaborada em 
seu livro A Arqueologia do Saber,

A linguagem parece sempre povoada pelo outro, pelo 
ausente, pelo distante, pelo longínquo: ela é atormenta-
da pela ausência. Não é ela o lugar de aparecimento de 
algo diferente de si e, nessa função, sua própria existên-
cia não parece se dissipar? Ora, se queremos descre-
ver o nível enunciativo, é preciso levar em consideração 
justamente essa existência: interrogar a linguagem, não 
na direção a que ela remete, mas na dimensão que a 
produz: negligenciar o poder que ela tem de designar, de 
nomear, de mostrar, de fazer aparecer, de ser o lugar do 
sentido ou da verdade e, em compensação, de se deter 
no momento ̶ logo solidificado, logo envolvido no jogo do 
significante e do significado ̶ que determina sua existên-
cia singular e limitada. (2010, p.126) 

Essa passagem trata do fato de que sempre que falamos ou es-
crevemos algo, escolhemos uma palavra ou conjunto de palavras em 
detrimento de outras. Essa escolha de palavras pode refletir diferentes 
maneiras de pensar e de nos apresentar aos outros e de caracterizar 
o mundo ou as coisas ao nosso redor. Isso se relaciona com as peças 
de Beckett, na medida em que seus personagens fazem uso de pala-
vras e de frases que não são completamente filtradas por um estado 
de consciência. Elas surgem praticamente sem censura e se situam 
em um estado intermediário entre a consciência e o inconsciente, a 
vontade e o desamparo.

De acordo com Dukes, Beckett abandona os conceitos con-
vencionais de enredo, personagem e cena, concentrando-se principal-
mente na experiência do drama em si. Ele argumenta que,

Beckett elimina tudo que não é essencial com base 
em que uma peça é um evento (ou um não evento) que 
acontece em um teatro na frente de um público ao vivo 
e que seu propósito não é ter um ‘significado’, mas for-
necer uma ‘experiência’. Se a experiência for suficiente-
mente convincente para prender uma audiência, então a 
própria audiência irá gerar o significado. (DUKES, 2004, 
p.87) (Tradução do autor)
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 A literatura frequentemente nos apresenta personagens que 
compartilham de certa coerência discursiva e linearidade de pensa-
mento. Beckett rompe com isso na tentativa de trazer à tona a ambiva-
lência e os sentimentos confusos que são características importantes 
dos seres humanos. Não apenas isso, mas ele também faz uso de 
expressões literárias que transgridem padrões formais de linguagem, 
criando assim fatos e desvios linguísticos que veiculam valores se-
mânticos sem precedentes e obrigam o pensamento a operar de for-
ma quase completamente diferente. Como Esslin argumenta, 

As peças de Beckett têm ainda menos enredo que ou-
tras obras do Teatro do Absurdo. Em vez de um de-
senvolvimento linear, apresentam a inquirição de seu 
autor sobre a condição humana por um método que é 
essencialmente polifônico; confrontam o público com 
uma estrutura organizada de asseverações e imagens 
que se interpenetram e que devem ser apreendidas em 
sua totalidade, à maneira dos diferentes temas de uma 
sinfonia, que ganham em significado por sua interação 
simultânea. (2018, p.43) 

Sua fortuna literária consiste, portanto, em trazer à luz os mo-
vimentos inesperados da alma e as contradições que se escondem 
em atos cotidianos aparentemente sem sentido. Ele também é capaz 
de condensar em poucas palavras uma gama de matizes e possíveis 
significados e leituras. Portanto, sua obra ganha força poética por 
meio de uma cuidadosa e muito bem elaborada subversão de valores 
e ideias pré-determinados. Dessa forma, Beckett apresenta uma es-
tética completamente nova que transcende os conceitos tradicionais 
de beleza e ordem. Por conseguinte, obriga leitores e espectadores a 
assumirem uma postura deferente em relação â vida: uma atitude ao 
mesmo tempo mais ativa e crítica.

Beckett subverte a ideia cartesiana de que “penso, logo existo” 
por “sinto, logo existo”. Tendo isso em mente, ele ecoa as palavras 
de Hamlet “Ser ou não ser, eis a questão” (SHAKESPEARE, 2005, 
p.688) em sua obra e seus personagens só podem existir por meio do 
ser, o que pressupõe sentimentos e emoções. Para ele, o pensamento 
ocorre por meio de sentimentos e de uma intuição da realidade que 
transcende um raciocínio lógico puro e se assemelha mais ao universo 
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dos sonhos e dos insights. Os famosos versos de Próspero, “Somos a 
matéria com que os sonhos são feitos e a nossa curta vida se comple-
ta com um sono” (SHAKESPEARE, 2005, p.1154) é elucidativa desse 
tipo de abordagem da realidade e mostra como as pessoas são o pano 
de fundo para sonhos e projeções inconscientes.

