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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo a análise do romance O grande mentecapto
(1979), de Fernando Sabino, e de sua adaptação fílmica, intitulada O grande
mentecapto (1989), dirigida por Oswaldo Caldeira. Os dois primeiros capítulos
tratam das características da obra e os dois últimos discutem o filme. O
capítulo um focaliza a ficção impura, comentando a respeito do contexto
histórico da literatura das décadas de 1970 e 1980 e fazendo um apanhado
sobre a obra de Fernando Sabino. O capítulo dois traz características do
romance, ressaltando: a personagem pícara, estudada por Antônio Candido; a
intertextualidade e a paródia, a partir das considerações teóricas de Linda
Hutcheon e Afonso Romano de Sant’Anna; além da carnavalização e da sátira
menipeia, conceitos estudados por Mikhail Bakhtin. No capítulo três, comentase sobre os principais teóricos do cinema, enfatizando: André Bazin, um dos
primeiros teóricos que se preocupou com as adaptações cinematográficas; e,
na atualidade, Linda Hutcheon e Robert Stam. Ainda nesse capítulo, aborda-se
a linguagem cinematográfica, com o respaldo dos estudiosos da linguagem:
Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson e, modernamente, Christian Metz e
Marcel Martin. O capítulo quatro traz, na primeira parte, considerações sobre a
adaptação fílmica, situando-a no panorama do cinema brasileiro de 1980. Em
seguida, apresentam-se algumas diferenças entre o romance e o filme.
Palavras-chave: Romance. Intertextualidade. Paródia. Carnavalização. Sátira
menipeia. Adaptação fílmica.
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ABSTRACT
This work aims to analyze Fernando Sabino 's novel O grande mentecapto (1979), and his film adaptation with the same title The Great Moron - (1989),
directed by Oswaldo Caldeira. The first two chapters deal with the
characteristics of the work and the last two discuss the film. Chapter One
focuses on impure fiction, commenting on the historical context of the literature
of the 1970s and 1980s and making a general survey of Fernando Sabino's
work. Chapter two brings features of the novel, emphasizing: the mischievous
character, studied by Antônio Candido; Intertextuality and parody, based on the
theoretical considerations of Linda Hutcheon and Afonso Romano de
Sant'Anna; Besides the carnivalization and the menipeia satire, concepts
studied by Mikhail Bakhtin. In chapter three, the main theorists of cinema are
discussed, emphasizing: André Bazin, one of the first theorists who was
concerned with the cinematographic adaptations; a, today, Linda Hutcheon and
Robert Stam. In the same chapter as well, the cinematic language is
approached, with the support of the language scholars: Ferdinand de Saussure,
Roman Jakobson and, modernly, Christian Meltz and Marcel Martin. Chapter
four brings, in the first part, considerations about the filmic adaptation, placing it
in the Brazilian cinema panorama of 1980. Then, some differences between the
novel and the movie are presented.
Keywords: Intertextuality. Parody. Carnavalization. Menipeia satire. Filmic
adaptation.
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INTRODUÇÃO
Acredito que escrever seja, basicamente, cortar. Cortar o
supérfluo. Eliminar repetições, ecos, rimas, cacófatos,
redundâncias, lugares-comuns. Mas principalmente o
excesso: como diz Otto (ou Unamuno, não me lembro), é
preciso não duvidar da inteligência do leitor. Tenho a
impressão de que, ou ele me valoriza muito, ou passaria
a ter por minha literatura o maior desprezo, se soubesse
o que ela me custa: aquilo que ele levou alguns minutos
para ler me custa dias, meses, às vezes anos para
escrever.1
Fernando Sabino

Fernando Sabino é um escritor de estilo apurado, e que vem
produzindo ao longo de décadas. A obra do autor abarca vários gêneros
literários, entre eles romance, crônica, conto, novela, reminiscências de
viagens, histórias infantis e cartas. Em 1999, recebeu da Academia Brasileira
de Letras o prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Sabino é
considerado um dos grandes cronistas brasileiros, com textos que se
caracterizam, sobretudo, pelo estilo ágil e pela crítica ao cotidiano. Em
entrevista publicada no livro Obra reunida, volume I, o autor comenta o sentido
que tem para ele a atividade de cronista: “Na sua maioria, não passam de
pequenos trabalhos em prosa de ficção, contos, histórias curtas, exercícios
literários,

reminiscências,

ou

simplesmente

anedotas

desenvolvidas

literariamente” (SABINO, 1996, p. 99). O escritor afirma que poucas vezes
1

Esse trecho foi retirado do livro O tabuleiro de damas, de Fernando Sabino, publicado em
1988 (p. 45-46).
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ousou praticar o gênero e que, na verdade, ele não é, nem pretende se
chamado de cronista, pois o gênero vem de uma linhagem nobre, abrangendo
a melhor literatura. Trata-se do cânone2 literário, com obras que possuem
características que as validam e superam a barreira do tempo. Segundo Terry
Eagleton, o discurso de uma determinada época determina o cânone literário:
“O fato de esse cânone via de regra ser considerado razoavelmente fixo, por
vezes até mesmo eterno e imutável, tem um sentido irônico, porque como o
discurso literário crítico não tem significado definido, ele pode, se assim
quisermos, voltar sua atenção a mais ou menos qualquer tipo de escrita”
(EAGLETON, 2006, p. 304). Dessa maneira, dependendo do olhar da crítica
literária e cinematográfica, tanto o romance O grande mentecapto quanto a
adaptação fílmica podem ser consideradas obras canônicas.
Este trabalho tem como objetivo uma análise da obra O grande
mentecapto, em suas representações literária e fílmica.

O romance foi

publicado em 1979 e, por se constituir o objeto desta pesquisa, é necessário
localizá-lo na produção literária de Fernando Sabino. O escritor possui vasta
obra, sendo que O grande mentecapto é o décimo quinto livro do autor e o
segundo romance. Por ser uma narrativa peculiar, que faz um jogo literário,
utilizando trechos de vários livros, anedotas, ditos da sabedoria popular, tudo
isso costurado com muita agilidade literária, torna-se um texto singular. Os dois
romances de maior sucesso editorial do escritor são O encontro marcado e O
grande mentecapto.
O primeiro romance de Sabino foi O encontro marcado e tornou-se
obra-ícone de toda uma geração. O livro foi lançado em 1956 e atualmente

2

Gr. kanon, “régua”, “regra”, “medida”, “norma”; pelo lat. canon,onis (MOISÉS, 2013, p. 66).

3

está na 93ª edição, segundo Cândido, jornal da Biblioteca Pública do Paraná. A
obra pode ser equiparada a um romance de formação, reproduzindo a época
em que o protagonista e os amigos eram jovens. Além disso, é também um
romance de costumes, pois retrata os anos de 1940, em Belo Horizonte.
Apesar de o romance O encontro marcado fazer tanto sucesso junto ao
público, O grande mentecapto se destaca com mais propriedade, pois
apresenta um leque de reflexões, não só para o leitor comum, mas também
para os estudiosos da literatura nacional. Por isso, podemos considerá-lo uma
importante obra literária brasileira. O leitor convencional achará a narrativa
cômica e irá se divertir com as peripécias de Geraldo Viramundo. Já o
especialista observará a feitura da obra: o jogo literário, com citações de outras
obras e autores consagrados, alusões bíblicas e ditos populares; o perfil da
personagem-protagonista, que oscila entre o pícaro e o quixotesco; a paródia
como um jogo intertextual; e, ainda, o narrador heterodiegético, que a todo
momento adentra a narrativa para dar a sua opinião, como neste exemplo:

E mais não digo, pois não me perderei em detalhes de estratégia militar em
que me confesso pouco versado, os quais em nada enriquecerão o meu
relato; além do que, não entenderia eu mesmo, e o leitor muito menos, aquilo
que nem os próprios militares na época chegaram a entender. (SABINO,
1982, p. 122)

Além disso, é um romance “riquíssimo para mostrar até que ponto a
personagem quixotesca interfere na retomada da modalidade

picaresca”

(GONZÁLEZ, 1988, p. 76). O protagonista, Geraldo Viramundo, é uma mistura
de personagem pícara e quixotesca. Apresenta algumas características do
pícaro convencional, como: “[...] seu caráter anti-heróico, sua origem baixa, as
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picardias infantis, a opção por deixar a família, a sátira encoberta pela
aparentemente pura comicidade, o caráter de aventureiro itinerante que tem
infinitos nomes” (GONZÁLEZ, 1988, p. 77), mas também assume seu lado
quixotesco e “supera o pícaro quando parte a caminho do heroísmo, mesmo
que inconscientemente” (GONZÁLEZ, 1988, p. 77).
O grande mentecapto possui vários recursos literários que foram
usados, com destreza, pelo escritor Fernando Sabino, que sempre se
preocupou

em

apresentar

uma

escrita

primorosa.

Por

todas

essas

características apresentadas, esse romance destaca-se na ficção nacional,
possibilitando diversas análises e, evidentemente, reflexões acerca dessa obra
contribuirão para um melhor entendimento da literatura brasileira dos anos de
1970 e 1980.
Além do mais, O grande mentecapto foi adaptado para o cinema, em
1989, dez anos após o lançamento da obra literária. O filme teve a direção de
Oswaldo Caldeira, que também é produtor e roteirista. Seu primeiro filme foi
Telejornal, uma ficção científica de média-metragem. Outros títulos do mesmo
diretor são: Trabalhar na pedra (1972), documentário de curta-metragem;
Passe livre (1974); Futebol total (1974); Ajuricaba, o rebelde da Amazônia
(1977), sobre a colonização portuguesa na Amazônia; Brasil bom de bola 78
(1978), que apresentou os preparativos da equipe brasileira para a Copa do
Mundo de 1978, realizada na Argentina; O bom burguês (1979), história de um
banqueiro que desviava dinheiro para a resistência à ditadura militar; Muda
Brasil (1985); O grande mentecapto (1989); Tiradentes (1999), visão diferente
da convencional, acerca dos fatos políticos que envolveram a Inconfidência
Mineira; Pampulha ou a invenção do mar de Minas (2005), história da
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construção do complexo arquitetônico da Pampulha, na cidade de Belo
Horizonte; e História de Alice (2012), sobre um cineasta brasileiro que busca
suas raízes portuguesas.
Por meio de pesquisa bibliográfica (livros, sites, artigos, entrevistas,
etc.) e da análise do filme O grande mentecapto, reuniu-se material para a
elaboração deste trabalho. Para as reflexões sobre o romance e a película, que
possuem o mesmo título, utilizaram-se estudos de alguns teóricos que tratam
dos assuntos estabelecidos para a realização desta pesquisa, tais como: Fábio
Lucas, Linda Hutcheon, Robert Stam, Mikhail Bakhtin, entre outros. A respeito
da obra de Fernando Sabino, pesquisou-se um ensaio de Fábio Lucas3, que
comenta: “Quem conhece a ficção de Fernando Sabino sabe que ela se
distribui ao redor de um eixo de humor/temor” (SABINO, 1996, p. 23). Esses
fundamentos fazem parte do romance O grande mentecapto, pois o tratamento
dado à história ora faz o leitor rir, ora o faz temer pelo o que acontecerá ao
protagonista.
Antônio Candido4 escreveu Dialética da malandragem, em que
estabelece quatro características da personagem pícara, as quais serão
observadas na personagem principal.
A intertextualidade, grosso modo, é o diálogo de dois ou mais textos,
que podem ser de épocas e gêneros iguais ou diferentes. Em O grande
mentecapto, intertextualidade é um recurso usado em diversos trechos e de
modos variados: paródia, citação, referência e alusão. Essa parte da análise é
3

Autor de importante e vasta obra de crítica literária. Professor da Universidade Federal de
Minas Gerais, em Belo Horizonte, sofreu perseguições durante os piores anos da Ditadura
Militar, tendo sido afastado de sua função. Fábio Lucas lecionou Literatura Brasileira em várias
universidades do exterior.
4
Sociólogo, literato e professor universitário. Estudioso da literatura brasileira e estrangeira, é
autor de uma obra crítica extensa (1918-2017).
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referendada pelos teóricos Gérard Genette, Tiphaine Samoyault e Mikhail
Bakhtin. A paródia, prática intertextual específica, é inversão, repetição com
diferença, que pode ser irônica ou crítica. No romance, encontram-se várias
paródias, ora com tom de humor, ora com tom de crítica. Linda Hutcheon e
Afonso Romano de Sant’Anna são os teóricos que analisam esse recurso.
Mikhail Bakhtin fez vários estudos, inclusive sobre a carnavalização, nos
quais afirmou que havia rituais carnavalescos, na Idade Média, que duravam
até três meses, fazendo parte da cultura do povo, como uma segunda vida.
Esses rituais tinham como características a abolição das relações hierárquicas,
o contato livre e familiar, o princípio cômico e o caráter não oficial. Essas
características estão presentes na composição de O grande mentecapto,
tornando-a, portanto, uma obra carnavalizada.
Por se analisar a adaptação fílmica do romance, faz-se necessário
discorrer sobre os principais estudiosos do cinema, com destaque para Robert
Stam e Linda Hutcheon. A adaptação é uma prática que vem sendo feita desde
o início do século XX. Anteriormente, não era bem vista, mas, atualmente, há
entendimentos mais favoráveis. Um dos primeiros teóricos a discutir esse
assunto foi André Bazin, que vê a adaptação cinematográfica como uma das
mais importantes propensões do cinema.
A linguagem cinematográfica possui suas próprias características. Para
Marcel Martin, a imagem é um componente significativo na construção do
sentido. O capítulo seguinte trata do filme. Primeiramente, comenta-se sobre
quem dirigiu, mencionam-se os prêmios que ganhou e aqueles a que foi
indicado. Depois, faz-se um breve levantamento sobre as críticas negativas e
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positivas acerca da película. Por fim, foram escolhidas para análise e
aprofundamento algumas diferenças entre o romance e a adaptação fílmica.
Esta pesquisa se divide em quatro capítulos. O primeiro, “A ficção
impura”, aborda as principais características literárias das décadas de 1970 e
1980, no Brasil, com destaque aos primeiros textos criados por Sabino. Expõe,
também, as obras e comentários de analistas, como Fábio Lucas, sobre a
escrita do autor Fernando Sabino.
O segundo capítulo, “O romance O grande mentecapto”, discute a
composição da obra, que traz as influências e características do romance
picaresco. Discutem-se também a intertextualidade, que se manifesta em
vários momentos no romance, e a paródia. Outros aspectos analisados no
texto são a carnavalização e a sátira menipeia, conceitos propostos por Mikhail
Bakhtin.
O terceiro capítulo, “Os aspectos teórico-críticos da adaptação”,
apresenta alguns dos principais conceitos do cinema. Além disso, faz-se um
panorama da sétima arte, considerando o contexto histórico que importa para a
adaptação analisada. Finalmente, observam-se alguns aspectos da linguagem
e da técnica cinematográfica.
O quarto capítulo, “O filme”, comenta sobre o longa O grande
mentecapto e a década de 1980, época de sua produção. Para fins de análise,
enfatizam-se algumas diferenças entre a adaptação fílmica, de Oswaldo
Caldeira, e o romance, de Fernando Sabino.
Portanto, a reunião de todas essas reflexões teóricas, pesquisadas em
obras e autores diferentes, com as análises do romance e da adaptação
fílmica, será a base da presente dissertação. Levando-se em consideração as
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características

do livro, elencadas anteriormente,

e algumas diferenças

entre a obra literária e a adaptação fílmica, este estudo objetiva avaliar as
mudanças e as contribuições do cinema à narrativa literária.
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1 A FICÇÃO IMPURA
O romance O grande mentecapto, de Fernando Sabino, foi lançado em
1979. O leitor que possuir um repertório anterior de leituras logo percebe que a
intertextualidade

está presente

em toda a

narrativa.

Entende-se

por

intertextualidade quando há uma referência clara ou não de um texto em outro.
Na obra há uma mistura de textos antigos e contemporâneos, incluindo
passagens bíblicas, provérbios e ditos populares. Além disso, há um narrador
que a todo momento interrompe a história para conversar com o leitor. Essa
interferência não é um uso novo na literatura: José de Alencar e Machado de
Assis já faziam isso, no século XIX, nos seus romances. Sabino também se
vale de uma linguagem informal e, às vezes, utiliza termos formais, com humor,
que é sutil, pois, para percebê-lo é necessário que já se tenha conhecimento
de obras e autores anteriores ao romance O grande mentecapto. Porém, todos
esses componentes associam-se à paródia, à sátira e à crítica, e são
trabalhados ficcionalmente. Nesse proces so, o escritor se vale de diversos
estratagemas para construir a obra, como trechos modificados da Bíblia,
poemas, excertos de textos de outros autores, nome de obras e de escritores,
resultando na ênfase a diversas práticas intertextuais.
A

obra

O

grande

mentecapto,

por

todas

as

características

apresentadas, está inserida no período chamado de pós-modernismo, estilo
que se desenvolveu a partir da segunda metade do século XX.

Proença

esclarece que: “Em sentido restrito, numa acepção mais aceita, estende-se
desde 1950 até a atualidade, embora seus inícios permaneçam ainda como
objeto de discussão, pois há quem os situe nos anos 60 e mesmo nos anos 70”
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PROENÇA FILHO, 1995, p. 12). Há muitas discussões acerca da delimitação
do termo. Linda Hutcheon, por exemplo, entende que “o pós-modernismo é um
fenômeno contraditório, que usa e abusa, instala e depois subverte, os próprios
conceitos que desafia” (HUTCHEON, 1991, p. 19). E esse evento, que, às
vezes, é discrepante, atinge as diversas formas de arte para, em alguns
momentos, remover e, em outros, estabelecer novos conceitos.
As características das obras literárias pós-modernas produzidas no
Brasil, a partir de 1950, intensificam-se, pois elas já haviam aparecido em
obras anteriores a essa data e assumem um caráter peculiar, com marcas de
especificidade, pois, como observa Proença: “Torna-se frequente a presença
marcante da intertextualidade, ou seja, à luz das teorias de Bakhtin, do diálogo
ou cruzamento de vários textos. Na literatura contemporânea isso se dá
sobretudo com o aproveitamento intencional de obras do passado” (PROENÇA
FILHO, 1995, p. 39). Portanto, não é uma idade que será restaurada, “não é
um retorno nostálgico; é uma reavaliação crítica, um diálogo irônico com o
passado da arte e da sociedade. [...]. Suas formas estéticas e suas formações
sociais são problematizadas pela reflexão crítica” (HUTCHEON, 1991, p. 20).
O

pós-modernismo

apresenta,

em

linhas

gerais,

as

seguintes

características: “[...] intensificação do ludismo, ao lado do pastiche, a
permanência da paródia, utilização deliberada da intertextualidade, ecletismo
estilístico, uso da metalinguagem, fragmentarismo textual, exaltação do prazer,
presença do humor” (PROENÇA FILHO, 1995, p. 40-41).
A literatura do passado não morre. Ela resiste, na atualidade, a partir
das leituras do leitor, e transforma-se, à medida que mais leituras serão feitas.
É nesse sentido que a ficção é impura, porque não se tem um resgate nem da
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origem, nem do passado. A literatura é, então, transformada, não é autêntica; é
impura. Entretanto, essa contaminação sofrida pela literatura e também por
outras artes não tem acepção de negatividade. Pelo contrário: ocorre uma
transmutação.
Quanto à prosa ficcional, Terezinha Barbieri considera a década de
1980 uma época em que:

Os ficcionistas contemporâneos, respirando espetáculo por toda parte,
movendo-se entre as redes de diversos sistemas semiológicos, expostos à
ação do rádio, cinema, televisão, jornal, revistas, cartazes, anúncios etc.,
apuram o timbre da voz literária, definitivamente abandonada qualquer
veleidade de poesia pura. (BARBIERI, 2003, p. 20-21)

Os escritores brasileiros das últimas décadas do século XX aproveitamse dos diversos meios de comunicação e de obras literárias anteriores para
produzirem seus textos ficcionais. Por isso, segundo Terezinha Barbieri, tem-se
um material “híbrido” que utiliza “uma palavra impura”, razão pela qual essas
criações são definidas como “simulacro”5 (BARBIERI, 2003, p. 21) pela autora,
ou seja, a narrativa ficcional é a imitação do real e é considerada como ficção
impura.