Semelhante a Shakespeare, ao representar e lidar com padrões 
recorrentes, como desejos frustrados e esperanças não realizadas en-
quadradas como lembranças remotas, as peças de Beckett possuem 
um efeito residual e poético semelhante a memórias distantes e turvas 
ou sonhos marcantes, todos os quais são ao mesmo tempo reveladores, 
evasivos, fugazes e, às vezes, dolorosos. Além disso, semelhante a Cem 
Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, uma ideia também presente 
na obra de Beckett é que o que importa para nós em nossas vidas não 
é tanto o que vivemos, mas como o vivemos, ou seja, a maneira como 
vivenciamos e relembramos a realidade e quais cenas e acontecimentos 
nos chamaram a atenção ou foram apenas sonhados e imaginados por 
nós mesmos e, portanto, nos marcaram de forma significativa.

Foquemos agora na construção dos personagens das peças 
de Beckett. Os personagens e os objetos em sua obra são ricos em 
simbolismo. Além de sofrerem de dependência mútua, eles recebem, 
em sua maioria, diferentes acepções (hobos, tramps) que se traduzem 
em português por vagabundos. Willie é o contraponto de Winnie em 
Dias Felizes, Clov, Nagg e Nell são os contrapontos de Hamm em Fim 
de Partida e todos os personagens em Esperando Godot são interde-
pendentes, além de esperarem por algo que nunca acontece. Estando 
às margens da sociedade, eles ocupam uma posição ao mesmo tem-
po privilegiada e desprivilegiada, se sentindo mais livres para expor 
suas ideias ao invés de corresponder às expectativas sociais. Assim 
sendo, eles são macabramente divertidos e sinceros como as Weird 
Sisters ou feiticeiras em Shakespeare. Porém, ao contrário delas, eles 
ultrapassam a questão do bem e do mal ao se mostrarem interdepen-
dentes e dignos de um cenário pós-nuclear. 

Os nomes dos dois personagens em Dias Felizes contêm uma 
ironia em si mesmos. Nem Winnie nem Willie, o casal da peça, pos-
suem as características ou traços aos quais seus nomes remetem. 
Além de serem um o contraponto do outro, suas personalidades con-
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tradizem seus próprios nomes: Winnie, uma mulher de cerca de cin-
quenta anos, é a personagem principal da peça e fala copiosamente 
sobre a vida. No entanto, ela não se parece com uma vencedora, como 
seu nome poderia sugerir. Winnie que remete a winner, vencedora em 
inglês, está mais para uma perdedora que, nem por isso, deixa de ver 
a beleza da vida e procurar ser feliz, refletindo sobre um tempo incerto 
que corresponderia aos dias felizes ou aos bons tempos. O nome de 
seu marido Willie, por sua vez, um homem de cerca de sessenta anos, 
remete a will, determinação em inglês. Entretanto, ele é altamente 
dependente de sua esposa, quase não fala nada na peça e quando 
diz algo é monossilábico. Além disso, aparece muito pouco em cena 
sendo que é Winnie quem domina o espetáculo e fala quase sem parar 
sobre a vida em geral, além de dar ordens a ele.

Dentre os vários objetos que Winnie remexe em sua bolsa, o 
revólver é o que mais nos atinge e pode ser lido e interpretado de vá-
rias maneiras. Uma invenção humana, assim como o espelho, o pente 
e o batom, ele está sempre lá como um enigma da morte e do poder 
de matar. Além disso, ele também pode representar os perigos da 
vida cotidiana que os homens e as mulheres modernos têm que en-
frentar. O inimigo, hoje em dia, não é necessariamente um forasteiro 
ou elemento exterior (um exército invasor, por exemplo), mas pode ser 
encontrado dentro de nós mesmos ou corresponder à nossa própria 
consciência nos traindo com nossos dilemas existenciais. Portanto, a 
arma também representa o poder de autodestruição. No entanto, ela 
aparece em um contexto muito leve e quase surreal na peça, provo-
cando assim nossa admiração. É importante ressaltar que Winnie, no 
primeiro ato da peça, está coberta por um monte de areia até a cintura, 
enquanto que, no segundo ato, ela está coberta até o pescoço, dei-
xando somente sua cabeça à mostra. A areia ali simboliza o passar do 
tempo, como em uma ampulheta, e aponta para o fim dos dias felizes.

Já na peça Fim de Partida, o personagem principal se chama 
Hamm, alusão a hammer, que significa martelo em inglês, enquanto 
todos os outros personagens têm nomes que significam por aproxima-
ção, em diferentes línguas, prego. Eles se chamam Clov que se asse-
melha ao francês clove, Nagg e Nell, semelhantes ao alemão Nageln 
e ao inglês nail. Esta linha de raciocínio suscitou Adorno a afirmar que, 
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Hamm é o rei, em torno de quem tudo gira e que não 
pode fazer nada por si mesmo. A incongruência entre 
o xadrez como passatempo e o esforço excessivo en-
volvido se torna no palco uma incongruência entre a 
pretensão atlética e as ações leves que são realizadas. 
Se o jogo termina em um impasse ou com um cheque 
perpétuo, ou se Clov vence, ainda não está claro, como 
se a caridade nisso já significasse muito. Além disso, 
provavelmente não é tão importante, porque tudo termi-
naria em um impasse como em um cheque-mate. (2001, 
p.146) (Tradução do autor)

Na peça, Hamm e Clov, que é seu filho adotivo, não podem 
viver um sem o outro. Há, portanto, a metáfora do martelo e do prego: 
o que é um martelo sem um prego e vice-versa? Isso alude ao fato de 
que seres humanos dependem uns dos outros e tem anseios e dese-
jos que são projetados no outro e até mesmo transcendem noções do 
bem e do mal. De fato, isso é o que realmente acontece e Clov é o es-
cravo de Hamm, que é um tirano e, portanto, procura impor que todos 
façam a sua vontade. Como Greenblatt argumenta,

Reduzidos ao essencial, os personagens mutilados, lu-
tando e incompletos de Fim de Partida ̶ embora muitas 
vezes se comportando como se fossem os protagonistas 
desajeitados de uma farsa ̶ levantam questões inquietan-
tes sobre significado e absurdo, poder e dependência, 
tempo e repetição, linguagem e vazio. (2006, p.2662) 
(Tradução do autor)

A relação de interdependência entre Hamm e Clov torna-se 
muito evidente no seguinte diálogo,

HAMM: Por que você fica comigo?

CLOV: Por que você me mantém?

HAMM: Não há mais ninguém.

CLOV: Não há nenhum outro lugar. (BECKETT, 1990, 
p.95)

Já no que diz respeito à relação entre Hamm e seus pais, Nagg 
e Nell, ela caracteriza-se por desprezo e negação. Hamm os culpa por 
tê-lo colocado no mundo e, por isso, engendra uma espécie de vingan-
ça ao tratá-los mal e não corresponder a suas expectativas ou realizar 
seus desejos. Seus pais, que perderam as pernas em uma viagem de 
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barco na Itália, vivem cada um em uma lata de lixo e são constante-
mente menosprezados por seu filho. Este lhes nega os pedidos, como 
certos alimentos, por exemplo, e ordena que não saiam das latas onde 
eles vivem toda vez que levantam a tampa. No entanto, seu pai Nagg 
o lembra de que um dia Hamm já precisou dele e diz que espera que 
isso volte a acontecer e que ele o escute novamente.

Para Adorno, a “miséria dos participantes em Fim de Partida 
é a miséria da filosofia” (2001, p.130) e tudo aponta para o seu fim. 
Segundo ele, o ser, que é proclamado pela filosofia existencial como 
o sentido do ser, torna-se o oposto de si mesmo. Semelhante ao nar-
rador anônimo, isolado e amargurado de Notas do Subsolo, de Dos-
toievski, os personagens de Beckett em suas peças também falam 
de uma posição subterrânea, seja ela simbólica ou real. Desta forma, 
pensamentos, ideias, sentimentos e conceitos mais gerais são con-
frontados com uma corrente de fluxo subconsciente da consciência. 
Portanto, a força proativa do ser humano que é tão cultuada no pen-
samento ocidental, especialmente o europeu, é questionada e posta 
em jogo por nossas próprias contradições, pressentimentos e intuição. 
Além disso, em comum com esse narrador, eles simplesmente falam o 
que pensam, sem se importarem com o julgamento de outras pesso-
as. Eles também com frequência se metem em apuros e são, na maio-
ria das vezes, bastante mal-humorados e ranzinzas, especialmente 
em Fim de Partida e em Esperando Godot.