1.1 A LITERATURA DOS ANOS DE 1970 E 1980
A década de 1970, no Brasil, foi marcada pela promulgação do AI-5,
em 13 de dezembro de 1968. Instalou-se, então, um quadro de perplexidade,
diante de um tempo de terror. A censura estava em todos os setores da
sociedade e a imprensa tinha o seu poder de informação diminuído, tendo sido
5

Jean Baudrillard foi o autor que forjou o conceito de simulacro, na obra Simulacros e
simulações. Disponível em:https://www.cadernoselivros.fileswordpress.com/2016/06/simulacros
-e-simulações-baudrillard. Acesso em: 23 out. de 2017.
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silenciada à força, pelo governo. Ao mesmo tempo, entre 1969 e 1973, houve
um forte crescimento econômico. Esse período ficou conhecido como Milagre
Econômico Brasileiro, pois a classe média adquiriu bens de consumo, mas por
estes eram cobradas altas taxas de juros. Por outro lado, instalou-se o
pensamento ufanista, com a conquista do tricampeonato de futebol (Copa de
1970), que gerou um nacionalismo exagerado, e também frases como: “Brasil,
ame-o ou deixe-o” e “Ninguém segura este país”, criadas com interesse de
popularizar o governo.
Em 1970, a censura funcionou como aparelho de repressão também
para o teatro, o cinema, a televisão e a literatura. Helena Bonito Couto Pereira,
em seu artigo “Ficção brasileira censurada nos anos 70”, comenta:
“Curiosamente, quando focalizamos o campo literário, descobrimos que a
censura se mostrou pouco atuante ou omissa. Nem com a promulgação do AI5, em dezembro de 1968, as obras literárias passaram a ser examinadas mais
atentamente pelos censores” (PEREIRA, 2012, p. 97). Enquanto a imprensa
era censurada, Pereira observa que “a publicação e veiculação de livros
realizavam-se ao sabor do mercado” (PEREIRA, 2012, p. 98). Durante esses
anos, publicaram-se muitos títulos, mas na maioria não tinham a ver com a
literatura, pois não se tinha um número muito expressivo de leitores. A partir da
década de 1970, quando aumentaram os bens de consumo, melhorou a
procura pela cultura de modo geral, inclusive pela literatura.
Havia, entre os escritores da época, um clima de intranquilidade em
relação à censura, pois ninguém sabia onde ou como os censores agiriam.
Sobre esta questão, Pereira observa que: “Assim, os escritores interiorizavam
involuntariamente uma autocensura cujos resultados apareceriam mais tarde,
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quando, após a abertura política, setores da intelectualidade esperavam por
uma verdadeira safra de obras-primas que nunca se concretizou” (PEREIRA,
2012, p. 98-99). Imaginava-se que o controle repressivo governamental tolhia
as criações artísticas, pois, além de os censores podarem os artistas o próprio
medo fazia o controle. Por isso, pensava-se que, após a abertura política, as
obras aflorariam, pois estavam engavetadas, mas isso não ocorreu.
A censura funcionava só depois que algum cidadão preocupado com a
moral e os bons costumes ou com alguma regra que estivesse infringindo as
leis impostas pelo governo repressivo denunciasse determinada obra. Os
procedimentos eram realizados assim: “Ao condenar determinado livro, a
censura podia impedir sua edição, recolher a distribuição eventualmente
efetuada ou mesmo mandar prender e destruir todos os exemplares
produzidos” (PEREIRA, 2012, p. 99). O escritor não sabia se sua obra seria ou
não censurada; pairava no ar um clima de medo e insegurança, pois era sabido
que os censores estavam a postos para qualquer chamado, porém não se
sabia quando e onde agiriam. Foi dessa maneira que, em 1976, apreenderam
Feliz ano novo, de Rubem Fonseca, depois que o livro já tinha sido lançado no
mercado editorial, há algum tempo.
Os estudiosos da literatura que se dedicam à análise da década de
1970 assinalam “o predomínio de dois tipos de narrativa: uma que recupera, de
diferentes maneiras, o realismo regionalista, e outra que adota a escrita
alegórica ou fantástica” (PEREIRA, 2012, p. 100). Segundo Pereira, são três as
narrativas ficcionais que representam esse período, sendo que duas foram
proibidas: A rebelião dos mortos, de Luiz Fernando Emediato; e Zero, de
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Ignacio de Loyola Brandão. A terceira circulou livremente por todo o território:
Incidente em Antares, de Érico Veríssimo.
O ano de 1979, no Brasil, foi marcado pela abertura política. O projeto
de anistia foi aprovado e os exilados, entre eles Leonel Brizola, Luís Carlos
Prestes e Fernando Gabeira, retornaram ao país. O Brasil, entre 1979 e 1984,
teve o último presidente militar, João Baptista Figueiredo. Outro importante
fato político foi a lei de reforma partidária, votada em dezembro de 1979, que
instituiu o pluripartidarismo. Em 1982, houve eleições em todos os setores,
menos na Presidência da República, assim consolidando a abertura política, a
todos esses fatos propiciaram um clima de euforia e esperança aos brasileiros.
A partir da década de 1980: “A expansão do mercado do livro, de que
participa o escritor, é política promovida mais pela dinâmica sociocultural de
algumas iniciativas isoladas do que pela ação sistemática das agências
educativas e de programas oficiais de cultura” (BARBIERI, 2003, p. 33). Alguns
poucos editores e livreiros com visão de mercado editorial, bem como autores
novos, iniciam uma luta para expansão da literatura brasileira. Barbieri comenta
que há “empenho do ficcionista em resgatar da massa indiferenciada do
público mais e mais leitores ativos e prontos a partilhar o jogo literário”
(BARBIERI, 2003, p. 33).

Além disso, a área de Letras vinha lutando, há

décadas, para a divulgação da literatura. Somando-se a isso, Barbieri observa
que, na década de 1980, têm-se “os suplementos literários e as resenhas em
periódicos” e, ainda, “as feiras e bienais que se sucedem com regularidade nas
capitais, especialmente no eixo Rio-São Paulo” (BARBIERI, 2003, p. 33).
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Entre os teóricos que já escreveram a respeito das características da
prosa de ficção dos anos 1970 e 1980, Regina Zilberman, em seu ensaio
“Brasil: cultura e literatura dos anos 80”, faz um panorama das principais
personagens que povoam as obras da época, com ênfase à camada social a
que pertencem. A ensaísta prioriza, nas obras ficcionais da época, o elemento
popular, classificando-o em três frentes:
a) Personagens das camadas urbanas mais inferiorizadas: o marginal, o
desempregado, o subprofissional e emigrante, o mendigo, o fora-da-lei ou o
revoltado. Como exemplo, Regina Zilberman cita as obras de João Antônio, as
quais são organizadas nesse universo: Malaqueta, perus e bacanaço, de 1965;
Leão de chácara, de 1975; e Abraçado ao meu rancor, de 1986 (Cf.
ZILBERMAN, 1991, p. 98-99).
b) Personagens simbólicas que encarnam o homem do povo, sem
representar uma classe social, mas que ocupa uma posição inferior. A natureza
é plural e fantástica, segundo a autora, pois absorve tendências de um
universo multifacetado. O escritor Sinval Medina, com a obra Memorial de
Santa Cruz, é citado como representante desta tendência (Cf. ZILBERMAN,
1991, p. 99).
c) Personagens mágicas ou míticas, relacionadas ao folclore e à tradição
oral, elementos mais recorrentes entre os escritores do Nordeste. Os autores
representantes dessa linha são: Jorge Amado (desde os anos 1960), Ariano
Suassuna, Hermiolo Borba Filho, João Ubaldo Ribeiro e Luís Berto (Cf.
ZILBERMAN, 1991, p. 101).
Regina Zilberman ainda classifica personagens que representam a voz
do oprimido, oriundas de grupos que, até então, não participavam da literatura
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como protagonista. O índio, que na literatura romântica era idealizado, a partir
dos anos 1970 passa a ser visto sob nova perspectiva: Maíra, de Darcy
Ribeiro, por exemplo, mostra o confronto entre índio e branco. O negro, o
homossexual e os representantes das classes migratórias também ganham
status de protagonistas, como ocorre nas obras: Em nome do desejo, romance
de João Silvério Trevisan, de 1983; Morangos mofados, coletânea de contos de
Caio Fernando Abreu, de 1982; Os dragões não conhecem o paraíso, novela
de João Gilberto Noll, de 1988; e também o romance de Silviano Santiago,
Stella Mannhattan, publicado em 1985. Os judeus aparecem na ficção de
Moacyr Scliar. É o caso do romance A estranha nação de Rafael Mendes, de
1983. Num último grupo, o oprimido é o próprio escritor, o que leva o texto a
assumir natureza metalinguística. Como representantes dessa vertente, têmse: Clarice Lispector, com A hora da estrela, de 1977; Osman Lins, com A
rainha dos cárceres da Grécia, também de 1977; e Nélida Piñon, com A força
do destino, de 1978. Em liberdade, de Silviano Santiago, de 1981, também
merece ênfase, pois dá nova orientação ao tema (Cf. ZIBERMAN, 1991, p.
102-103).

1.2 A OBRA DE FERNANDO SABINO
Fernando Sabino começa sua vida literária cedo, segundo o escritor
conta, em seu livro O tabuleiro de damas, que o próprio autor classifica como
“autobiográfico” (SABINO, 1988, p. 27).
A publicação do primeiro texto ocorre aos doze anos, em uma revista
da polícia chamada Argus. Era um conto policial intitulado “Um misterioso
assassinato”. Em seguida, Sabino ganha prêmio, em um concurso, com outro
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conto policial, “e arranca elogios do júri: no talento do ‘quase-guri’, se
reconhecem ‘qualidades de invenção e humorismo dignas de registro’”
(BLOCH, 2005, p. 50, grifo no original).
Incentivado pela irmã Berenice, o escritor participou “do concurso de
crônicas sobre rádio da Carioca, uma revista do Rio. [...]. A revista premiava,
na seção O que pensam os rádio-ouvintes, cinco crônicas por semana. Eu
mandava pelo menos cinco de cada vez. E ganhava quase sempre ─ pela
quantidade, é claro” (SABINO, 1988, p. 23). Posteriormente, Fernando Sabino
participou de um concurso da revista Boa nova e ganhou menção honrosa. O
júri era composto por Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos,
Augusto Meyer e Álvaro Moreyra.
Em bate-papo realizado no Auditório Paul Garfunkel, da Biblioteca
Pública do Paraná, no dia 24 de junho de 1985, o escritor conta que aos 14
anos decidiu mostrar seus contos a alguém, para uma avaliação mais crítica:
“[...] mostrei meus primeiros contos a um professor e escritor que já tinha sido
publicado pela José Olympio. [...]. Esse professor ficou meu amigo até hoje. É
o Guilhermino César, romancista, crítico, poeta, grande figura humana”
(SABINO, 1985, p. 22). Fernando Sabino conta, nesta mesma entrevista, sobre
o primeiro contato com Mário de Andrade: “Aos 17 anos publiquei um livro, Os
grilos não cantam mais, ajudado pelo Guilhermino, e mandei para o Mário de
Andrade. Ele me escreveu, e começou a nossa correspondência, que durou 2
ou 3 anos, até ele morrer. Fui a São Paulo conhecê-lo, ele me orientava em
tudo” (SABINO, 1985, p. 22). Essas cartas foram publicadas em 1982, sob o
título Cartas a um jovem escritor, acrescidas, em 2003, de E suas respostas.
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Sabino estreia com Os grilos não cantam mais, em 1941, livro
composto por treze contos, que trazem informações sobre a vida e os
costumes dos belo-horizontinos. O autor relembra, no interior da narrativa, um
fato ou costume há muito esquecido. Fábio Lucas6, em ensaio sobre o escritor,
faz uma apreciação a respeito dos contos de Sabino: “O estilo ágil, o
tratamento direto da matéria, o diálogo desconcertante, a prosa bemhumorada, a segmentação da intriga, são ali traços característicos que estarão
presentes no restante da obra do ficcionista” (SABINO, 1996, p. 23).
A marca é o segundo livro do escritor e foi lançado em 1944. O texto é
uma novela e Marco Aurélio Matos7 explica a respeito da obra:

Em A marca, a solidão se manifesta através do choque do personagem ao
verificar dolorosamente as fugas clandestinas de sua mãe rumo ao
despenhadeiro do adultério. [...]. Este é, talvez, o mais pungente enredo
jamais abordado por Fernando Sabino, e arrasta consigo todo o caos familiar:
desarranjo daquilo que por natureza deve ser íntegro, harmonioso, articulado.
(SABINO, 1996, p. 35)

Sabino tinha vinte anos quando escreveu A marca8. Apesar da pouca
idade, escreveu um texto organizado e bem escrito. A estrutura narrativa utiliza
o mecanismo da epopeia e de textos pícaros.
O terceiro livro, A cidade vazia, é de relatos sobre a vida de Sabino nos
Estados Unidos, entre 1946 a 1948. Em edições posteriores, houve o
acréscimo de uma reportagem, “Medo em Nova York”. A obra se compõe de

6

O ensaio A ficção de Fernando Sabino, de Fábio Lucas, foi inserido na Introdução geral, no
livro Obra reunida, volume I, 1996, de Fernando Sabino.
7
O ensaio Fernando Sabino: o verbo como aventura, de Marco Aurélio Matos, foi inserido na
Introdução geral do livro Obra reunida, volume I, 1996, de Fernando Sabino.
8
A marca é anterior ao romance que está sendo estudado. Entretanto, já lança as ideias que
serão desenvolvidas posteriormente, em O grande mentecapto.
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crônicas que relatam o american way of life sob a perspectiva de Fernando
Sabino. Matos entende que:

A cidade vazia não é apenas um repositório de crônicas sobre fatos
corriqueiros da vida de Nova York: é uma permanente análise das condições
psicológicas, sociológicas e políticas de todo o povo americano, a partir da
grande cidade. Livro importante, este, como documentário de uma época e
como visão de um jovem sensível às formidáveis pressões da vida
americana. (SABINO, 1996, p. 35)

Fernando Sabino publica, em 1952, o quarto livro, A vida real. São
cinco novelas que, conforme Fábio Lucas, “constituem uma temática original na
carreira de Fernando Sabino, que tenta recompor a atmosfera de mistério da
experiência onírica” (SABINO, 1996, p. 25). Os contos, as novelas e crônicas
anteriores têm uma preocupação com o cotidiano. Porém, na novela A vida
real o enredo é mais simbólico.
Ainda em 1952, Sabino traduz o Dictionnaire des Idées Recues, de
Flaubert. O quinto livro do autor tem o seguinte título: Lugares-comuns. Iniciase, então, a partir dessa obra, a segunda fase da atividade literária do escritor.
Matos, em seu ensaio, faz uma observação sobre a tradução que Fernando
Sabino fez do dicionário de Flaubert e comenta a respeito do acréscimo feito
pelo autor brasileiro: “Lugares-Comuns, na excelente tradução de Fernando
Sabino, se faz acompanhar do seu ‘Esboço de um Dicionário Brasileiro de
Lugares-Comuns e Ideias Convencionais’: um livro alegre, engraçado”
(SABINO, 1996, p. 36, grifo no original).
O primeiro livro que o próprio Sabino considera ter sido feito com apuro
técnico digno de um romance é O encontro marcado, publicado em 1956,
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quando o autor tinha 33 anos. A obra é considerada um best-seller do escritor,
com uma média de duas edições ao ano. Marco Aurélio Matos comenta a
respeito do romance: “É um livro em que se surpreende a vida ao meio-dia, ‘nel
mezzo del cammin di nostra vita’ ─ tal como está em Dante e foi sugerido pelas
candentes palavras de uma bela carta de Hélio Pellegrino ao autor, que abre o
texto do romance” (SABINO, 1996, p. 36, grifo no original).
Na entrevista dada a Maria Eugênia de Souza Chedid, Fernando Sabino
explica a razão que o impulsionou a escrever o romance O encontro marcado:

Escrevi O encontro marcado baseado na minha experiência pessoal até os 30
anos. Eu havia chegado a um impasse, em que não sabia com que contava,
nem como ou para onde iria continuar. Minha vida se desintegrava. Eu não
teria mais condições de sobrevivência se não escrevesse sobre o que tinha
vivido até aquele momento. Em consequência, é um romance muito
autobiográfico, como aqueles que já leram devem ter percebido, mas é um
livro escrito dentro das exigências da técnica do romance. (SABINO, 1985, p.
12)

O escritor continua esmiuçando sobre a composição do romance
nestes termos: “Então, adotei o critério de não fazer um livro de memórias, nem
uma autobiografia, mas, escrevendo sobre o preço exigido para sobreviver
àquele momento, quer dizer, o preço que se paga para se tornar um homem,
que é a perda da inocência, elaborei um romance onde uso muito da
imaginação” (SABINO, 1985, p. 12). Para Sabino a utilização da imaginação
foi decisiva na criação do romance O encontro marcado.
Fábio Lucas, em seu ensaio, analisa o romance sob dois vieses: um
deles como sendo um romance de formação; e o outro, de costumes:
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O encontro marcado atende inicialmente a dois objetivos: retrata a juventude
da personagem Eduardo Marciano e de seus amigos ─ e, no caso, equiparase a um romance de formação, assim como espelha, em boa parte da
narrativa, a vida belo-horizontina dos anos quarenta ─ e, então, apresenta-se
como um romance de costumes. (SABINO, 1996, p. 27)

Matos, em ensaio sobre a obra O encontro marcado, é categórico,
afirmando que o romance não traz soluções para os obstáculos da vida, mas a
expõe de forma indiscutível:

Neste livro, Fernando Sabino encontra, definitivamente, a sua identidade
irredutível ─ capta o mundo juvenil e adulto, e como os grandes livros, este
não decifra problemas da vida, mas coloca-os de maneira contundente,
dolorosa. Há um universo luminoso nestas páginas: a descoberta do sentido
dialógico da vida ─ a incorporação do diálogo humano à solidão de cada um
de nós, a ronda misteriosa da fé religiosa que persegue principalmente o
personagem Eduardo Marciano e que contamina por difusão pessoal a todos
os personagens. (SABINO, 1996, p. 37)

Ainda fazem parte desta segunda fase literária do escritor: O homem
nu, crônicas de 1960; A mulher do vizinho, crônicas de 1962; A companheira
de viagem, contos e crônicas de 1965; A inglesa deslumbrada, crônicas de
1967; O evangelho das crianças, em coautoria com Marco Aurélio Matos,
lançado em 1969; Gente I e Gente II, crônicas e reminiscências, ambos
datados de 1975; Deixa o Alfredo falar!, crônicas publicadas em 1976; e O
encontro das águas, crônicas lançadas em 1977.
O grande mentecapto, de 1979, inaugura a terceira fase literária do
escritor. A obra é considerada um best-seller, pois em 2012 já estava na 76ª
edição. Fernando Sabino comenta como surgiu a ideia do romance:
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A ideia me veio lá por 1946, quando eu morava em Nova York. Um dia me
senti saturado de literatura da cabeça aos pés. Quase me aconteceu como ao
Visconde de Sabugosa, que desmaiou, caindo de costas, e tiveram de operálo, tirando de sua cabeça colheradas de fórmulas algébricas, verbetes de
enciclopédia, teoremas. (SABINO, 1988, p. 49)