Passemos agora para Esperando Godot. Nesta peça, dividida 
em dois atos, todos os personagens são interdependentes e esperam 
por algo que nunca acontece. É sua peça mais famosa e nos apresen-
ta dois vagabundos, Vladimir e Estragon, que esperam em vão numa 
estrada pela chegada de um homem chamado Godot que é uma “es-
pécie de conhecido” (BECKETT, 1990, p.24). Em sua espera inútil, 
eles encontram Pozzo e Lucky. O primeiro, como o nome sugere, é um 
palhaço ou ex-palhaço, e o segundo é seu escravo, submetido a ele 
por uma corda. Como ressalta Esslin sobre a relação deles,

Pozzo e Lucky também são complementares quanto à 
natureza, porém sua relação se processa toda ela em 
nível mais primário: Pozzo é o senhor sádico, Lucky, o 
escravo submisso. No primeiro ato, Pozzo é rico, pode-
roso, seguro de si; representa o homem mundano com 
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todo o seu otimismo fácil e míope e seu senso ilusório de 
poder e permanência. Lucky não só carrega toda a sua 
pesada bagagem, e até mesmo o chicote com o qual Po-
zzo o espanca, mas também dança e pensa para ele, ou 
ao menos o fazia enquanto tinha idade. (...) Pozzo e Lu-
cky representam a relação entre corpo e mente, os lados 
material e espiritual do homem, com o intelecto subordi-
nado aos apetites do corpo. (...) Porém, no segundo ato, 
quando tornam a aparecer, eles continuam amarrados 
um ao outro. Pozzo ficou cego, Lucky ficou mudo. E, en-
quanto Pozzo força Lucky a uma viagem aparentemente 
sem objetivo, Vladimir convence Estragon a esperar por 
Godot. (2018, p.46)
 

O fato de que Lucky quase nunca fala pode servir de ironia ao 
seu nome, já que ele não precisa expressar seus pensamentos ou 
articular ideias e sentimentos com muita frequência, algo que alguns 
podem ver como sendo uma coisa boa. Segundo Maciel,

A única e interminável fala de Lucky, no primeiro ato, é 
uma corrente da consciência, no sentido de Joyce: desti-
tuída de toda ordem, livre de qualquer filtro, isto é, mero 
registro de fatos psíquicos que atravessam sua cons-
ciência. (1959, p. 87)

A peça tem um personagem extra que é um menino que tra-
balha para Godot e só entra em cena no final do primeiro e segun-
do atos para trocar algumas palavras com os demais personagens. 
Ele anuncia que Godot não virá naquele dia e sim no próximo. Outra 
observação de Maciel é relevante,

A imagem dos dois vagabundos de Esperando Godot 
mostra a esperança como a única força capaz de man-
tê-los nesta existência contingente, no mundo vazio que 
a peça constata. Mas essa esperança é pura ilusão, ab-
solutamente inútil porque Godot jamais virá. Deixa-se 
transparecer, aqui, nas suas cores sombrias e reais, o 
mito da esperança humana. (1959, p.73)

O tema da esperança e da espera é relevante aqui. Todos nós 
esperamos por algo em nossas vidas, e talvez essa esperança nos man-
tenha ocupados e dê sentido à nossa existência. Sem metas e projetos, 
nossas vidas não teriam sentido. Em uma tentativa de captar a essência 
dessa peça e encontrar uma explicação para ela, Esslin afirma que,
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Em Esperando Godot, o sentimento de incerteza que é 
criado, e os altos e baixos dessa incerteza  ̶  entre a espe-
rança da descoberta da identidade de Godot e os repe-
tidos desapontamentos  ̶  são em si a essência da peça. 
Qualquer tentativa de se chegar a uma interpretação 
clara e certa por meio do estabelecimento da identidade 
de Godot por meio de uma análise crítica seria tão tola 
quanto se tentar descobrir contornos definidos escondi-
dos por trás do chiaroscuro de uma tela de Rembrandt 
pelo simples método de raspar a tinta. (2018, p.43)