Depois de Sabino comentar que estava saturado de literatura, ele
começou a escrever as primeiras páginas de O grande mentecapto, porém
esse material ficou esquecido por 33 anos, em uma gaveta. O escritor
comenta sobre o fato: “Num domingo de 1979, mexendo no meu arquivo,
encontrei as cinquenta e poucas páginas que havia escrito, já amareladas pelo
tempo, e mostrei à minha mulher. Ela me desafiou: ─ Por que não termina?
Você não é escritor?” (SABINO, 1988, p. 50). Desafiado pela esposa, o autor
terminou o romance em 18 dias.
Na entrevista para Maria Eugênia de Souza Chedid, já mencionada
anteriormente, Fernando Sabino explica como foi a composição de Viramundo,
o protagonista do romance, personagem baseado tanto em pessoas reais
como em personagens da literatura canônica. Veja-se o comentário:

Tinha um doidinho lá em Belo Horizonte chamado Geraldo Boi, que era
seminarista, ficou meio aloprado e circulava lá no meio da gente. Ele se
formou em Letras, apesar de doidinho. Era o tipo de mentecapto, mas tinha
uma sabedoria que não tenho: sabia latim, grego e esperanto, essas coisas.
E eu não. Foi baseado nele e em outros que eram meus amigos, Hélio
Pellegrino, Vinícius de Moraes, Jayme Ovale, eu mesmo, alguns imortais
como Dom Quixote, Carlitos, Gargantua ─ juntei tudo e saiu o mentecapto
Viramundo. (SABINO, 1985, p. 19)

Para Fábio Lucas, “o ritmo da narrativa é rocambolesco” (SABINO,
1996, p. 30), pois o herói participa de vários imprevistos, aventuras e constante
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movimentação. O ensaísta observa, a respeito da personagem principal,
Geraldo Viramundo: “Seu destino ambulatório tem paralelo nas andanças
guerreiras de Riobaldo o narrador/personagem de Grande sertão: veredas.
Mas o passo de Viramundo é burlesco” (SABINO, 1996, p. 30). Viramundo é
um Quixote, pronto a imaginar moinhos de vento, pois tem uma loucura
inocente e, ao mesmo tempo, iluminada. A personagem cativa pela mistura
entre o aspecto cômico e a tragicidade.
O escritor lançou, em 1980, A falta que ela me faz e, em 1983, O gato
sou eu, ambos de contos e crônicas. Matos9 observa que Sabino, nas duas
obras, “Encontra-se simplesmente no apogeu de suas qualidades inimitáveis
como escritor” (SABINO, 1996, p. 38). O autor está amadurecido, com o
espírito de observação apurado e em pleno domínio da língua. No ano
seguinte, 1984, Fernando Sabino escreveu Macacos me mordam, conto
infantil, e A vitória da infância, livro de crônicas e histórias.
Outro romance de Fernando Sabino, O menino no espelho, foi
publicado em 1982. O livro trata de reminiscências da infância. O autor, em
entrevista para Maria Eugênia de Souza Chedid, comenta sobre a criação do
livro: “[...] é a experiência da minha infância, e [...] adotei um critério inverso ao
usual. Em geral se escreve um romance com elementos da infância, como se
fosse fictício. Fiz o contrário: usei na ficção todas as minhas fantasias infantis,
como se tivesse vivido tudo aquilo realmente” (SABINO, 1985, p. 12-13).
A faca de dois gumes, uma trilogia de amor, intriga e mistério, é lançado
em 1985. São três novelas de caráter policial: O bom ladrão, Martini seco e O

9

O ensaio Fernando Sabino: o verbo como aventura, de Marco Aurélio Matos, foi inserido na
Introdução geral do livro Obra reunida, volume I, 1996, de Fernando Sabino.
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outro gume da faca. A singularidade das personagens, nos três textos, é a
solidão. Na opinião de Reynaldo Bairão10 é

[...] uma indevassável solidão que vai corroendo as suas vidas, levando-os a
uma situação limite insuportável, preconizadora de toda a miséria da condição
humana. [...] além dessa solidão, vamos encontrar outras tipicidades deste
escritor, como a angústia, o desespero, a infreme atração pela morte e uma
indelével propensão ao misterioso sacrifício. (SABINO, 1996, p. 78)

No bate-papo com Maria Eugênia de Souza Chedid, no projeto Um
escritor na biblioteca, em 1985, o próprio Sabino comenta a respeito da técnica
que usou para escrever o livro A faca de dois gumes:

[...] se superficialmente pareço estar adotando uma técnica policial, no fundo
estou tentando surpreender o criminoso que deve existir dentro de mim ─
como, de resto, dentro de todo mundo. [...] Adotei uma técnica policial por
assim dizer invertida: em vez de partir de um crime para descobrir o
criminoso, parto de um presumível criminoso para descobrir qual o crime que
ele praticou, se é que praticou. (SABINO, 1985, p. 13-14)

Fernando Sabino deseja, nessa obra, que o leitor se surpreenda, ao se
deparar com uma situação indefinida, pois, se há um culpado, resta saber o
crime que praticou. Essa técnica invertida utilizada pelo escritor aguça o leitor a
buscar o desvendamento do mistério. Em seguida, no ano de 1986, o escritor
publicou: O pintor que pintou o sete, uma história infantil; As melhores crônicas;
As melhores histórias, livro de crônicas; e Os melhores contos.
O tabuleiro de damas foi lançado em 1988. Não é livro de crônicas nem
de contos, não é novela nem romance; é um esboço autobiográfico. No livro
10

Na trilogia, Obra reunida, vol. I, sobre Fernando Sabino, na Introdução geral, há uma seção
chamada Opinião. Nela, escritores e jornalistas, a exemplo de Reynaldo Bairão, dão a sua
opinião sobre as obras de Sabino.
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em questão, Sabino comenta sobre o ato de escrever: “Sempre que sento para
escrever, sou um principiante. Vou escrever alguma coisa que não sei o que
seja, justamente para ficar sabendo. E que só eu posso me dizer, mais
ninguém” (SABINO, 1988, p. 20). O escritor analisa as dificuldades para se
obter a frase certa e expor o pensamento sem repetições ou ideias
preconcebidas:

Por isso às vezes passo horas, dias à procura da palavra adequada ou do
encadeamento de uma frase. Não quero repetir coisas já ditas, inclusive por
mim, o que infelizmente às vezes acontece. Para isso tenho de desaprender o
que aprendi, me desvencilhar dos preconceitos, me livrar das hipocrisias, das
ideias que me foram impostas, de tudo enfim que posso tolher a minha
liberdade de expressão. (SABINO, 1988, p. 20)

Sabino conta, nessa mesma obra autobiográfica, quando e como
começa a escrever. Ele também relata a amizade com Mário de Andrade,
Vinícius de Moraes, Rubem Braga e conta sobre as leituras realizadas na
infância, adolescência e na fase adulta. O escritor faz observações sobre as
obras que escreveu e a participação política que teve, quando acompanhou
Juarez Távora, nas eleições presidenciais de 1955. Além disso, Fernando
Sabino menciona a fundação da editora Sabiá, junto com Rubem Braga, e,
finalmente, sua participação no cinema, quando fundou a Bem-te-vi Filmes,
uma empresa dedicada a fazer documentários.
Em 1989, publicou De cabeça para baixo, crônicas de viagens. A volta
por cima, livro de crônicas, foi publicado em 1990. Em 1991, lançou Zélia, uma
paixão, biografia romanceada da ex-ministra da Economia, Zélia Cardoso de
Mello, livro que gerou muita polêmica e rendeu várias críticas negativas, como
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a que saiu no editorial do Jornal do Brasil: “Sua aposentadoria estará garantida
graças a este novelão brega. De resto, não há grande novidade: todo mundo
sabe que Fernando Sabino já desistiu, há muito, de ser escritor” (BRITO, citado
em BLOCH, 2005, p. 28). Jorge Amado foi um dos poucos amigos que o
defendeu, na época: “Não foram razões literárias, discordâncias estéticas que
ditaram a opinião dos críticos, quem a comandou foi a inveja cumprindo a
ordem emanada dos calhordas: vamos acabar com ele” (AMADO, citado em
SABINO, 1996, p. 84, grifo no original). Sabino se ressentiu de toda essa crítica
e admitiu para um amigo: “[...] se soubesse o que aconteceria, jamais teria
escrito Zélia, decisão de que se arrepende profundamente” (SABINO, 2005, p.
29).
Nos anos seguintes, Fernando Sabino continuou publicando. Em 1993,
publicou Aqui estamos todos nus, trilogia com as novelas: Um corpo de mulher,
A nudez da verdade e Os restos mortais. Com a graça de Deus ─ Leitura fiel
do Evangelho inspirada no humor de Jesus, veio em 1994. Em 1996, a editora
Nova Aguilar publicou em três volumes a sua Obra reunida. O amor de Capitu,
recriação literária do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, foi
lançada em 1998. No mesmo ano, foram lançados dois livros: O galo músico e
No fim tudo dá certo. Em 1999, foi lançado A chave do enigma, um livro de
crônicas e histórias. Em 2001, o escritor lançou Livro aberto, contendo
crônicas, entrevistas e fragmentos; no mesmo ano, lançou Cartas perto do
coração, sua correspondência com Clarice Lispector. Em 2002, o autor
publicou Cartas na mesa, correspondência que enviou aos seus melhores
amigos. Os caçadores de mentira, história para o público infanto-juvenil, data
de 2003. Em 2004, Sabino lançou Os movimentos simulados, um romance.
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Remexendo em seus arquivos, o autor achou o texto e, mesmo já tendo
passado muito tempo, resolveu incluí-lo na divulgação antecipada de suas
obras póstumas.
Em pesquisa realizada na internet, foram encontrados alguns trabalhos
sobre as obras de Sabino. Ao todo são seis dissertações, três monografias e
oito artigos, sendo que três são sobre O grande mentecapto, outros três sobre
O encontro marcado, dois são sobre o livro Zélia, uma paixão?, dois tratam da
obra Amor de Capitu, um é sobre as cônicas do autor, um sobre as cartas, um
sobre a obra O outro gume da faca, e um sobre a amizade entre Fernando
Sabino e Clarice Lispector.
Embora a obra de Fernando Sabino se constitua de crônicas, contos e
romances, o autor se sobressaiu no gênero crônica, criando um estilo próprio,
pois observava as cenas cotidianas com um olhar lírico e ao mesmo tempo
sagaz. As crônicas têm um forte caráter ficcional e, às vezes, servem de base a
um conto. O humor é um elemento essencial na obra do escritor. Entretanto,
esse humorismo não é grotesco, mas uma forma de análise dos fatos do dia a
dia. Nos romances e contos, percebe-se uma preocupação com a essência da
vida e com o destino do homem. Em vários contos do autor, o mistério e certo
suspense pairam na trama, tornando a leitura prazerosa e instigante. Quanto à
escrita, as marcas de oralidade informal são um fator importante nos textos do
autor, mas esse despojamento vocabular não o desqualifica. Muito pelo
contrário: a linguagem o identifica como um grande escritor, pois é a sua marca
de estilo.
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2 O ROMANCE O GRANDE MENTECAPTO
O grande mentecapto é o segundo romance de Fernando Sabino. Os
manuscritos deste livro estiveram esquecidos por 33 anos e, em 18 dias,
Sabino o terminou.
O livro é composto por subtítulo, dedicatória, epígrafe, oito capítulos,
epílogo, bibliografia e, a partir do lançamento de Obra reunida, em três
volumes, de 1996, inclui citações e referências apresentadas pelo autor. O uso
do subtítulo remete aos romances escritos no século XVIII: “Relato das
aventuras e desventuras de Viramundo e de suas inenarráveis peregrinações”
(SABINO, 1982, p. 3). A dedicatória remete à obra Dom Quixote de la Mancha,
constituindo um dialogismo. Porém, há diferença: Cervantes inventa uma
personagem, Dulcineia del Toboso; e Sabino dedica seu romance a uma
pessoa real, Lygia, sua esposa, na época em que escreveu o romance.

À mui nobre, distinta e formosa senhora dos meus afetos
Dona Lygia Marina de Sá Leitão Pires de Moraes
De cujos encantos meu coração é cativo e a cujo estímulo deve esta obra o
ter chegado a seu termo, dedico, ofereço e consagro. (SABINO, 1982, p. 5)

O uso dos termos “mui nobre”, “distinta e formosa” eram comuns na
Idade Média e remetem a uma pessoa da nobreza. Os vocábulos “senhora”,
“Dona” e “cativo” eram empregados no Trovadorismo, escola literária que
predominou entre os séculos XII e XIV, a fim de o trovador poder demonstrar
seu estado de vassalagem em relação à amada. Sabino tem a intenção de que
a sua dedicatória parodie, em tom de crítica, os romances da época medieval,
como o Lazarillo de Tormes e o Guzmán de Alfarache.
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Em 1993, Fernando e Lygia se separaram e, após essa data, Sabino
tratou de excluir tanto a dedicatória de O grande mentecapto, como quaisquer
outras alusões ao nome da ex-mulher, na sua obra.
A epígrafe é uma citação bíblica, de Mateus, XVIII, 4, que remete ao
protagonista da obra: “Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este
menino, este será o maior no reino dos céus” (SABINO, 1982, p. 7). A
responsabilidade da escrita da epígrafe é do autor. Nessa passagem bíblica,
Cristo adverte para que seus discípulos se comportem com humildade. Sabino
escolheu essa passagem proferida por Jesus para dirigi-la a Geraldo
Viramundo, o protagonista do romance, atribuindo-lhe uma posição de respeito
e dignidade. Esse tema da infância e da humildade são questões recorrentes
no romance.
No início de cada capítulo, há um título, que traz um resumo
explicativo. Esse recurso alude, novamente, à obra Dom Quixote, pois
Cervantes e outros escritores desse período já haviam utilizado esse mesmo
sistema, a exemplo das obras Decameron e da épica grega, Ilíada e Odisseia.
Dessa forma, o leitor tem uma ideia do que acontecerá no capítulo. Observe-se
o capítulo oito: “Viramundo, em Belo Horizonte, entre retirantes, mulheres,
doidos e mendigos, cumpre seu destino” (SABINO, 1982, p. 195). Nesse
exemplo, o leitor fica informado, resumidamente, de onde e com quem Geraldo
está. Dessa forma, a curiosidade é aguçada, deixando o leitor ávido para o
prosseguimento da história.
Sabino utilizou o epílogo em O grande mentecapto, recurso que, para
Moisés, está “iluminando e explicando a obra na sua totalidade, encerra-a por
completo e não admite qualquer continuação” (MOISÉS, 2013, p. 162). Com a

30

utilização do epílogo, dá-se por encerrada a narrativa, mas com a perspectiva
de relatar mais alguma informação. O narrador conta que se afeiçoou ao herói
e não quer igual destino, trazendo notícias do rumo que a vida das outras
personagens do romance tomou.
A bibliografia é uma lista de livros que o autor utilizou para a
composição da biografia de Viramundo. Em alguns momentos do romance, o
narrador comenta que estaria fazendo a biografia do mentecapto: “Não
disponho de nenhum dado sobre o período da vida de Geraldo Viramundo no
seminário” (SABINO, 1982, p. 33). A bibliografia apresentada confirma a
pretensão de escrever sobre a vida do protagonista. E o objetivo é claro:
parodiar o gênero biografia. Nessa lista de livros, os autores são reais, porém a
maioria das obras é inventada. É importante lembrar que a biografia é, para
Moisés, “toda obra que narra, na totalidade ou em parte, a vida de figuras
ilustres. Quando a imaginação do biógrafo interfere, seja para modificar os
fatos, seja para lhes preencher os claros, diz-se que se trata de biografia
romanceada” (MOISÉS, 2013, p. 57). O narrador passa a falsa ideia de que
está escrevendo uma biografia, pois dá pistas enganosas, tanto no decorrer da
narrativa como na bibliografia. Esses dados parecem ser verdadeiros,
entretanto são falseados pelo narrador, para fazer o leitor acreditar neles. Esse
artifício, portanto, caracteriza O grande mentecapto como uma obra pósmoderna.
O índice constava nas edições mais antigas do romance, mas, a partir
da edição da Obra reunida, foi suprimido. O sumário, as citações e referências
foram acrescidos a partir de 1996, na edição de Obra reunida. Nas citações e
referências constam o número da página, um trecho do romance e a explicação
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do autor, como no exemplo: “p. 12 ‘[...] assistiu a fita de Tom Mix, Buck Jones e
Carlito [...] ─ Os dois primeiros, meus ídolos do cinema de faroeste, quando
menino; Charlie Chaplin, cômico de minha admiração para todo o sempre”
(SABINO, 2012, grifo no original, p. 237).
A autoria dos elementos estruturais que compõem a obra O grande
mentecapto é alternada entre o próprio autor, Fernando Sabino, e o narrador
do romance. Sabino responde pela dedicatória, que em edições mais recentes
é suprimida, pela epígrafe, pelo índice, que mais tarde é substituído pelo
sumário, pelas citações e pelas referências. A voz do narrador está presente no
epílogo e na bibliografia. As referências foram utilizadas no final do romance
para esclarecer alguns trechos. O uso da bibliografia no romance é para
assemelhar-se à biografia, e dar veracidade à narrativa.
Além dos elementos estruturais, encontram-se, no romance O grande
mentecapto, referências a vários autores, textos e personagens da literatura, o
que enriquece o texto. Fábio Lucas comenta que a narrativa consubstancia-se
como “puro jogo literário, exercício de criatividade, hedonismo estético,
gratuidade da ficção. Um texto alegre, tragicômico” (SABINO, 1996, p.29).
Sabino compôs o texto com citações e referências, trabalhando com a paródia
proporcionando prazer ao leitor: “Em Brejo das Almas encontrou pela primeira
vez o poeta maior e em Itabira prestou-lhe homenagem, de joelhos diante do
sino da igreja que o batizou, rendendo graças à poesia e ao sentimento do
mundo que ela lhe deu” (SABINO, 1982, p. 186). Nesse trecho, há uma
referência a Carlos Drummond de Andrade, pois Itabira, cidade natal do poeta,
foi eternizada no poema Confidências do itabirano. Brejo das almas

e
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Sentimento do mundo, referenciadas no exemplo, são títulos de outras obras
do autor.
Por todo esse jogo literário, com várias vozes, línguas, discursos,
citações e referências, O grande mentecapto é um romance carnavalizado.
Para

Bakhtin11,

“a

literatura

carnavalizada

é

aquela

que,

direta

ou

indiretamente, através de diversos elos mediadores, sofreu a influência de
diferentes modalidades de folclore carnavalesco (antigo ou medieval)”
(BAKHTIN, 2013, p. 122).12 Na obra, essas vozes, citadas acima, são de
militares, prostitutas, mendigos, padres e loucos. Neste exemplo, Viramundo,
ainda adolescente, conversa com o padre Limeira, que explica por que pode
perdoar os pecados:

Agora o padre já se pusera mais à vontade para explicar:
─ Não são porque levam uma vida de pecados e dissolução. O padre tem o
poder de Deus para perdoar estes pecados. Quando você se confessa, Deus
perdoa seus pecados através do padre.
─ O padre nunca peca?
─ Peca também, ora essa. Mais é diferente. (SABINO, 1982, p. 29-30)

Quanto às várias línguas, observa-se no texto o uso de idiomas, como
latim, inglês, francês e espanhol. Além disso, aparecem o dialeto mineiro e os
jargões de grupo, sendo que os registros formal e informal são correntes no
romance. Neste trecho, o narrador usa o espanhol, pois a maneira como
Viramundo vem desabalado atrás das cabras lembra uma cena quixotesca:
“Las cabras huian sin rumbo, ganando el campo, a los berridos y enloquecidas,

11

Mikhail Bakhtin (1895-1975) foi um filósofo e pensador russo. O estudioso desenvolveu a
teoria da carnavalização, no livro Problemas da poética de Dostoiévski.
12
Posteriormente, no item 2.4 deste trabalho, haverá esclarecimentos sobre a carnavalização.
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pues el gran mentecato repartia rebencazos a troche y moche como si
pretendiese aniquilar a todo um ejército” (SABINO, 1982, p. 124).13
O discurso usado pelo narrador é irônico, não só pela própria descrição
cômica da passagem, mas também pela utilização do espanhol, remetendo à
obra Dom Quixote de la Mancha. Por usar esses recursos, o leitor corre o risco
de confundir ficção e realidade. O escritor joga com esses elementos, pois,
nesse plano da dúvida, exige uma reflexão mais apurada. Nesta outra
passagem, o narrador explica cientificamente o sentido da palavra “viramundo”:
“A basear-se no sentido etimológico deste epíteto, a afirmação é correta, desde
que ele deriva da aglutinação de um verbo, virar, e um substantivo, mundo”
(SABINO, 1982, p. 53).
Em vários momentos da narrativa, percebe-se que o autor utiliza a
paródia14, que “é um efeito de linguagem que vem se tornando cada vez mais
presente nas obras contemporâneas” (SANT’ANNA, 2003, p. 7).

A partir do

Modernismo, a paródia tornou-se prática comum nas artes, em geral. Para
Linda Hutcheon, modernamente, a paródia tem um “âmbito intencional do
irônico e jocoso ao desdenhoso ridicularizador” (HUTCHEON, 1985, p. 17). É o
que Sabino intenta em O grande mentecapto, pois utiliza vários trechos de
textos, fazendo um jogo entre a sua narrativa e outros textos pré-existentes.
A narrativa é marcada por imprevistos e aventuras vividos por Geraldo
Viramundo, o herói. O leitor acompanha as andanças e peripécias do
protagonista por várias cidades de Minas Gerais, pois seu destino é perambular
13

“As cabras fugiam para todo lado, berrando doidamente, sob os golpes de rebenque que o
grande mentecapto distribuía a torto e a direito como se dizimasse um exército inteiro”
(SABINO, 1982, p. 125).
14
“Um dos tópicos mais controversos e dos mais estudados nas últimas décadas, designa toda
composição literária que imita, cômica ou satiricamente, o tema ou/e a forma de outra obra. O
intuito é ridicularizar uma tendência ou estilo que, por qualquer motivo, se torna apreciado ou
dominante” (MOISÉS, 2013, p. 350).
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pelas terras mineiras. A trajetória da personagem principal é ao mesmo tempo
cômica e trágica, porque ela vive muitas situações engraçadas, que, às vezes,
chegam a ser patéticas, pois levam o leitor a sentimentos de compaixão,
piedade ou até mesmo uma emoção mais intensa, como tristeza, dor e
melancolia, diante da exposição do fato narrado. Veja-se o exemplo:

Ao fim, viu-se às voltas com inadiável necessidade de aliviar-se de tanta
comilância, agrilhoado por uma ingente, urgente dor de barriga. Correu ao
toalete, encontrou-o ocupado. Aguardou alguns minutos preciosos, mas como
não pudesse mais se conter e temendo o desastre, embarafustou-se pelos
corredores do clube, subiu correndo uma escadinha de ferro em espiral.
Suspirou, aliviado, vendo-se sozinho no sótão escuro e abandonado. Premido
pela urgência, mal pôde dirigir-se à boca de um cano aberto a um canto, e já
baixava as calças. Era provavelmente um cano de esgoto, portanto mais do
que propício, e... (SABINO, 1982, p. 80)

Geraldo, no trecho acima, foi à recepção em homenagem ao
governador Ladisbão e sua filha, Marília. É importante esclarecer que Marília é
a amada de Viramundo e é paródia da musa de Tomás Antônio Gonzaga, que
escreveu o livro de poemas chamado Marília de Dirceu.
Em outros momentos da narrativa, o trágico se apresenta para
Viramundo de forma brutal. Observa-se isso no trecho a seguir:

O tumulto que lhe vai na alma atingiu o auge, como ondas gigantescas que se
chocam furiosamente contra a pedra, tentando romper os diques. De súbito,
numa voz irreconhecível, como que arrancada do fundo de uma caverna, ele
grita para os céus, erguendo os braços:
─ Por que me abandonaste? (SABINO, 1982, p.165)
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A passagem acima é marcada pelo tom tragicômico. O mentecapto
está com a alma tumultuada, pronta para entrar em ebulição. A confusão da
cabeça de Viramundo remete à tragicidade da cena, mas a reação do
protagonista é cômica. Ele ergue os braços em forma de cruz e repete as
mesmas palavras que Cristo proferiu na hora da crucificação, parodiando o
discurso religioso.
O grande mentecapto é um romance contemporâneo com várias
facetas, por isso é uma obra peculiar. Bakhtin trata o texto que possui essas
características como plurilinguismo no romance, gênero que, para o autor,
permite a incorporação de outros textos:

O romance admite introduzir na sua composição diferentes gêneros, tanto
literários (novelas intercaladas, peças líricas, poemas, sainetes dramáticos,
etc.), como extraliterários (de costumes, retóricos, científicos, religiosos e
outros). Em princípio, qualquer gênero pode ser introduzido na estrutura do
romance [...]. (BAKHTIN, 2014, p. 124)

Além de trazer vários gêneros textuais presentes no romance, O grande
mentecapto é uma obra carnavalizada, porque possui várias características
atreladas à tradição carnavalesca. Segundo Bakhtin, a tradição literária
carnavalizada surgiu de rituais em que “celebrações carnavalescas ocupavam
um importante lugar na vida das povoações medievais, inclusive do ponto de
vista da sua duração: nas grandes cidades chegavam a durar três meses por
ano no total” (BAKHTIN, 2008, p. 11). Além disso, esse tipo de obra propicia ao
leitor uma visão crítica e reflexiva sobre os acontecimentos expostos no
romance. Com todos esses elementos presentes nesse romance, a obra é
inovadora, influenciada por obras clássicas, principalmente por Dom Quixote,
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mas não esquece a literatura nacional, parodiando a literatura mineira, a qual é
citada a todo momento. Por causa disso, o romance marcou época e tem seu
lugar na literatura.

2.1 PERSONAGENS PÍCARAS DA LITERATURA E GERALDO VIRAMUNDO
O grande mentecapto, apesar de ter sido escrito na segunda metade do
século vinte, recebeu influências tanto do romance picaresco espanhol quanto
do quixotesco.
Devido a essas características, faz-se necessário irmos às origens do
romance picaresco, o qual surgiu na Espanha, no século XVI. O Lazarillo de
Tormes, editado em 1554, é considerado o primeiro nessa modalidade. Em
1599, é publicado em Madri a Primeira Parte de Guzmán de Alfarache. “O livro
era chamado ─ no texto da aprovação eclesiástica então obrigatória ─ de O
Pícaro Guzmán de Alfarache” (GONZÁLEZ, 1988, p. 17). A terceira obra dessa
espécie foi impressa em Saragoça, em 1626, “sem autorização do seu autor,
Francisco de Quevedo. [...] o seu título em espanhol (Historia de la vida del
Buscón) tem sido reduzido para El Buscón que, na mais recente tradução ao
português, aparece como O gatuno ” (GONZÁLEZ, 1988, p. 27).
Há cerca de 400 anos, portanto, surgiu o Lazarillo e até hoje os
estudiosos não se arriscam a definir o romance picaresco, pois dizem que não
é fácil estabelecer critérios para se chegar a um consenso. Mario González faz
uma tentativa de definir os romances picarescos e neopicarescos desta
maneira:

Nós o entendemos como sendo a pseudo-autobiografia de um anti-herói que
aparece definido como marginal à sociedade; a narração de suas aventuras é
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a síntese crítica do processo de tentativa de ascensão social pela trapaça; e
nessa narração é traçada uma sátira da sociedade contemporânea do pícaro.
(GONZÁLEZ, 1988, p. 42)

O grande mentecapto não tem todas as características dos romances
picarescos citadas por González, mas possui alguns pontos em comum. A obra
não é uma autobiografia, porque é narrada na terceira pessoa, mas o narrador
a classifica como biografia, além de fazer, ao longo da narrativa, várias alusões
a isso. Observe-se o seguinte trecho:

Deixo a biógrafos mais bem-dotados uma oportunidade de completar o meu
trabalho, metendo-se nos meandros que de passagem vão ficando
inexplorados, como os que aqui se referem aos caminhos e descaminhos de
Viramundo de Ouro Preto a Barbacena e tudo que de estranho lhe aconteceu.
(SABINO, 1982, p. 83)

Um ponto em comum entre a definição de romance picaresco feita por
González e O grande mentecapto é de que ambos possuem um anti-herói.
Viramundo, o protagonista, encaixa-se nesse perfil. Segundo Kothe: “[...] o antiherói só deixa de ser ‘herói’ por ele não se enquadrar no esquema de valores
subjacentes ao ponto de vista narrativo” (KOTHE, 2000, grifo no original, p. 16).
Portanto, percebem-se traços, em Geraldo, que não o enquadram no herói
comum, pois o mentecapto, ao longo da narrativa, torna-se mendigo e vai de
cidade em cidade; não trabalha, vive de esmolas, é internado no hospício e
comanda pobres, mendigos e prostitutas, numa batalha que não ocorre. Nesse
sentido, é importante ressaltar que Viramundo é visto como mentecapto. O
vocábulo quer dizer “louco”, “alienado”, “tolo”, “idiota” (HOUAISS, 2009, p. 498).
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A sequência da definição de romance picaresco de González, diz: “[...]
a narração das aventuras é a síntese crítica do processo de tentativa de
ascensão social pela trapaça” (GONZÁLEZ, 1988, p. 42). Esse trecho da
definição do romance picaresco não condiz com as características de O grande
mentecapto, porque Viramundo não ascende socialmente pela trapaça. O
romance traz a história de Geraldo, sua infância em Rio Acima, a ida ao
seminário de Mariana, a estada em Ouro Preto e a paixão por Marília. Além do
mais, Viramundo é ingênuo, crédulo e os outros personagens o enganam com
facilidade. Dionísio, por exemplo, escreveu uma carta, como se fosse Marília, e
Viramundo acreditou na mentira. João Tocó, que estava preso em Tiradentes,
contou sua história para Viramundo e pediu que ele ficasse em seu lugar, para
Tocó rever a família. Geraldo concordou e ficou no lugar de Tocó, que não
voltou.
A última parte da definição de González sobre o romance picaresco
diz: “[...] e nessa narração é traçada uma sátira da sociedade contemporânea
do pícaro” (GONZÁLEZ, 1988, p. 42). Esse ponto da definição se assemelha
ao romance O grande mentecapto, pois, em várias passagens, percebe-se a
sátira a diversos segmentos da sociedade. Isso ocorre, por exemplo, no
capítulo cinco, quando Viramundo serve o exército. Em certo momento, são
realizadas manobras de guerra entre os exércitos Azul e Vermelho, sem
propósito algum. Outra passagem crítica ocorre no capítulo quatro, na eleição
para prefeito. Viramundo era candidato, embora fosse um mentecapto. A sátira
já começa aqui, enfatizando as condições mentais do candidato. Antes das
eleições, houve um debate entre os dois candidatos, Viramundo e o professor
Praxedes Borba Gato, e as questões eram charadas infantis. Nessa passagem
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do romance, fica clara a intenção de satirizar situações similares, porque há
vezes, durante as eleições, em que alguns candidatos investem em um
discurso enganoso, prometendo coisas que não poderão cumprir.
Antônio Candido aponta quatro requisitos básicos do pícaro de tradição
espanhola: o próprio personagem narra suas aventuras; é de origem humilde; é
amável, risonho e espontâneo nos atos; vive ao sabor da sorte, sem plano ou
reflexão; curtido pela vida, acuado e abatido, não tem sentimentos, mas
apenas reflexões de ataque e defesa. Candido ainda afirma: “[...] um elemento
importante da picaresca é essa espécie de aprendizagem que amadurece e faz
o protagonista recapitular a vida à luz de uma filosofia desencantada”
(CANDIDO, 1970, p. 68).
Quanto à primeira característica do romance picaresco citada por
Candido: “o próprio pícaro narra suas aventuras”, observa-se não ser Geraldo
quem conta a sua própria história, e sim um narrador heterodiegético, como
neste trecho: “Dando por paus e por pedras, fazendo das tripas coração,
metendo-se em camisa de onze varas, comendo o pão que o diabo amassou
com o rabo, e encravilhando-se em fofas, Geraldo Viramundo chegou a
Barbacena” (SABINO, 1982, p. 83).

O narrador, entretanto, faz algumas

intromissões na narrativa, como forma de parodiar autores anteriores, que já
usavam desse artifício, a exemplo de Machado de Assis, no livro Memórias
póstumas de Brás Cubas, que já usava esse mesmo estratagema de o
narrador interferir na história. Veja-se o exemplo desse recurso no romance O
grande mentecapto, em que o narrador se diz pesquisador:

E eis que passo pela rama nesta fase de meu relato, já que me é impossível
dar a exata medida do grau de maluquice que inspiraram tais cartas:
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infelizmente se perderam e de nenhuma encontrei paradeiro, por maiores
tenham sido os meus esforços em rebuscar coleções, arquivos e alfarrábios
em minha terra. (SABINO, 1982, p. 76)

Observa-se que, às vezes, o narrador narra em terceira pessoa e, em
outras ocasiões, na primeira pessoa. Com a terceira pessoa, quando narra a
história, mantém-se o distanciamento. Já, quando é usada a primeira pessoa, o
narrador se apresenta como pesquisador e biógrafo da personagem principal.
Em alguns momentos, o narrador se apresenta como biógrafo:
“Propus-me narrar as aventuras e desventuras de Geraldo Viramundo, e suas
peregrinações, valendo-me dos dados que tenho à mão e jogando-as com a
mesma objetividade com que o jogador maneja os dados propriamente ditos”
(SABINO, 1982, p. 36). O uso do narrador em primeira pessoa e terceira
pessoa ocorre constantemente no texto. Esse jogo ora aproxima o narrador do
leitor (primeira pessoa), criando intimidade, ora o distancia (terceira pessoa),
com o objetivo de contar as peripécias de Viramundo.
A segunda característica refere-se à origem: tanto o pícaro quanto
Geraldo são de origem humilde. O nome de batismo da personagem de Sabino
é Geraldo Boaventura. Era filho de imigrantes: o pai, português; a mãe, italiana.
A família era grande, com treze filhos, e Geraldo era o caçula. Viramundo,
ainda jovem, sai de casa e vai para o seminário de Mariana. Entra no
confessionário da igreja, dorme e, sem querer, ouve a confissão da viúva
Correia Lopes. A viúva não gosta, faz um escândalo e Geraldo é expulso do
seminário. Esse acontecimento é a alavanca para suas andanças pelas
cidades mineiras e para se tornar Geraldo Viramundo. O episódio da viúva é de
extremo humor, pois ela se faz de santa e inocente, mas flerta até com o padre.
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Outro requisito nominado por Antônio Candido, para caracterizar o
pícaro, é que ele deve ser amável, risonho e espontâneo nos atos. Geraldo
possui essas características. No exemplo a seguir, o capitão Batatinhas pede
que Geraldo descubra com quem o capitão Fritas passeia aos domingos.
Viramundo atende com amabilidade e espontaneidade o pedido:

Mas alguns dias depois o capitão convocou o cavalariço à sala do comando.
Este se apresentou de continência e tudo, de acordo com o que tinha
aprendido.
─ Á vontade. Precisamos conversar.
E pôs-se a andar de um lado para outro, nervoso, sem saber como começar.
─ Bem, Viramundo... É esse o seu nome, não?
Eu me chamo José Geraldo Peres da Nóbrega e Silva, meu comandante!
─ José o quê? Muito comprido isso, vai ficar sendo Viramundo mesmo.
Escuta, Viramundo, eu preciso que você cumpra para mim uma missão
especial e secreta.
─ Pois não, meu comandante. (SABINO, 1982, p. 112)

O quarto requisito apontado por Candido para caracterizar o pícaro é o
seguinte: “vive ao sabor da sorte, sem plano ou reflexão; curtido pela vida,
acuado e abatido, não tem sentimentos, mas apenas reflexões de ataque e
defesa” (CANDIDO, 1970, p. 68). Viramundo, em parte, cumpre este requisito,
pois vive ao sabor da sorte, sem plano ou reflexão. O protagonista não tem
ocupação nenhuma, não tem casa, anda de cidade em cidade, vive ao léu. No
trecho a seguir, Dionísio, o estudante, não permite que o engraxate continue
batendo em Viramundo. A passagem demonstra que o protagonista não tem
quase nada de seu. Observe-se:

─ Onde é que você mora? ─ perguntou.
─ Ainda não fixei residência.
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─ Pois então venha comigo. Moro em uma república.
[...]. ─ Você tem algum dinheiro? ─ insistiu o estudante.
─ No momento estou desprevenido. Lamento não poder atendê-lo.
[...]. Depois pôs-se a remexer nos bolsos e foi retirando deles um rolo de
barbante, uma escova de dentes, um terço arrebentado, um toco de lápis, um
pedaço de pão seco, vários recortes de jornais meio esfrangalhado, um lenço
vermelho e uma caderneta de notas velha e ensebada.
─ É tudo o que você tem? ─ perguntou o estudante.
─ É o meu cabedal. (SABINO, 1982, p. 62-63)

Nessa conversa com o estudante, sabe-se que Viramundo não tem
onde morar, não tem dinheiro e possui apenas alguns objetos de pouco valor.
Percebe-se que o protagonista é levado pelas circunstâncias. Portanto, ele
cumpre parte do requisito quarto.
Além do que já foi observado no texto, o romance Dom Quixote serviu
de inspiração para a criação de O grande mentecapto, pois os protagonistas
em alguns momentos das narrativas assemelham-se. É necessário, pois, fazer
algumas observações a respeito do romance Dom Quixote de la Mancha, de
Miguel de Cervantes, consagrada obra da literatura mundial. Muitos estudiosos
consideram que o livro inaugurou o romance moderno, pois faz uma sátira às
novelas de cavalaria, e também criando Dom Quixote, que representa o
imaginário, e Sancho Pança, que se vincula à realidade.
Dom Quixote foi publicado no século XVII, e teve duas edições: a
primeira em 1605; e a segunda, em 1615.