Vladimir e Estragon não têm nenhum projeto na vida a não ser 
esperar por algo que eles subconscientemente sentem que nunca irá 
acontecer. Isso os torna frágeis e lamentáveis e ao mesmo tempo de-
sesperados, evocando o conceito freudiano de Hilflosigkeit, ou seja, 
desamparo. Esse estado de espírito ou sentimento de desamparo 
pode eventualmente afetar qualquer pessoa em sua vida por diver-
sos motivos: falta de apoio dos pais, dificuldades econômicas ou até 
mesmo medo da morte, por exemplo. No entanto, no caso dos dois 
vagabundos, ele permeia suas vidas do início ao fim da peça. As úl-
timas linhas da cena final do segundo ato são reveladoras no que diz 
respeito à discrepância entre a linguagem e a ação que a contradiz, 
isto é, a dicotomia entre a palavra e o agir,

VLADIMIR: Nós vamos? Devemos ir?

ESTRAGON: Sim, vamos lá. 

[Eles não se movem.]

CORTINA 

(BECKETT, 1990. P.88) (Tradução do autor)

O deslocamento e distanciamento de um personagem linear 
e a ruptura de padrões tradicionais de discurso nas principais peças 
de Beckett lançam luz sobre uma estrutura social e psicológica com-
plexa de seres humanos e a forma consideravelmente fragmentada 
e rapsódica que o indivíduo contemporâneo vivencia a realidade. As 
suas peças buscam situar e entender o ser humano em um contexto 
cada vez mais fragmentado, onde algumas ideias tradicionais não se 
aplicam mais para explicar uma realidade cada vez mais complexa e 
sutil. Sua obra reflete novas identidades que estão sendo construídas 
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através de um deslocamento de perspectiva e posicionamento e por 
meio de formas de expressão sem precedentes. Como afirma Worton,

O fascínio de Beckett pelos paradoxos está fundamen-
tado em sua convicção de que podemos (parcialmente) 
conhecer apenas momentos efêmeros e que, em um 
mundo em que não há Deus, consequentemente busca-
mos explicações “lógicas” ̶ que são elas próprias ficções 
e manipulações da realidade; até mesmo a ciência exata 
da matemática torna-se outra série de textos a serem 
lidos com suspeita. (2010, p.80) (Tradução do autor)

Todos os personagens principais de Beckett compartilham de 
uma desvantagem social. São ou muito velhos, como o ancião can-
sado de A Última Voz de Krapp que ouve a sua própria voz em uma 
fita narrando acontecimentos de sua vida que não reconhece com-
pletamente, ou uma mulher, como em Dias Felizes, ou vagabundos e 
palhaços em Esperando Godot e os pais deficientes de Fim de Partida.

Isso simboliza uma mudança de perspectiva porque eles não 
falam mais de uma posição fixa, mas podem assumir diferentes pontos 
de vista e construir novas identidades. Esse sentimento de margina-
lidade, de não pertencer ou não saber a que pertencer, cria persona-
gens que são pessoas de fora. Eles também refletem a desencarnação 
de indivíduos contemporâneos, que não estão mais necessariamente 
ligados a doutrinas filosóficas, religiosas ou espirituais e podem falar 
por si próprios. É neste contexto que Greenblatt afirma que, 

Em Esperando Godot, os personagens principais aguar-
dam uma chegada que é constantemente adiada. Eles 
habitam uma paisagem desolada aparentemente confi-
nada a uma estrada, uma árvore; eles falam em seguir 
em frente, mas nunca vão embora. As peças subse-
quentes restringem o espaço de atuação a uma sala, 
uma urna, a um monte no qual o ator está enterrado; 
personagens são fisicamente confinados ou incapacita-
dos, até que Eu Não (1973) apresente a mais mínima 
incorporação da consciência humana disponível para a 
representação teatral: uma boca desencarnada. (2006, 
p.2661) (Tradução do autor) 

Ao contrário dos poemas épicos de Homero, A Ilíada e A Odis-
séia, que traçam um movimento de dentro para fora (o início da Guerra 
de Tróia, o retorno de Ulisses para casa), a obra de Beckett eviden-
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cia um movimento de fora para dentro e como nós lidamos com essa 
nova realidade, que está relacionada ao surgimento do conceito de 
subjetividade. Ele capta esse movimento que a humanidade fez de 
uma tendência mais externa para uma mais interna, ou seja, a reflexão 
sobre o legado que a história e as diferentes doutrinas filosóficas nos 
deixaram. É precisamente neste interstício que existimos e pensamos 
atualmente.
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