O protagonista, Dom Quixote, é

famoso por se debater entre fantasia e realidade. As duas personagens são
ambulantes: Quixote deambula por várias localidades espanholas, como as
regiões de La Mancha, Sierra Morena e o caminho de Zaragoza e Barcelona; e
Viramundo faz o itinerário pelas localidades mineiras, como neste trecho:
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Soube que saiu de Curvelo ao amanhecer ─ alguém o viu caminhando pela
estrada que leva a Santana do Rio Verde. Mas antes que eu descobrisse
onde diabo ficava essa cidade mineira, tive ocasião de detectar sua
passagem por outras, a saber:
Em Itaúna privou das relações dos dois irmãos gêmeos (embora usassem
sobrenomes diversos) ali nascidos, [...]. Em Três Corações, vale seis!
aprendeu a jogar truco.
Em Araxá se purificou tomando banho de lama.
Em Vila do Príncipe tomou uma carona no caminhão no caminhão de Jorge
França Júnior, um brasileiro.
Em Caratinga conheceu o filho do pai de Etienne.
Em Carmo de Minas, Rubião, o filho da mãe do Murilo. [...]. Em Araguari,
Uberlândia, Varginha, Muzambinho, Carangola, Abaeté, Alfenas, Baependi,
Barão de Cocais, [...]. Ai, Viramundo de minha vida, que vira Minas pelo
avesso sem revelar aos meus olhos o seu impenetrável mistério. (SABINO,
1982, p. 185-187)

O universo de Viramundo é Minas Gerais e o de Dom Quixote, a
Espanha. Sabino, então, usa essas andanças de Viramundo, parodiando as
andanças de Dom Quixote. Nessas perambulações, razão e loucura se unem,
o sentimento do amor idealizado está presente, e ocorre a luta a favor dos
fracos e oprimidos (ou daqueles que parecem ser injustiçados, aos olhos de
Quixote e Geraldo). Quixote luta contra moinhos de vento, pois imagina que
eles são gigantes. Viramundo comanda mendigos, retirantes e prostitutas,
pedindo ao governador melhores condições de vida, imaginando que essa
atitude pode resolver os problemas sociais dessas pessoas. Para completar o
comparativo, os dois protagonistas têm um amor não correspondido: Quixote,
Dulcineia; e, Viramundo, Marília.
A obra Dom Quixote foi concebida como paródia das novelas de
cavalaria. Segundo Linda Hutcheon: “A paródia é, pois, tanto um ato pessoal
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de suplantação, como uma inscrição de continuidade histórico-literária”
(HUTCHEON, 1985, p. 52). Com esse pensamento, a paródia da paródia não
apenas se volta para si mesma, mas a supera e contribui para o
desenvolvimento da literatura. Assim como Cervantes já havia parodiado as
novelas de cavalaria, Sabino parodia Dom Quixote, de Cervantes; portanto, O
grande mentecapto é uma paródia de outra paródia. A autora mostra também
que: “Da união do romance de cavalaria com um novo interesse literário pelo
realismo quotidiano surgiu Don Quixote e o romance, tal como o conhecemos
hoje” (HUTCHEON, 1985, p. 51). A ironia, inerente à paródia, pode ser
percebida, na obra de Sabino, pela maneira como o narrador explica a
descrição que será feita: “E o fez de maneira tão quixotesca que, para
fielmente descrever o que se passou, terei de fazê-lo em espanhol” (SABINO,
1982, p. 124). Veja-se a sequência descrita:

Las cabras huían sin rumbo, ganando el campo, a los berridos y
enloquecidas, pues el gran mentecato repartia rebencazos a troche y moche
como si pretendiese aniquilar a todo um ejército. Entreverávanse entre las
piernas de los soldados, perturbando su embestida y echando a perder toda
la estrategia que el capitán Papitas habia planeado en detalle. El mismo,
desesperado, erguiase em la cumbre de la colina, equilibrando sus anteojos
de larga vista. Barajaba la hipótesis de que uma bala imaginaria del enemigo
pudiese cogerle de sorpresa. Y sus gritos estridentes rebotavam em la
llanura:
─ Sujetad a eses loco! Liquidádlo antes que él me embadurne la guerra!
Extenuado, después de haver dado fuga al rebaño que se desparramaba por
el valle, Viramundo detúvose, jadeando, y algó la mirrada com aire arrogante,
com la certeza de que recogeria los laureles de la victoria. Mientras tanto el
sargento

Baldonedo,

cumpliendo

regigiosamente

las

órdenes

del
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comandante, consiguió alcanzarle y aplicóle um tremendo puñetazo,
arrojándole al suelo, desfallecido. (SABINO, 1982, p. 124-125)15

No fragmento acima, o narrador reproduz um trecho de Dom Quixote,
em que se percebe a falta de sensatez dos protagonistas dos dois romances
em questão. Viramundo, munido de um rebenque, ataca “um rebanho de
cabras que pastava bucolicamente nas fraldas do outeiro, julgando tratar-se de
tropa inimiga” (SABINO, 1982, p. 124). Com essa ação descabida de
Viramundo, o capitão Batatinhas perde a estratégia. Em Dom Quixote,
encontram-se dois rebanhos de ovelhas. Quixote, com sua loucura, criou
paisagens, personagens, armas, coroas e escudos que não existiam. Além
disso, o protagonista foi surrado pelos pastores e pelas ovelhas. A loucura, a
ingenuidade e a falta de discernimento são características comuns, portanto, a
Quixote e a Viramundo.
Quixote, como todo cavaleiro andante, tem uma dama para reverenciar.
Aldonza Lorenzo, uma lavradora, feia, desajeitada e analfabeta, foi a eleita. A
moça vivia em El Toboso, cidade próxima à Mancha, lugar onde morava o
cavaleiro. Alonso Quijano, logo que se torna cavaleiro andante, passa a
chamar-se “Dom Quixote de la Mancha” e a sua amada, “Dulcineia del
Toboso”. Depois disso, passou a fantasiar que ela era a mais bela entre todas
as damas.
15

As cabras fugiam para todo lado, berrando doidamente, sob os golpes de rebenque que o
grande mentecapto distribuía a torto e a direito como se dizimasse um exército inteiro.
Misturavam-se aos soldados em grande confusão, perturbando seu avanço e pondo a perder
toda a estratégia planejada pelo capitão Batatinhas. Este, desesperado, erguia-se no alto do
morro com seu binóculo, sob o risco de levar um tiro imaginário do inimigo, e berrava a plenos
pulmões:
─ Segurem esse maluco! Acabem com ele antes que me avacalhe a guerra!
Extenuado, depois de ter posto o rebanho em fuga pelo vale, Viramundo se deteve, ofegante, e
olhou em torno com orgulho, para colher os louros da vitória. A esta altura o sargento
Baldonedo, seguindo ao pé da letra as ordens do comandante, logrou alcançá-lo e desferiu-lhe
tremendo cachação, pondo-o por terra, desacordado. (SABINO, 1982, p. 125)
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Viramundo também teve a sua amada. Ele conheceu Marília, quando foi
atropelado pelo carro oficial do governador Ladisbão. A moça fala: “─ Você
quase matou o vagamundo!” (SABINO, 1982, p. 66), mas, equivocadamente,
Geraldo entende: “ Você quase matou o Viramundo” (SABINO, 1982, p. 66) e,
a partir desse momento, apaixonou-se pela moça. Marília era filha do
governador e assim é descrita pelo narrador/autor: “Marília, gentil senhorita de
ricas prendas e bela de porte, esbelta de maneiras, moça de fino trato e
esmerada educação” (SABINO, 1982, p. 65). Entende-se que, pela descrição
feita pelo narrador, Marília é uma moça bonita.
Marília é o amor imaginado de Viramundo, que é uma paródia, no
sentido de criticar a outra Marília, que aparece nos poemas do poeta árcade
Tomás Antônio Gonzaga que viveu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, e participou
da Inconfidência Mineira, juntamente com Cláudio Manoel da Costa e
Alvarenga Peixoto. Por isso, Gonzaga foi preso e exilado em Moçambique.
Marília era o pseudônimo árcade para Maria Doroteia Joaquina de Seixas,
noiva e musa inspiradora de Gonzaga. Em razão disso, a mais famosa obra do
poeta é Marília de Dirceu, livro de poemas líricos, típicos do Arcadismo, os
quais utilizam temas pastoris e de galanteio, dirigidos a sua amada, Marília.
Observa-se que as coincidências são os fatos de Dom Quixote ter um amor,
assim como Viramundo, e de ambos não serem correspondidos em suas
paixões.
Viramundo carrega nos bolsos da calça vários objetos, juntamente com
uma caderneta e alguns recortes: “Um dos recortes era um poema com o título
‘As noivas de Jayme Ovalle’16 outro era um tópico sobre as atividades do
16

Jayme Ovalle (1894-1955), compositor e poeta brasileiro, era grande conhecedor da música
popular, tocava violão em choros e serestas. Compôs 33 músicas e canções. Fernando Sabino
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arcebispo de Mariana; outro eram comentários feitos à margem da obra poética
de Tomás Antônio Gonzaga” (SABINO, 1982, p. 63). “As noivas de Jayme
Ovalle” é um poema de Augusto Frederico Schimidt que cita os amores de
Ovalle. Jayme era uma figura bastante conhecida dos escritores, como Vinícius
de Moraes, Manuel Bandeira, Fernando Sabino e do próprio Schimidt. O
protagonista é leitor e apreciador da obra de Gonzaga, pois faz até comentários
à margem da obra. Em outro trecho do romance, logo depois de ser expulso do
seminário, ele escolhe o cemitério para passar as noites e tem contato com
outro poeta. Observe-se o trecho:

No seminário o supunham em Rio Acima, para onde recebera ordem
terminante de embarcar. Burlara a vigilância do irmão que fora levá-lo à
estação, porque não queria partir sem um último adeus ao túmulo do poeta
Alphonsus de Guimaraens, seu único amigo em Mariana, cujos versos sabia
de cor. (SABINO, 1982, p. 44)

Alphonsus de Guimaraens é pseudônimo de Afonso Henrique da Costa
Guimarães, mais um poeta mineiro apreciado por Viramundo. O escritor
pertence ao movimento literário denominado Simbolismo. A poesia de
Guimaraens é marcadamente mística e ligada à religião. O mentecapto gostava
do poeta, por ele também ser mineiro. Além do mais, os temas que usava nos
poemas representam características marcantes em Geraldo. O mentecapto
apreciava o poeta, porque as temáticas utilizadas por Guimaraens reforçam a
sua índole romântica e religiosa.

também o citou na crônica “Um gerador de poesia”. No site da Fundação Yeda & Augusto
Frederico Schimidt, encontra-se o poema “As noivas de Jayme Ovalle”, na voz de Sergio Viotti.
Disponível em: <http://fundacaoschmidt.org.br/poemas-na-voz-de-sergio-viotti/>. Acesso em:
16 jun. de 2017.
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2.2 A INTERTEXTUALIDADE NA OBRA O GRANDE MENTECAPTO
A obra O grande mentecapto usa a intertextualidade, que é um recurso
bastante comum na literatura, já utilizado, aliás, desde o Romantismo. A
intertextualidade ocorre quando os textos dialogam entre si; alguns trazem
intertextos de escolas literárias passadas e, por isso, têm-se tanto elementos
do período literário do qual o intertexto provém, como da escola literária a que
pertence o romance que serve de moldura. As práticas intertextuais utilizadas
por Sabino são: paródia, citação, referência e alusão.
Há diversas práticas intertextuais no romance O grande mentecapto,
uma delas é a citação que, no texto, aparecem de modo direto; algumas feitas
pelo próprio narrador e, outras, pelo protagonista. Para Genette:

Sua forma mais explícita e mais literal é a prática tradicional da citação (com
aspas, com ou sem referência precisa); sua forma menos explícita e menos
canônica é a do plágio, que é um empréstimo não declarado, mas ainda
literal; sua forma ainda menos explícita e menos literal é a alusão, isto é, um
enunciado cuja compreensão plena supõe a percepção de uma relação entre
ele e um outro, ao qual necessariamente uma de suas inflexões remete.
(GENETTE, 2010, p. 14)

Não há dificuldade para se reconhecer a citação, porque é marcada
pelas aspas, itálico ou a separação do texto citado; mas, se não houver uma
dessas marcas tipográficas, nem indicação de autoria, o trecho caracteriza-se
como plágio. No romance em questão, há algumas citações bíblicas, assim
como: “São Paulo disse para as viúvas: ‘Todavia, se não têm continência,
casem-se’. Epístola aos Coríntios, número sete, versículo nove” (SABINO, grifo
no original, 1982, p. 42). Viramundo, além da citação bíblica, dá referência de
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onde ela foi retirada. O protagonista utilizou essa citação depois que ouviu,
sem querer, a confissão da viúva Correia Lopes.
Tanto a citação bíblica como a citação em outros idiomas são
classificadas como plurilinguismo, assim entendido por Bakhtin: “[...] é o
discurso de outrem na linguagem de outrem, que serve para refratar a
expressão das intenções do autor” (BAKHTIN, 2014, p. 127). Em uma parte do
romance, o mentecapto conversa com o escritor francês Georges Bernanos,
mas os dois não se entendem e, no final da conversa, Viramundo diz: “─ Tout
est bien qui finit bien!” (SABINO, 1982, p. 99). Essa frase citada em francês é o
nome de uma peça de teatro de Shakespeare, que significa: “Tudo o que acaba
bem está bem!”
Outra prática intertextual é a referência, que marca presença no
romance O grande mentecapto. Samoyault entende que: “A referência não
expõe o texto citado, mas a este remete por um título, um nome de autor, de
personagem ou a exposição de uma situação específica” (SAMOYAULT, 2008,
p. 50). A teórica ainda chama a atenção sobre o fato de que a referência pode
acompanhar a citação para esclarecer as origens do texto citado.
No quinto capítulo, há uma referência ao escritor italiano Umberto Eco.
Observe-se o trecho:

Ficou impressionado com seu aspecto físico (o qual era indescritível), de
modo que me abstenho de descrevê-lo, deixando tal pormenor por conta da
imaginação dos leitores, já que meu trabalho pretende ser uma obra aberta,
nos mais modernos moldes ecológicos, ou seja, defendidos por Umberto Eco.
(SABINO, 1982, p.109)
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O leitor que, talvez, desconheça quem era Umberto Eco, fará ligação
com a palavra “ecológicos”, pois se faz um jogo com o sobrenome do
intelectual. O narrador/autor explica que o trabalho que realizará será uma obra
aberta, ou seja, o leitor pode participar dela. Obra aberta é um livro de ensaios
escrito por Umberto Eco. A primeira edição foi em 1962 e, posteriormente, o
livro teve outras edições, em que foram acrescentados novos ensaios do
escritor. Um dos principais pressupostos desse livro sugere que toda obra de
arte é aberta, sugerindo várias interpretações. Em outras palavras: a referência
a essa obra de Eco aventa a possibilidade de que o leitor possa imaginar o
aspecto físico de Viramundo e outros detalhes da história.
Neste trecho do romance, observa-se que o narrador/autor dá uma
referência falsa:

─ Vladimir Maiakovski! ─ exclamou Viramundo solenemente.
Dr. Pantaleão levou um susto deu um pulo para trás e passou a olhá-lo com
mais respeito:
─ Que é isso, meu filho?
─ Poeta russo. Autor desse poema que o senhor mencionou, “Nuvem de
Calças”.
Como já disse, e se não disse, digo agora, Geraldo Viramundo era chegado à
poesia, e tinha lido o mencionado poema em tradução da autoria de outro
poeta, sul-americano este, de nome Pablo Menendez de los Campos,
publicada numa revista que por acaso lhe caíra nas mãos. (SABINO, 1982, p.
90)

A referência falsa diz respeito ao poeta sul-americano Pablo Menendez
de los Campos, que, segundo o narrador/autor, teria traduzido o poema Nuvem
de calças do russo para o português. Na verdade, o poeta é Paulo Mendes
Campos, amigo pessoal do escritor Fernando Sabino. O narrado/autor mais
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uma vez faz um jogo entre ficção e realidade. Primeiro ele cita o nome do
escritor Paulo Mendes Campos como um tradutor espanhol; depois, nas notas
explicativas, fica-se sabendo quem é o verdadeiro escritor. Em edições
recentes do romance O grande mentecapto, foram anexadas algumas notas
explicativas e uma delas diz respeito ao escritor citado por Sabino: “[...] em
tradução da autoria de outro poeta, sul-americano este, de nome Pablo
Menendez de los Campos... ─ Referência ao meu querido amigo e também
grande poeta Paulo Mendes Campos” (SABINO, 2012, p. 239, grifo no original).
O narrador, ao colocar o nome do poeta em espanhol, tenta fazer com que o
leitor acredite na informação. Isso de fato ocorre com o público que não tem
conhecimento sobre o poeta. Nesse caso, o leitor só tomará ciência da
verdadeira identidade do poeta quando ler o anexo Citações e referências, em
O grande mentecapto, nas páginas finais do romance.
O autor acrescenta, no final da obra, as referências bibliográficas de
obras que teria consultado para a realização do romance. Não é comum esse
tipo de conduta no gênero romanesco, tal como mencionado anteriormente.
São citadas dezoito obras que teriam sido consultadas para compor a narrativa.
Algumas referências são reais e outras, inventadas. Aquelas que existem na
vida real são: Roteiro lírico de Ouro Preto, de Afonso Arinos; Poesias
completas, de Carlos Drummond de Andrade; A religiosidade messiânica no
contexto político do governo provincial mineiro, de Francisco Iglésias; Veritas
veritatis, de Jésu de Miranda; e Leopoldina de outrora ─ alguns elementos
subsidiários de sua história, de Luiz Eugênio Botelho. Outra situação
encontrada nas referências bibliográficas é a presença de alguns autores que
existem na vida real, mas cuja obra foi inventada. A função desse
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procedimento utilizado pelo escritor é explorar a verossimilhança. Isso ocorre
nestes casos: Macunaíma/Viramundo: do herói sem nenhum caráter ao
heroísmo oligofrênico (aula inaugural na cátedra de Literatura da USP), de
Antonio Candido; O soldado Viramundo e os militares no poder, de Carlos
Castello Branco; O mentecapto como arquétipo na cosmogonia dos Koko-roca
─ Ensaio de interpretação socioantropológica, de Darcy Ribeiro; Silva
Alvarenga, um precursor de Viramundo, de Fritz Teixeira de Salles; Da
responsabilidade civil de Viramundo à luz da razão perante a lei (tese de
doutorado), de Marco Aurélio Matos; The inspector of orphans ─ André
Deutsch Publishers, London (edição em português esgotada), de Otto Lara
Resende; Viramundo na ventania (com ilustrações de Borjalo), de Paulo
Mendes Campos; e O histrionismo de Viramundo e a sua (in)experiência de
ribalta, de Sábato Magaldi.
Nestes outros casos da referência bibliográfica, tanto a obra quanto o
autor são inventados: Um homem dentro do Viramundo, de Oswaldo Alves; as
obras Hospício sem paredes, Os doidos têm razão e A insurreição de
Viramundo, um marco na psiquiatria revolucionária de Minas (separata), de Dr.
P. Legrino, são inventadas. Quanto ao autor das obras, Sabino faz uma
brincadeira com o verdadeiro nome do escritor e psicanalista, Hélio Pellegrino.
A última obra da referência bibliográfica é: Viramundo ─ uma interpretação
estruturalista

das

manifestações

cognoscitivas

através

da

semiótica

(monografia), de Silviano Romano, cujos título e autor foram inventados, pois o
narrador/autor uniu os nomes de dois escritores conhecidos: Silviano Santiago
e Affonso Romano de Sant’Anna, para compor o nome Silviano Romano. Toda
essa lista de títulos e autores, reais ou inventados, tem clara intenção paródica.
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Os autores e obras citadas nas referências bibliográficas visam, à
primeira vista, dar um ar de seriedade ao romance O grande mentecapto,
aparentando uma obra científica que utilizou a pesquisa para a sua
composição. Todo esse jogo inventado por Sabino problematiza a fronteira
entre realidade e ficção, fazendo com que essas referências tenham um viés
carnavalizado.
A alusão é outra prática intertextual encontrada no romance O grande
mentecapto, pois remete a outro texto, de maneira suposta. Observe-se este
trecho da obra: “Houve um interlúdio lírico no qual Gonzaga, bigodes pintados,
tangia uma lira de arame e cantava a sua Marília, que era um estudante de
longas tranças de barbante, debruçado numa varanda de papelão” (SABINO,
1982, p. 71).
Os nomes Gonzaga e Marília, como já se viu, são uma alusão à obra
Marília de Dirceu, do poeta árcade Tomás Antônio Gonzaga. Outra alusão
literária encontra-se no capítulo sexto, quando Viramundo voltou a São João
del Rei e, passando por uma farmácia, ouviu o som de um fagote, entrou e
conversou com o dono: “O farmacêutico, um velho de nome Policarpo, sentado
no seu banquinho ao fundo da farmácia vazia, mal tirou a boca do instrumento
para perguntar o que ele desejava” (SABINO, 1982, p. 142). Policarpo, o nome
do farmacêutico, alude ao título e ao nome do protagonista do romance de
Lima Barreto, Triste fim de Policarpo Quaresma, considerada uma das mais
importantes obras do Pré-Modernismo brasileiro. Policarpo era um idealista, um
visionário, que sonhava com uma pátria melhor, assim como Dom Quixote,
que, em sua loucura, imaginava situações inusitadas, e como Viramundo, que,
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em sua ânsia por um mundo melhor, reuniu os miseráveis, para lutar por
justiça social.
Para Samoyault: “As ideias não pertencem a ninguém, elas circulam,
voam, dispersam-se e pousam, de acordo com os ventos, cuja orientação é
preciso medir” (SAMOYAULT, 2008, p. 73). Por isso, um texto empresta,
reflete, absorve e resgata outros textos. Portanto, toda essa troca textual que
ocorre, com o passar do tempo, faz a intertextualidade. As práticas intertextuais
formam um legado literário de uma época e vão ser emprestadas para outros
períodos, fazendo a trama intertextual dos textos literários, que vão se
inovando, à medida que os escritores atualizam a escrita.

2.3 A PARÓDIA NO ROMANCE
Historicamente, considera-se Hegemon de Thaso, no século V a.C.,
como o criador da paródia, “porque ele usou o estilo épico para representar os
homens não como superiores ao que são na vida diária, mas como inferiores.
Teria ocorrido, então, uma inversão” (SANT’ANNA, 2003, p. 11). Porém, atribuise a Hipponaux de Éfeso, ainda no século VI a.C., o epíteto de “pai da
paródia”. Vários dicionários de literatura concordam que o vocábulo “paródia”
foi oficializado a partir do século XVII. Sant’Anna comenta a esse respeito: “De
uma maneira geral, porém, os autores que antecederam os dois formalistas
(Tynianov, 1919, e Bakhtin, 1928) definiam a paródia dentro de uma certa
sinonímia. Aproximando-se do burlesco, considerando-a como um subgênero”
(SANT’ANNA, 2003, p. 13). Depois dos teóricos russos Tynianov e Bakhtin, no
século XX, aperfeiçoou-se o conceito de “paródia”. Os dois teóricos estudaram
o conceito de paródia, colocando-o lado a lado com o conceito de estilização.

55

A partir da segunda metade do século XIX, começaram, no Ocidente,
movimentos artísticos de uma nova ordem e, no século XX, movimentos muito
mais extremados, como o Futurismo e o Dadaísmo, que deram um novo
impulso à paródia, conforme comenta Sant’Anna:

[...] tem-se observado que a paródia é um efeito sintomático de algo que
ocorre com a arte de nosso tempo. Ou seja: a frequência com que aparecem
textos parodísticos testemunha que a arte contemporânea se compraz num
exércício de linguagem onde a linguagem se dobra sobre si mesma num jogo
de espelhos. (SANT’ANNA, 2003, p. 7)

Com este comentário significativo, o autor entende que, na pósmodernidade, os artistas fazem uso comumente da paródia, em um jogo de
textos e recriando outros. A paródia, por conseguinte, tem um caráter
autorreflexivo na literatura. Para Linda Hutcheon etimologicamente o vocábulo
se define como:

A maioria dos teóricos da paródia remontam a raiz etimológica do termo ao
substantivo grego parodia, que quer dizer «contra canto», e ficam-se por aí.
[...]. A natureza textual ou discursiva da paródia (por oposição à sátira) é
evidente no elemento odos da palavra, que significa canto. O prefixo para tem
dois significados, sendo geralmente mencionado apenas um deles ─ o de
«contra» ou «oposição». [...]. No entanto, para em grego também pode
significar «ao longo de» e, portanto, existe uma sugestão de um acordo ou
intimidade, em vez de um contraste. (HUTCHEON, 1985, p. 47-48, grifo no
original)

A autora entende que no sentido de «ao longo de» há amplitude do uso
da paródia, pois a correlação é de proximidade, familiaridade entre os textos.
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No capítulo dois, em que se explica como Geraldo se tornou
Viramundo, há uma paródia relacionada à ladainha religiosa, que foi construída
com os apelidos adquiridos pelo herói, no decorrer da vida:

Geraldo Viramundo
Geraldo Giramundo
Geraldo Rolamundo
Geraldo Vira-Lata
Geraldo Acaba-Mundo
Geraldo Furibundo
Geraldo Virabosta
Geraldo Virabola
Geraldo Sacristia
Geraldo Epístola
Geraldo Sitibundo
Geraldo Vila Rica
Geraldo Facada
Geraldo Pancada
Geraldo Boi
Geraldo Carneiro
Geraldo Capelinha
Geraldo Uai
Geral Pitimba
Geraldo, o Cagado de Arara
Geral Passa-Quatro
Geraldo Nerval
Geraldo Pecaldo
Geraldo Ziraldo
Geraldo Sacrilégio
Geraldo Responsus (Pobre Alphonsus)
Geraldo Ingrizia
Geraldo Já Começa
Geraldo Merdakovski, General Búlgaro
Geraldo Molambo
Geraldo Melda
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Geraldo Ladainha
Geraldo Capítulo
Geraldo Trindade
Geraldo Sepultura
Geraldo Eucaristia
João Geraldo,o Peregrino
Geraldo Cordeiro de Deus
Geraldo J. Nunes
Geraldo Labirinto
Geraldo Caramujo
Geraldo Pé na Cova [...]. (SABINO, 1982, p. 54-55)

A ladainha é utilizada para indicar quaisquer súplicas. A mais famosa
entre os cristãos é a ladainha lauretana, que é dedicada a Nossa Senhora. A
origem da ladainha vem da cidade de Loreto, na Itália, para onde foi
transportada a casa em que Nossa Senhora morou na Palestina. Observe-se
este trecho da ladainha cristã:

Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus, rogai por nós.
Santa virgem das virgens, rogai por nós.
Mãe de Cristo, rogai por nós.
Mãe da igreja, rogai por nós.
Mãe da divina graça, rogai por nós.
Mãe puríssima, rogai por nós.
Mãe castíssima, rogai por nós [...]. (VATICAN, 2017)

Observa-se, no texto de Sabino, familiaridade com as ladainhas de
cunho religioso, pois o autor utilizou a mesma forma: vertical; também usou a
invocação curta e repetiu a alcunha do nome, Geraldo. E, no decorrer do
trecho, aparecem termos como: “sacristia”, “epístola”, “sacrilégio”, “ladainha”,
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“eucaristia”, “cordeiro de Deus”, os quais se referem à religião. Não há, porém,
a segunda parte da ladainha, ou seja, as respostas repetidas, que, muitas
vezes, resumem-se a “rogai por nós”. Percebe-se proximidade com o texto
parodiado, a ladainha cristã, mas há transgressão às normas do gênero, que o
autor parodia.
Na paródia acima, Sabino ironiza com bom humor, sem intenção de
depreciar, mas de criticar as ladainhas, muito utilizadas em cerimônias
religiosas. O uso de vocábulos como: “furibundo”, “virabosta”, “virabola”,
“sitibundo”, “pancada”, “cagado”, “molambo”, “melda”, cria um efeito cômico e
reinventa o texto religioso, ou seja, “transcontextualiza” (HUTCHEON, 1985, p.
48) o texto parodiado. A esse respeito Linda Hutcheon comenta:

A paródia é, pois, na sua irônica «transcontextualização» e

inversão,

repetição com diferença. Está implícita uma distanciação crítica entre o texto
em fundo a ser parodiado e a nova obra que incorpora, distância geralmente
assinalada pela ironia. Mas esta ironia tanto pode ser apenas bem humorada,
como pode ser depreciativa: tanto pode ser criticamente construtiva, como
pode ser destrutiva. (HUTCHEON, 1985, p. 48, grifo no original)

No caso da paródia que Sabino fez da ladainha religiosa, o autor
conseguiu recriar, sem perder o bom humor. O autor repetiu, imitou, mas não
fez uma cópia literal da ladainha. O trecho observado é outra obra, mas sem
perder as características da ladainha tradicional, que se compõe de invocações
qualitativas a Nossa Senhora, seguidas da repetição “rogai por nós”.
No segundo capítulo do livro, há uma paródia do episódio bíblico do
apedrejamento de Maria Madalena. Muitas pessoas, enfurecidas, foram à casa
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da viúva Peidolina17, para tomar satisfação, por causa de seu comportamento
imoral, razão pela qual queriam apedrejá-la. Geraldo tomou as dores da viúva e
tentou salvá-la, mas foi apedrejado também. Veja-se:

─ Matem, matem logo! Mas me matem a mim primeiro! Ninguém encosta a
mão num fio de cabelo dessa mulher sem passar por cima do meu cadáver!
Jesus disse para os fariseus: “Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o
primeiro que lhe atire uma pedra.” São João, capítulo oito, versículo sete. Pois
atirem a primeira pedra!
Aquele a quem ele havia chutado na perna minutos antes, que tocara não só
num fio de cabelo da mulher mas em todos eles, tomou distância em meio
aos outros, gritando:
─ Pois lá vai ela!
E atirou uma certeira pedrada, que foi atingir em cheio a testa de Geraldo
Viramundo. Perdendo o equilíbrio ele tombou ao chão, na rua, sem
sentidos. (SABINO, 1982, 50-51)

Na história bíblica, quando Jesus fala, as pessoas usam o bom senso e
desistem do apedrejamento. Já, no romance, os indivíduos perderam a
capacidade de reflexão e agem de maneira rude, atingindo com uma pedra o
próprio mentecapto. Por isso, essa paródia do trecho bíblico faz uma crítica ao
comportamento humano.
Linda Hutcheon comenta que a paródia tem o poder de renovação e de
revitalizar as artes. Observe-se:

A paródia é hoje dotada do poder de renovar. Não precisa de o fazer, mas
pode fazê-lo. Não nos devemos esquecer da natureza híbrida da conexão da
paródia com o «mundo», da mistura de impulsos conservadores e
revolucionários em termos estéticos e sociais. [...] a arte de hoje abunda

17

Acepção popular do nome Pietrolina, com a intenção de parodiá-lo.
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igualmente em exemplos do poder da paródia em revitalizar. (HUTCHEON,
1985, p. 146, grifo no original)

A paródia tem papel importante no romance contemporâneo, pois,
com seu caráter de cruzamento textual, surge um novo texto, revigorado,
inovado. Assim, quando se inicia um novo estilo e os escritores trabalham com
os textos da escola anterior, cresce o número de textos revigorados pela
paródia. Como já foi citado anteriormente, para Linda Hutcheon a paródia “na
sua irônica ‘transcontextualização’ e inversão, [é] repetição com diferença”
(HUTCHEON, 1985, p. 48, grifo no original).

2.4 ASPECTOS CARNAVALESCOS DA OBRA
A obra O grande mentecapto é um romance pós-modernista. Nela,
observam-se características não só da literatura carnavalizada, mas também
do “fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal” (BAKHTIN, 2014, p. 73).
Para o teórico russo, as principais unidades estilísticas em que o romance se
decompõe são:

1. A narrativa direta e literária do autor (em todas as duas variedades
multiformes);
2. A estilização de diversas formas da narrativa tradicional oral (skaz);
3. Estilizações de diversas formas da narrativa (escrita) semiliterária
tradicional (cartas, diários, etc.);
4. Diversas formas literárias, mas que estão fora do discurso literário do
autor: escritos morais, filosóficos, científicos, declamação retórica, descrições
etnográficas, informações protocolares, etc.;
5.

Os

discursos

dos

(BAKHTIN, 2014, p. 74)

personagens

estilisticamente

individualizados.
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Em O grande mentecapto aparecem diferentes tipos de unidades
estilísticas descritas por Bakhtin. Observa-se, por exemplo, a primeira unidade
no narrador observador. Já a segunda unidade faz-se presente quando o
narrador se apresenta como pesquisador, como por exemplo: “Não disponho
de nenhum dado sobre o período da vida de Geraldo Viramundo no seminário”
SABINO, 1982, p. 33). O narrador conta que pesquisou, mas não achou dados.
Quanto à terceira unidade, essa aparece em alguns momentos da narrativa,
quando acontece a correspondência entre Viramundo e os estudantes,
momento em que o protagonista acredita se corresponder com Marília. Na
quarta unidade, destacam-se trechos que possuem teor científico. Finalmente,
a quinta unidade se apresenta no discurso direto das personagens, como, por
exemplo, quando João Tocó narra a sua história, que aparecerá logo em
seguida.
O grande mentecapto é um mosaico literário. Esses pedaços
entrelaçados à primeira vista parecem confusos; porém, todos esses usos
fazem a peculiaridade do texto, pois todas as unidades estilísticas se
harmonizam no interior da obra, fazendo com que o estilo do romance seja
uma combinação de outros estilos. Como já foi observado, esse romance
caracteriza-se

pelo

pluriestilismo,

associado

ao

plurilinguismo

e

ao

plurivocalismo, tal como comenta Bakhtin:

O romance

é

uma

diversidade

social

de

linguagens

organizadas

artisticamente, às vezes de línguas e de vozes individuais. A estratificação
interna de uma língua nacional única em dialetos sociais, maneirismos de
grupos, jargões profissionais, linguagens de gêneros, fala das gerações, das
idades, das tendências, das autoridades, dos círculos e das modas
passageiras, das linguagens de certos dias e mesmo de certas horas, [...]
enfim, toda estratificação interna de cada língua em cada momento dado de
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sua

existência

histórica

constitui

premissa

indispensável

do

gênero

romanesco. E é graças a este plurilinguismo social e ao crescimento em seu
solo de vozes diferentes que o romance orquestra todos os seus temas, todo
o seu mundo objetal, semântico, figurativo e expressivo. O discurso do autor,
os discursos dos narradores, os gêneros intercalados, os discursos das
personagens não passam de unidades básicas de composição com a ajuda
das quais o plurilinguismo se introduz no romance. Cada um deles admite
uma variedade de vozes sociais e de diferentes ligações e correlações.
(BAKHTIN, 2014, p. 74-75)

Encontra-se o plurilinguismo, no romance, com a presença de
diferentes idiomas, nos dialetos sociais, jargões de grupo e no discurso (tanto
do narrador como das personagens). Isso se observa neste exemplo, retirado
do capítulo dois, quando o narrador/autor cita o vocabulário religioso e a
presença marcante do latim: “[...] peccata mundi, Deo gratias, Dominus
vobiscum, et cum spiritu tuo” (SABINO, 1982, p. 34).
O dialeto caipira se faz presente na obra por meio da voz de João Tocó,
quando ele conta sua própria história para Viramundo, enquanto está na
cadeia, em Tiradentes:

Então arresolvi me desgarrar pra Diamantina que era dita terra prometida lá
na Divisa, tinha diamante de dar com o pé, [...] e meti o pé na estrada,
vinhemo tudo... [...]. Uma lonjura dessa não dá pra maginar...Vai daí, depois
de muitas luas afinal a gente arribou, só que não arriamos em Diamantina
mas ali nos pertos, que dentro da cidade não deixavam garimpar, era tudo
duma companhia lá que tinha exploração. (SABINO, 1982, p. 152-153)

O narrador permitiu que João Tocó contasse a sua história em seu
dialeto. Neste trecho, observa-se a oralidade informal, na narrativa da
personagem Tocó, que usa palavras como: “arresolvi” (SABINO, 1982, p. 152),
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“vinhemo” (SABINO, 1982, p.153) e “maginar” (SABINO, 1982, p. 153). Nessa
fala, também se encontra o pluriestilismo, que aparece na quinta unidade: “Os
discursos dos personagens estilisticamente individualizados” (BAKHTIN, 2014,
p. 74). Além do mais, nesse mesmo trecho, há a plurivocalidade, pois a
personagem representa uma classe social que vive à margem da sociedade. A
esse respeito comenta Maraiza Almeida Ruiz de Castro: “Portanto, essas três
categorias não aparecem no romance de forma desvinculada, mas em um
conjunto, compondo uma narrativa múltipla” (CASTRO, 2014, p. 48). Essa
diversidade ─ pluriestilismo, plurilinguismo e plurivocalidade ─ já nomeada por
Bakhtin, compõe a obra O grande mentecapto.
Mikhail Bakhtin, com a obra Problemas da poética de Dostoiévski,
apresentou os alicerces da teoria da carnavalização. Com base nela, far-se-ão
algumas considerações acerca do romance O grande mentecapto. Para
Bakhtin, o carnaval, na acepção de festa, não é um evento literário, mas um
espetáculo ritualístico de várias cores, que varia no tempo, no tipo de povo e no
tipo de festejo. O carnaval tem uma linguagem especial: a linguagem da
literatura. Portanto, “é a transposição do carnaval para a linguagem da
literatura que chamamos carnavalização da literatura” (BAKHTIN, 2013, p.
140).
No carnaval, não tem palco, nem atores ou espectadores, pois todos
participam; não é um espetáculo representado, mas vivido. A vida, no carnaval,
é alterada, fugindo do ordenamento natural, ou seja, é uma “vida às avessas”
(BAKHTIN, 2013, p. 140). Todas as leis e normas são anuladas durante o
carnaval, todas as desigualdades sociais desaparecem.

“Os homens

64

separados na vida por intransponíveis barreiras hierárquicas, entram em livre
contato familiar na praça pública carnavalesca” (BAKHTIN, 2013, p. 140).
Bakhtin explica que há quatro categorias da cosmovisão carnavalesca.
A primeira categoria é “um novo modus de relações mútuas do homem com o
homem” (BAKHTIN, 2013, p. 140). Portanto, na vida carnavalesca há liberdade
de qualquer tipo de hierarquia, que pode ser de classe, título, idade ou fortuna.
A segunda categoria está relacionada com a “excentricidade” (BAKHTIN, 2013,
p. 140), a qual está ligada ao contato familiar, sendo que o lado oculto da
natureza humana se manifesta nas sensações concretas.
A

terceira

categoria

se

refere às “mésalliances

carnavalescas”

(BAKHTIN, 2013, p. 141). A liberdade na relação familiar permeia “os valores,
ideias, fenômenos e coisas” (BAKHTIN, 2013, p. 141). Tudo o que não se pode
fazer fora do carnaval é permitido quando ele ocorre, pois “o carnaval
aproxima, reúne, celebra os esponsais e combina o sagrado com o profano, o
elevado com o baixo, o grande com o insignificante, o sábio com o tolo, etc.”
(BAKHTIN, 2013, p. 141). A “profanação” (BAKHTIN, 2013, p. 141) é a quarta
categoria e compõe-se pelos sacrilégios carnavalescos, “por todo um sistema
de descidas e aterrissagens carnavalescas, pelas indecências carnavalescas,
relacionadas com a força produtora da terra e do corpo, e pelas paródias
carnavalescas dos textos sagrados e sentenças bíblicas, etc.” (BAKHTIN,
2013, p. 141). Todas as quatro categorias são ideias relacionadas às
sensações concretas, foram concebidas ao longo do tempo, entre as massas
populares europeias, e influenciaram na formação dos gêneros, na literatura.
Segundo Bakhtin, a coroação bufa e o posterior destronamento do rei
do carnaval são as mais importantes ações carnavalescas. Nas festas
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carnavalescas, essas cerimônias aparecem de diversas maneiras. No ritual de
coroação, “já está contida a ideia do futuro destronamento; ela é ambivalente
desde o começo. Coroa-se o antípoda do verdadeiro rei ─ o escravo ou o bobo,
como que se inaugurando e se consagrando o mundo carnavalesco às
avessas” (BAKHTIN, 2013, p. 142). A solenidade do destronamento se
confronta ao da coroação, por isso o rei despoja-se das vestes reais, da coroa
e de outros símbolos de poder e, finalmente, é ridicularizado e surrado.
No

romance

O

grande

mentecapto, em

alguns

momentos, o

protagonista também é destronado, ridicularizado e surrado. No terceiro
capítulo, os estudantes de Ouro Preto fazem uma apresentação teatral sobre a
Inconfidência Mineira, para o governador Ladisbão, e convidam Viramundo
para fazer o papel de um maltrapilho. O fato de eles chamarem Geraldo para o
papel e o convencerem de sua importância é uma brincadeira carnavalesca. O
mentecapto acredita, como se aquilo realmente fosse verdade. Sendo assim,
ele exagera na apresentação e é destronado, como mostra o trecho a seguir:

Deram-lhe o papel com duas palavras para decorar. Convenceram-no de que
elas eram a síntese de todo o drama. [...]. Eis que Viramundo, não podendo
mais suportar tanta espera, irrompe em cena gritando “Infâmia! Traição!” e
atravessa o palco em correria desenfreada. A plateia irrompeu em
gargalhadas, enquanto os estudantes recolhiam o mentecapto atrás dos
cenários aos safanões:
─ Você errou a hora, seu cretino!
O espetáculo prosseguiu debaixo de vaia. [...]. E o empurraram para a cena,
pondo-se logo ao seu encalço. Viramundo correu até o centro do palco.
Silêncio de expectativa na plateia.
─ Infâmia! Traição! Pata trás, míseros beleguins! Enquanto eu for vivo, tal
vilania não se consumará! Fariseus, hipócritas! Condutores cegos, que filtrais
um mosquito e engolis um camelo! Trazei-me Tiradentes.
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[...] correu os olhos pela plateia que o ovacionava, às gargalhadas. [...]. A
surra que levou esta noite talvez tenha sido das maiores de quantas colheu o
grande mentecapto ao longo de sua castigada existência. Saiu do teatro
diretamente para o hospital. (SABINO, 1982, p. 71-72-73)

Viramundo ganha o papel, entra no palco, antecipadamente, correndo e
gritando, e a plateia dá gargalhadas. Sai. Retorna à cena e, agora, fala mais do
que o necessário18. Por isso, é destronado: todos os que estão assistindo ao
espetáculo zombam do protagonista. Os estudantes, com raiva, dão uma surra
em Viramundo, que vai parar no hospital.
Ainda segundo Bakhtin, a praça pública é o principal palco das ações
carnavalescas, pois o carnaval é um espetáculo público e universal:

Na literatura carnavalizada, a praça pública, como lugar de ação do enredo,
torna-se biplanar e ambivalente: é como se através da praça pública real
transparecesse a praça pública carnavalesca do livre contato familiar e das
cenas de coroações e destronamentos públicos. (BAKHTIN, 2013, p. 146147).

Viramundo lidera uma rebelião, em que reúne os loucos do hospício e
os retirantes e mendigos da Cidade Livre dos Mendigos. Todos dirigiram-se
para o centro de Belo Horizonte e encontraram-se na praça, pois essa ficava
próxima ao palácio do governo. Veja-se o trecho a seguir:

Na praça da Liberdade, em toda a sua largura e extensão, até onde a vista
alcançava, estava repleta de gente. E era uma gente esquisita, vestida de
maneira extravagante, uns de macacão azul e cabeça raspada, outros de
pijama riscadinho e cara de doido, mesclados de homens esmolambados,
18

Essa situação descrita na obra é resgatada pelo autor Ricardo Azevedo, no livro Histórias de
bobos, bocós, burraldos e paspalhões, em 2001.
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crianças descalças, mulheres com ar de bichos, em meio a outras com ar de
marafonas ─ verdadeira ralé reunida numa multidão que não sabia de onde
poderia ter surgido, e nem seria capaz de imaginar que existisse gente assim
nos seus domínios. (SABINO, 1982, p. 213)

Essa reunião de variados tipos de pessoas que estão beirando à
excentricidade é “biplanar e ambivalente”19 (BAKHTIN, 2013, p. 147), pois, ao
mesmo tempo em que a praça é real, ela se mostra carnavalizada. Na praça,
pessoas se encontram e dialogam livremente, sem hierarquia social. Essa
praça real, em um plano narrativo, é ficcionalizada 20.

2.5 A SÁTIRA MENIPEIA NO ROMANCE
Bakhtin afirma que a carnavalização propiciou a retirada de obstáculos
de toda espécie entre os gêneros, entre os sistemas fechados de pensamento
e os diferentes estilos, acabando com a hermeticidade, a falta de conhecimento
recíproco, permitindo que as partes distantes fiquem mais próximas e reúnam
as partes separadas. Esse é o grande papel da carnavalização na literatura.
Bakhtin comenta: “[...] a menipeia é um gênero profundamente carnavalizado”
(BAKHTIN, 2013, p. 180). A sátira menipeia teve origem na Antiguidade
Clássica e é classificada como um gênero cômico sério. Bakhtin explica:

Esse gênero deve a sua denominação ao filósofo do século II a.C. Menipo de
Gádara, que lhe deu forma clássica. No entanto, o termo como denominação
de um determinado gênero, foi propriamente introduzido pela primeira vez elo
erudito romano do século I a.C., Varro, que chamou a sua sátira de “saturae
menippea”. Mas o gênero propriamente dito surgiu bem antes e talvez o seu
representante tenha sido Antístenes, discípulo de Sócrates e um dos autores
19

“ Biplanar”: entre dois planos (HOUAISS, 2009, p. 102).
“Ambivalente”: que possui dois valores diferentes (HOUAISS, 2009, p. 37).
20
Há outras passagens no romance, mas foram escolhidas as mais exemplares.
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dos “diálogos socráticos”. “Sátiras menipeias” foram escritas também pelo
contemporâneo de Aristóteles, Heracleides Pôntico. [...]. Mas o indiscutível
representante da “sátira menipeia” foi Bíon de Boristênide, ou seja, das
margens do Dniepr (século III a. C.). Depois vem Menipo, que deu ao gênero
melhor definição, vindo em seguida Varro, de cujas sátiras chegaram até nós
inúmeros fragmentos. (BAKHTIN, 2013, p. 128, grifo no original)

As sátiras de Menipo, porém, não chegaram até nós, e das obras de
Varro só restaram fragmentos. São de Luciano de Samósata (século II d. C.) as
sátiras completas que conhecemos.
A sátira menipeia tem um papel importante na literatura, pois exerceu
influência na literatura cristã antiga, na literatura bizantina, na Idade Média e no
Renascimento, até chegar à Idade Moderna. Segundo Bakhtin: “A ‘sátira
menipeia’ tornou-se um dos principais veículos e portadores da cosmovisão
carnavalesca na literatura até nossos dias” (BAKHTIN, 2013, p. 129, grifo no
original). A sátira menipeia é um gênero que possui algumas particularidades
que foram delineadas na Antiguidade, e continuam se desenvolvendo até hoje.
É um gênero carnavalizado, flexível, pode sofrer mudanças e adentrar em
outros gêneros. O grande mentecapto é uma obra carnavalizada, por isso o
objetivo é observar algumas dessas particularidades da sátira menipeia no
romance estudado.
Uma das primeiras particularidades da menipeia é o elemento cômico
que se encontra em vários momentos do romance em questão. Veja-se este
trecho:

O alfaiate soprava, soprava, e nada. Em vez da primeira nota, o que a tuba
emitiu foi um insuportável mau cheiro que se espalhou por toda a nave. Os
fiés se entreolhavam com estranheza, apreensivos, não estivesse a Euterpe
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também atacada de disenteria, como vingança de Deus contra o que haviam
feito com a sinfônica. Seu Josias, enchendo as bochechas, parecia que ia
estourar, e eis que o maestro, horrorizado, vê ser expelido do instrumento,
como de um canhão, um verdadeiro petardo, que logo se materializou na
forma de um horrendo e fedorento gambá. O que se seguiu, como tantos
outros episódios que ocorrem neste tumultuoso relato, foi inenarrável.
Projetado lá embaixo, em meio aos espectadores, o animal caiu no colo de
um deles, que vinha a ser o de dona Edvirges Gambará, primeira dama da
cidade, [...]. O Prefeito, sem perda de tempo, agarrou pelo rabo o gambá que
já se aninhava nos peitos de sua esposa e o atirou para cima. Horripiladas, as
demais figuras presentes ao grandioso espetáculo sacro-musical protegiam o
rosto com os braços ou tapavam os narizes com o lenço, enquanto o bicho
descrevia uma parábola no ar, indo cair diante do altar, justamente na cabeça
do celebrante, frei Helano [...]. Num extraordinário reflexo trazido [...] o
sacerdote controlou o gambá com uma cabeçada, matou no peito e
desfechou-lhe violento chute de efeito, com tamanho senso de pontaria que
ele por pouco não foi parar no coro, devolvido à orquestra regida pelo
maestro Policarpo. (SABINO, 1982, p. 147-148)

O trecho acima se encontra no capítulo sexto, em que Viramundo está
em São João del Rei e, por acaso, acaba morando no casarão do Matola,
sendo guardião dos instrumentos da Euterpe Lira de Ouro. Os componentes da
banda ensaiavam e guardavam os instrumentos nesse local. Viramundo fez
amizade com um gambá que habitava o casarão. A Euterpe faria um concerto
na igreja e o gambá entrou na tuba de seu Josias, fato que propiciou toda a
cômica confusão narrada no exemplo anterior.
Outra particularidade da menipeia é ter uma “excepcional liberdade de
invenção do enredo e filosofia [...]. É possível que em toda a literatura universal
não encontremos um gênero mais livre pela invenção e a fantasia do que a
menipeia” (BAKHTIN, 2013, p. 130). Portanto, é um gênero que possui
liberdade para fantasiar e criar, como no trecho a seguir:
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Então Viramundo fez uma última tentativa:
─ Como se chama o general comandante da Região Militar, aqui presente?
O tordilho firmou-se de súbito nas patas, ergueu o rabo e, depois de expelir
gás ruidosamente, despejou no chão uma chuva de bosta. A assistência
explodiu em gargalhadas, enquanto o general Jupiapira Balcemão protestava,
possesso, brandindo com os punhos:
─ Prendam esse farsante! E você também, capitão! Vai ser punido por
acreditar numa tratantada dessas!

Eu conheço esse cavalo, ele não é de

nada! Não passa mesmo de um Bunda Mole!
Uma onda de revolta se apossa de Viramundo neste instante. Avançando até
a tribuna de honra, põe-se a esbravejar, cheio de indignação, descompondo o
general:
─ Não admito que ninguém chame assim meu amigo! Ainda mais um general
bunda mole como o senhor!
Estabelece-se grande tumulto. Vários soldados avançam para prender o
mentecapto. Todos falam, gritam, ninguém ouve ninguém. O animal ergue os
beiços, mostrando os dentes, e põe-se a relinchar loucamente, como um
verdadeiro Bucéfalo. Quando todos afinal se calam e as atenções nele se
concentram,o tordilho se volta para o grande mentecapto e, numa voz grave
de baixo profundo, fala para quem quiser ouvir:
─ Obrigado, Viramundo. (SABINO, 1982, p. 137-138)

Nessa parte, que mostra que o cavalo fala e vários personagens
acreditam, revela tanto liberdade de criação quanto fantasia. Essa outra
particularidade da sátira menipeia diz respeito ao fato de se “criar situações
extraordinárias para provocar e experimentar uma ideia filosófica [...]. Cabe
salientar que, aqui, a fantasia não serve à materialização positiva da verdade,
mas à busca, à provocação e principalmente à experimentação dessa verdade”
(BAKHTIN, 2013, p. 130). No sexto capítulo, quando Viramundo está passando
por Tiradentes, ele conhece João Tocó, que está na prisão. Tocó conta para o
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mentecapto a sua triste história. Viramundo, penalizado, se propõe a ficar na
prisão no lugar de Tocó, que jamais voltou. Geraldo ficou um ano e dois meses
preso. Lá, passou a pensar e a refletir, sofrendo interiormente:

[...] havia simplesmente perdido a fé. Fé em quê? Não sabia. Em verdade,
não sabia nem se ele próprio existia realmente ou se não passava da criação
alucinada de alguém mais louco ainda, a divertir-se com sua loucura até que
ela o levasse desta para melhor. (SABINO, 1982, p. 159-160)

O protagonista, nesse trecho da narrativa, sofre, por experimentar a
ideia da verdade. Viramundo havia perdido a fé, mas não sabia em quê O
mentecapto não tinha certeza nem de que ele mesmo existia. Poderia ser uma
criação de alguém. E assim ele se debatia nessas questões filosóficas, sem
chegar a nenhuma solução.
Outra particularidade da menipeia estudada por Bakhtin “é a
combinação orgânica do fantástico livre e do simbolismo e, às vezes, do
elemento místico-religioso com o naturalismo de submundo extremado e
grosseiro. As aventuras da verdade na terra ocorrem nas grandes estradas,
nos bordeis, nos covis de ladrões, nas tabernas, nas prisões” (BAKHTIN, 2013,
p. 131). Ainda na prisão:

Viramundo passava quase o dia todo calado, imerso em seus pensamentos,
não falando senão o estritamente necessário para revelar que sua grande
mágoa não era com ninguém mais senão consigo mesmo. [...]. Qual o motivo
de tamanho abatimento? A consciência de que jamais mereceria o amor de
sua Marília, [...]. Embora a perda do amor fosse crucial para a sua alma, ela
não era senão a exteriorização de algo mais grave que sentia passar-se no
fundo de sua alma, e que ele próprio jamais saberia formular em palavras.
(SABINO, 1982, p. 159)
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O protagonista não cometeu nenhum crime, mas fica um ano e dois
meses no lugar de João Tocó. Esse tempo na prisão o faz se aventurar à
procura da verdade. No exemplo, ele se conscientiza de que não merece o
amor de Marília, e esse sofrimento tortura a sua alma.
Outra particularidade levantada por Bakhtin é a seguinte: “A menipeia é
o gênero das ‘últimas questões’, em que experimentam as últimas posições
filosóficas. Procura apresentar, parece, as palavras derradeiras, decisivas e os
atos do homem, apresentando em cada um deles o homem em sua totalidade”
(BAKHTIN, 2013, p. 131, grifo no original). As questões últimas que assolam o
pensamento humano se refletem nos textos do gênero menipeia. Observa-se
essa característica, quando Viramundo está em Congonhas do Campo, na
igreja de Bom Jesus, olhando para as estátuas. Veja-se:

Alguém os contempla, um por um, plantado no centro do adro, mergulhado na
penumbra. O tumulto que lhe vai na alma atingiu o auge, como ondas
gigantescas que se chocam furiosamente contra a pedra, tentando romper os
diques. De súbito, uma voz irreconhecível, como que arrancada do fundo de
uma caverna, ele grita para os céus, erguendo os braços:
─ Por que me abandonaste?
Por algum tempo fica imóvel, os olhos vítreos voltados para o alto, como à
espera de uma resposta. (SABINO, 1982, p.164)

O cego Elias e o filho estavam dormindo no porão da igreja, os
soldados vieram retirá-los à força, o cego reagiu com a sua bengala e “os
soldados caíram de sabre em cima dele” (SABINO, 1982, p.164). Viramundo e
o filho do cego Elias encontraram-no caído no chão do porão. O cego estava
ofegando e logo morreu. A morte do cego Elias detona a reação de Viramundo,
que, anteriormente, já se debatia com questões filosóficas.
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Quanto à particularidade seguinte, Bakhtin explica que “podemos
chamar experimentação moral e psicológica, ou seja, a representação de
inusitados estados psicológicos morais anormais do homem ─ toda espécie de
loucura” (BAKHTIN, 2013, p. 133). O mentecapto é internado no hospício duas
vezes. A primeira vez aconteceu logo depois que o protagonista e Barbeca
estragaram o roseiral de Herr Bosmann. A segunda vez foi quando encontrou
seu amigo Barbeca, na Cidade Livre dos Mendigos. Nesse local, os guardas
não deixavam ninguém se comunicar. Os dois amigos tentavam conversar, e
os guardas impediram:

Viramundo, mesmo depois de contido pelos guardas, continuava a se debater
furiosamente, vociferando como um possesso. Acabaram por enfiá-lo numa
camisa-de-força e o enviaram dali mesmo para o manicômio. Verifico
melancolicamente ser esta a segunda vez que, contra a minha vontade (e a
dele), o grande mentecapto vai parar num hospício. Não fosse quem ele é.
(SABINO, 2013, p. 205)

Essas duas idas ao manicômio marcam a questão da loucura como
uma forte característica carnavalesca. Por que se considera Viramundo louco?
Porque ele se recusa a viver segundo as normas que regem a sociedade, pois
o comportamento do protagonista é diferente: não tem casa, come o que lhe
dão, veste sempre a mesma roupa e preza a liberdade. Somado a tudo isso,
tem-se que é conhecedor de literatura e de latim. Outra consideração a fazer é
quanto à questão da loucura e ao título do romance, pois o vocábulo
“mentecapto”, como já visto anteriormente, quer dizer “louco”, “alienado”, “tolo”,
“idiota” (HOUAISS, 2009, p. 498). Faz-se um jogo com o leitor, pois o vocábulo
tanto pode significar loucura, indício de problemas psicológicos, quanto tolice,
ou, ainda, representar o fato de o protagonista não ter um Q. I. muito alto.
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Esta particularidade da sátira menipeia diz respeito às “cenas de
escândalos, de comportamento excêntrico, de discursos e declarações
inoportunas, ou seja, as diversas violações da marcha universalmente aceita e
comum dos acontecimentos, das normas comportamentais estabelecidas e da
etiqueta, incluindo-se também as violações do discurso” (BAKHTIN, 2013, p.
134). Depois que Viramundo ouviu a confissão da viúva Peidolina, a história se
espalhou e tomou grandes proporções. Geraldo foi expulso do seminário, e foi
se esconder no cemitério. As pessoas, à noite, foram até o túmulo do marido
da viúva, viram um vulto, escutaram uma voz e fugiram apavorados, dizendo
que o morto voltou para se vingar. Então, a multidão saiu do cemitério e correu
para a casa da viúva. Veja-se o trecho a seguir:

[...] a multidão na rua ia engrossando.
─ Que é que vocês vão fazer? Para onde vocês vão? As mulheres deixavam
as suas portas e, munidas de panelas, acha de lenha e porretes, se juntavam
a eles. Os moleques antevendo o divertimento, recolhiam pedras pelo
caminho e gritavam, se empurrando, para fazer movimento. Os homens
marchavam, decididos, secundados pelas mulheres:
─ Aquela ordinária há de ver.
─ Sem-vergonha! É preciso que o marido se levante no túmulo para pedir
paz, e nem assim ela toma jeito.
─ Fora com ela! (SABINO, 1982, p. 45)

As pessoas gostam de confusão e é o que ocorre nesse excerto da
narrativa, pois a multidão se dirige para a casa da viúva com panelas, porretes
e pedras, para dar uma lição na viúva, considerada sem-vergonha.
A particularidade seguinte, segundo Bakhtin, é “plena de contrastes
agudos e jogos de oxímoros [...]. A menipeia gosta de jogar com passagens e
mudanças bruscas, o alto e o baixo, ascensões e decadências, aproximações
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inesperadas do distante e separado” (BAKHTIN, 2013, p. 134). Nessa
passagem, Viramundo, com pena da viúva, pois a multidão está enfurecida,
quer salvá-la, mas acaba sendo espancado pela multidão:

Sem perda de tempo, Viramundo galgou agilmente a janela, antes que o
homem a quem havia chutado pudesse revidar, e postou-se ao lado da viúva.
[...]. Ao vê-lo, a multidão acabou reconhecendo-o e ganhou fôlego novo:
─ É ele! Pega! Pega! É o seminarista!
Aquele a quem ele havia chutado na perna minutos antes, que tocara não só
num fio de cabelo da mulher mas em todos eles, tomou distância em meio
aos outros [...]. E atirou uma certeira pedra, que foi atingir em cheio a testa de
Geraldo Viramundo. Perdendo o equilíbrio, ele tombou ao chão, na rua, sem
sentidos. Ainda assim o moeram de pancadas e pisadelas. (SABINO, 1982, p.
50-51)

O mentecapto, com boas intenções, não queria que a multidão
cometesse uma injustiça, por isso tentou salvar a viúva. Procurou protegê-la,
porém acabou apanhando.
Outra particulariedade da menipeia é que “incorpora frequentemente
elementos da utopia social, que são introduzidos em forma de sonhos ou
viagens a países misteriosos; às vezes, a menipeia se transforma diretamente
em romance utópico” (BAKHTIN, 2013, p. 134). O governador Ladisbão teve a
ideia de retirar todos os mendigos e pobres das ruas, por isso construiu a
Cidade Livre dos Mendigos, que era um local com muitos guardas e
extremamente vigiado. Um dia, o barbeiro do governador desapareceu, e foi
encontrado no hospício. Ladisbão, em represália, despediu todos os
funcionários do manicômio, que, revoltados, uniram-se aos mendigos e,
comandados por Viramundo, invadiram a praça da Liberdade, em frente ao
palácio governamental, exigindo mudanças ao governador:
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Então lhe apresentaram o ultimato encaminhado por Viramundo, escrito por
ele próprio, a lápis, numa folha de caderneta: Para os mendigos, para os
doidos e para as mulheres, liberdade de ir e vir, ficar ou sair. Para os
retirantes, casa, comida e ocupação condigna. (SABINO, 1982, p. 217)

Geraldo Viramundo sonha com um mundo melhor, mais justo, em que
os indivíduos tenham liberdade. Esses pedidos do mentecapto são os direitos
fundamentais do ser humano, mas que nem sempre são respeitados. Essa
maneira de pensar não é comum, pois de modo geral as pessoas são egoístas
e, por essa atitude, podem considerá-lo como louco.
A próxima característica da sátira menipeia encontrada no romance O
grande mentecapto caracteriza-se “por um amplo emprego dos gêneros
intercalados: novelas, cartas, discursos oratórios, simpósios, etc., e pela fusão
dos discursos da prosa e do verso” (BAKHTIN, 2013, p. 135). A obra em
questão possui vários gêneros. Como exemplificação, observe-se uma carta
que Dionísio, um estudante, escreve para Viramundo, fazendo-se passar por
Marília, a amada do mentecapto:

Mui nobre senhor Geraldo Viramundo:
Tenho para mim que uma das maiores emoções de minha vida foi vê-lo
representar no drama “Inconfidência Mineira”. Que caráter! Que ímpeto! Que
capacidade histriônica! Que poder de improvisação! Não podia deixar de
escrever-lhe estas linhas, transmitindo-lhe a minha magnífica impressão, com
os meus mais efusivos cumprimentos.
Muito grata pelos grandiosos momentos de arte dramática que me soube
proporcionar. Daquela que muito o estima e admira,
Marília Ladisbão. (SABINO, 1982, p. 74)

Viramundo acredita que foi Marília que escreveu para ele e responde a
carta com 67 páginas. Com todo esse conteúdo, não foi uma mera resposta. A
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intenção do mentecapto foi literária, na forma das epístolas21 utilizadas pelos
escritores dos séculos XVII e XVIII. Os estudantes não tiveram o mesmo
propósito, mas responderam-na por “mero chiste” (SABINO, 1982, p. 76).
Então, inicia-se um período de troca de cartas entre os estudantes e
Viramundo, que, ingenuamente, pensa ser Marília.
A última particularidade da sátira menipeia “é sua publicística
atualizada. Trata-se de uma espécie de gênero ‘jornalístico’ da Antiguidade,
que enfoca em tom mordaz a atualidade ideológica” (BAKHTIN, 2013, p. 135,
grifo no original). Este trecho é do início da revolta dos mendigos, doidos,
retirantes e prostitutas. Veja-se:

O comandante Viramundo estabelecera o quartel-general no coreto da praça,
junto com seu Estado-Maior. Ali era procurado por estudantes, intelectuais,
políticos da oposição ou simples homens do povo que queriam aderir ao
movimento. Um jornalista atento e vivo de nome Figueiró colhera a notícia e
se encarregara de espalhá-la pela cidade numa edição extra de seu jornal
ainda naquela manhã. Locutores de rádio com seus microfones assediavam o
grande mentecapto, e desafiavam a censura, enaltecendo-lhe as qualidades
na linguagem esportiva a que estavam afeitos:

21

“Além do sentido vulgar de carta, o vocábulo ‘epístola’ reveste outras conotações. Epístolas
denominavam-se os escritos endereçados pelos apóstolos bíblicos, a um grupo social, como a
Epístola aos Coríntios, de S. Paulo.
Significava, entre os romanos da Antiguidade, uma composição poética destinada a um amigo
ou mecenas, vazada em linguagem cotidiana, tratando de variados assuntos, literários,
filosóficos, políticos, morais, sentimentais, amorosos, etc.[...].
A moda da epístola, olvidada no decurso da Idade Média, retornou à circulação com a
Renascença. [...]. Dentre os exemplares aparecidos nessa época, vasto e justo renome
granjeou a Epístola moral a Fábio, de autor espanhol anônimo, nos princípios do século XVII.
Nas duas centúrias seguintes, em especial no século XVIII, epístola poética continuou a ser
cultivada. [...]. No século XX, foi esporadicamente praticada.
A epístola literária em prosa, ou carta, é apreciada desde a Antiguidade. Todavia, alcançou o
auge a partir do século XVII, à medida que se desenvolviam os serviços postais. Nem sempre
endereçada a um destinatário real, manifestava intenção literária não só no recorte da frase,
desejadamente escorreita e límpida, como nos temas versados.
[...]. No século XX, a carta literária saiu de cena, dando lugar à missiva real entre os escritores:
redigida com o intuito estético ou não, contém valiosos documentos pessoais ou epocais”
(MOISÉS, 2013, p. 163-163, grifo no original).
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─ Um espetáculo sensacional, senhores ouvintes! Dentro de poucos
instantes, o comandante Viramundo dará início à peleja! (SABINO, 1982, p.
211)

A sociedade é carente de líderes. Quando aparece alguém que tem
algum tipo de carisma, as pessoas querem segui-lo. Por isso, quando
Viramundo comanda os revoltosos, estudantes, intelectuais, políticos e até
pessoas do povo o procuram. Os meios de comunicação são ávidos por
qualquer assunto que dê notícia. Como a revoltada reunia diversos tipos de
indivíduos, os quais são mantidos à margem da sociedade e, geralmente, sem
direito à manifestação, esse fato chamou a atenção da mídia. O narrador usou
o sarcasmo, para contar como os locutores enalteciam as qualidades do
mentecapto, utilizando uma linguagem esportiva, porque não estavam
acostumados a transmitir esse tipo de notícia.

Era uma época de censura

política, e nada de sério era transmitido, só programas de entretenimento.
Conclui-se, portanto, que a maioria das características da sátira
menipeia está presente no romance O grande mentecapto. Dessa forma, à
medida que essas aparecem nos romances, observa-se uma evolução e uma
atualização da menipeia.
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3 OS ASPECTOS TEÓRICO-CRÍTICOS DA ADAPTAÇÃO
O cinema foi mostrado ao mundo, pela primeira vez, em 28 de
dezembro de 1895, pelos irmãos Lumière. O primeiro filme, Arrivée d’un train
em gare à La Ciotat (Chegada de um trem à estação da Ciotat), foi exibido com
cerca de 60 segundos, para uma plateia assustada. Desprezado por alguns,
por considerá-lo inferior às outras formas de arte, hoje é “uma arte que,
socialmente falando, é a mais importante e a mais influente de nossa época”
(MARTIN, 2013, p. 11).
Antes de o cinema completar 20 anos, já começaram a aparecer as
primeiras teorias relacionadas com o tema. No começo, os estudiosos queriam
que o cinema tivesse status de arte. Um dos primeiros teóricos do cinema é
Vachel Lindsay, que escreveu The art of the moving picture, de 1915. Nessa
obra, o autor reflete sobre a literatura e o cinema.
Outro teórico dessa época é Hugo Münsterberg, que escreveu a obra
The photoplay: A psychological study, de 1916, considerado o primeiro estudo
abrangente do cinema, que deu origem à teoria sistemática cinematográfica.
Destaca-se também Rudolf Arnheim, que escreveu Film as art,
publicado em 1932. Para Arnheim, depois do advento do som , o cinema
fracassou como arte. Para o escritor, o som acabou com o lado artístico da
arte cinematográfica.
Sergei Eisenstein, além de cineasta, foi um importante teórico soviético.
O sucesso de seus filmes coincidiu com o dos ensaios escritos por ele. O
conjunto dos textos de Eisenstein é uma porção de descobertas, que vão
desde reflexões filosóficas, montagens de filmes, até usos de imagens, cores e
sons, mas necessitando de uma teoria que as unifique.
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O formalismo russo ocorreu entre 1915 e 1930, em torno de dois
grupos: o Círculo Linguístico de Moscou e a Sociedade de Estudos da
Linguagem Poética. Para os formalistas o cinema era uma maneira de
desenvolver o trabalho que já realizavam com a literatura. Os formalistas foram
pioneiros em fazer analogia entre linguagem e cinema, influenciados pelos
estudos linguísticos de Saussure (1857-1913).
A partir do final da década de 1950 e início da década de 1960, ocorreu
um movimento chamado autorismo ou teoria do autor. O princípio dessa teoria
foi lançado pelo cineasta Alexandre Astruc, que defendia a ideia de um “eu”
autoral. Portanto, o diretor não está preso a um roteiro; é um artista com direito
a criar, e de pôr sua marca no que faz. Andrew Sarris foi o introdutor do
autorismo nos Estados Unidos, com o artigo Notes on the auteur theory in
1962. Para Sarris, um diretor deve arriscar e não se deixar uniformizar.
O chamado terceiro cinema passou a ficar conhecido a partir de 1950.
Publicações que tinham relação com o cinema latino-americano, africano ou
asiático já existiam, mas, depois dessa data, esses escritos originaram uma
vertente nacionalista. No Brasil, destacou-se o cineasta Glauber Rocha. Ele
defendia a ideia que o cinema deveria ter uma produção sem muitos
aprimoramentos técnicos, para combinar com o tema da fome. Rocha observa
que: “A fome latina, por isso, não é só um sintoma alarmante: é o nervo de sua
própria sociedade. Aí reside a trágica originalidade do Cinema Novo diante do
cinema mundial: nossa originalidade é a nossa fome e nossa maior miséria é
que esta fome, sendo sentida não é compreendida” (ROCHA, 1981, p. 30).
O chamado Cinema Novo despontou na década de 1950, quando houve
declínio da indústria e a falência das companhias cinematográficas. O princípio
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proposto era o lema “uma câmara na mão e uma ideia na cabeça”. Os jovens
cineastas realizaram um cinema que discutia os problemas ligados à realidade
brasileira. Glauber Rocha comenta sobre o assunto.

No Brasil o cinema novo é uma questão de verdade e não de fotografismo.
Para nós a câmara é um olho sobre o mundo, o travelling é um instrumento
de conhecimento, a montagem não é demagogia mas pontuação do nosso
ambicioso discurso sobre a realidade humana e social do Brasil! (ROCHA,
1981, p. 17)

O cineasta Nelson Pereira dos Santos exibiu o filme Rio 40 graus, em
1955, que é um marco do cinemanovismo. A narrativa simples era ambientada
no Rio de Janeiro. As raízes do Cinema Novo surgem antes mesmo da década
de 1950 e se estabelecem nas décadas seguintes. A primeira fase oficial do
movimento vai de 1960 a 1964. A temática utilizada é o Nordeste,
principalmente, tratando dos problemas que afetam o sertão e as áreas
urbanas, sobretudo no que se refere às relações de poder. Os cineastas mais
importantes desse período são: Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman,
Ruy Guerra, Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha. Os
filmes mais importantes dessa época são: Vidas secas, de Nelson Pereira dos
Santos; e Deus e o diabo na terra do sol, de Glauber Rocha.
A segunda fase se realiza entre 1964 a 1968. Esse período coincide
com a implantação da ditadura militar. Por isso, os temas se relacionam com a
implementação desse sistema e seu reflexo na sociedade, na economia e na
política. Os filmes que se destacam são: O desafio, de Paulo César Seraceni;
Terra em transe, de Glauber Rocha; e O bravo guerreiro, de Gustavo Dahl.
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A terceira fase

ocorre

entre

1968

e

1972.

As produções

cinematográficas diminuíram, pois vários cineastas foram exilados e os
instrumentos de censura e repressão estavam mais acirrados. Destaca-se o
filme Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade.
O estruturalismo foi difundido a partir de 1960, mas já estava enraizado
nas teorias do formalismo russo, que se desenvolveram entre 1915 e 1930,
com a formação do Círculo Linguístico de Praga, a partir das ideias de
Saussure, as quais transformaram os estudos linguísticos. O linguista
considerava a língua um sistema de signos e afirmava que a sua significação
depende da relação de valor entre eles, porque a língua se estrutura de
maneira ordenada e forma um todo significativo. O estruturalismo tem como
interesse as relações da linguagem e dos sistemas discursivos.
A partir de 1960, apareceram correntes teóricas revolucionárias,
acompanhando a efervescência dessa década. As teorias que impulsionaram a
década de 1960 são anteriores às teorias de esquerda, que marcaram esse
momento histórico. Os acontecimentos políticos de maio de 1968 repercutiram
nos meios artísticos, e também no cinema.

A teoria de esquerda propunha

questões referentes ao cinema, como: “Quais os determinantes sociais da
indústria cinematográfica? Qual o papel ideológico do cinema como instituição?
[...]. Como podem os filmes auxiliar nas lutas sociais por justiça e igualdade?”
(STAM, 2014, p. 155). Nessa teoria, havia entre os estudiosos uma
preocupação com a utilidade do cinema para a sociedade.
Vale a pena comentar que, após 1968, as teorias marxistas, que
dominaram a ideologia entre 1960, 1970 e 1980, começaram a ser deixadas de
lado, pois os interesses se voltaram para as questões da raça, do gênero e da
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sexualidade. Então, surgiram movimentos sociais como o feminismo, a
liberação gay, a ecologia e o apoio às minorias. As sociedades socialistas
entraram em crise, e o interesse da teoria do cinema deslocou-se para outro
foco. No início, a teoria feminista preocupou-se em denunciar as imagens
negativas da mulher na mídia. O movimento cinematográfico utilizou, como
princípio, as obras O segundo sexo, de Simone de Beauvoir, e A room of one’s
own (Um teto todo seu), de Virgínia Woolf.
Um dos primeiros críticos que abordou a adaptação cinematográfica foi
André Bazin, que se apresentou favorável aos roteiristas e às adaptações. Na
década de 1950, Bazin escreveu um artigo intitulado “Por um cinema impuro:
defesa da adaptação”, publicado posteriormente no livro O cinema: ensaios,
em 1985.
O cinema, já há algum tempo, vinha sendo considerado por alguns
críticos cinematográficos como uma “arte impura”, pois era comparado às
outras artes, como: pintura, escultura, arquitetura e à música. Hoje, porém,
teóricos como Robert Stam afirmam que: “Desde o surgimento do cinema como
meio, os analistas têm buscado por sua ‘essência’, seus atributos exclusivos e
distintos” (STAM, 2014, p. 49, grifo no original). Segundo ele, alguns teóricos
colocam-se a favor de um cinema, sem ligação com as outras artes. Entretanto,
isso é impossível, pois o cinema tem ligação com outras artes, como a
literatura e o teatro, bem como com a pintura e a música. A semelhança com a
literatura deve-se à estrutura narrativa, o que resulta em inúmeras adaptações
de obras literárias. No que diz respeito ao teatro, destacam-se a representação
dos atores e o cenário. Quanto à pintura, ressalta-se a tentativa de
representação do real, hoje feita também pela fotografia. E, na aproximação

84

com a música, é importante salientar a concordância entre o som e a imagem
em movimento.
No ensaio intitulado “Por um cinema impuro: defesa da adaptação”,
lançado em 1950, André Bazin afirma que as adaptações cinematográficas são
uma das mais importantes tendências do cinema contemporâneo. Bazin
observa as modificações que foram ocorrendo na arte cinematográfica à
medida que o cinema foi utilizando assumidamente mais recursos da literatura
e do teatro.
Bazin faz uma reflexão sobre a influência das artes e da adaptação no
cinema: “Se o cinema tivesse dois ou três milhões de anos, sem dúvida
veríamos mais claramente que ele não escapa às leis comuns da evolução das
artes. Mas ele só tem 60 anos e as perspectivas históricas estão
prodigiosamente esmagadas” (BAZIN, 1991, p. 84). Para Bazin, a literatura, o
teatro, a música e a pintura são artes tão antigas quanto a própria história; o
cinema, ao contrário, é jovem e, por essa razão, não teve tempo suficiente para
evoluir como as outras artes. Conforme o autor:

Constatar que o cinema tenha aparecido “depois” do romance ou do teatro
não significa que ele se alinhe atrás deles e no mesmo plano. O fenômeno
cinematográfico não se desenvolveu de modo algum nas condições
sociológicas em que as artes tradicionais subsistem. (BAZIN, 1991, p. 85,
grifo no original)

Apesar de o cinema não ter tradição histórica, esse teórico argumenta
que ele tem tanto valor quanto qualquer outra arte. Além disso, Bazin comenta
que a adaptação era considerada pela crítica moderna como um “quebra-galho
vergonhoso” (BAZIN, 1991, p. 84), mas é constantemente utilizada. Muitos
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artistas, em variadas épocas, vêm fazendo uso da adaptação e nem por isso
são depreciados artisticamente. Por isso, o diálogo entre cinema e outras artes
é fundamental, pois, segundo o teórico, é esse contato que faz o processo de
evolução cinematográfica. Bazin defende o cinema: “Podemos admitir que uma
arte nascente tenha procurado imitar seus primogênitos, para depois
manifestar suas próprias leis e temas” (BAZIN, 1991, p. 85).
Bazin também refletiu sobre a interferência inversa, do romance
influenciando o cinema: “[...] a existência da influência inversa é geralmente
tida tanto por legítima quanto por evidente. É quase um lugar-comum afirmar
que o romance contemporâneo, e particularmente o romance americano,
sofreu influencia do cinema” (BAZIN, 1991, p. 88). Por isso, havia alguns
romances americanos que foram escritos com a intenção de uma provável
adaptação cinematográfica. Esse tipo de inversão é admitida, “tanto por
legítima como por evidente” (BAZIN, 1991, p. 88).
Bazin comentou que algumas adaptações literárias para o cinema não
são tão boas quanto a obra original, o que se observa quanto à qualidade
fílmica e, muitas vezes, leva o espectador a procurar a obra literária para lê-la.

É absurdo indignar-se com as degradações sofridas pelas obras-primas
literárias na tela, pelo menos em nome da literatura. Pois por mais
aproximativas que sejam as adaptações, elas não podem causar danos ao
original junto à minoria que o conhece e aprecia; quanto aos ignorantes, das
duas uma: ou se contentarão com o filme, que certamente vale por um outro,
ou terão vontade de conhecer o modelo, o que é um ganho para a literatura.
(BAZIN, 1991, p. 93)

Segundo o teórico, após a adaptação da obra literária para o cinema,
as estatísticas mostram um aumento surpreendente na venda dos livros. Ele
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complementa que a cultura em geral e a literatura não têm nada a perder com
essa “aventura” (BAZIN, 1991, p. 93).
Para Bazin, a genialidade do diretor cinematográfico é importante.
Dessa maneira, “poderíamos pensar que não haveria mais problema de
adaptação” (BAZIN, 1991, p. 94). Como forma de ilustrar o comentário, o
teórico cita a adaptação que o diretor Claude Autant-Lara fez do livro Adúltera,
de Raymond Radiquet. Bazin comentou que a fidelidade à obra fez com que os
roteiristas criassem personagens “interessantes, relativamente complexos”
(BAZIN, 1991, p. 94), e os estimulou a romper regras morais da apresentação
cinematográfica, “expor-se ao risco dos preconceitos do público” (BAZIN, 1991,
p. 94). Bazin afirma que o uso dessa sistemática amplia as possibilidades
morais e intelectuais do espectador, abrindo espaço para serem feitos outros
filmes de qualidade.
O romance, por ser da área literária e por sua anterioridade em relação
ao cinema, possui suas próprias características: a linguagem, a descrição das
personagens e ambientes, assim como o estilo do autor. Já o cinema utiliza a
imagem, o som, o movimento, a cor, a linguagem, a descrição e desenvolve
estilos próprios. Bazin observa que o romance tem uma ação confidencial com
o leitor isolado; e, no filme, essa ação é feita com uma multidão, em uma sala
escura. Por isso:

[...] as diferenças de estrutura estética tornam ainda mais delicada a procura
das equivalências, elas requerem ainda mais invenção e imaginação por
parte do cineasta que almeja realmente a semelhança. Podemos afirmar que,
no domínio da linguagem e do estilo, a criação cinematográfica é diretamente
proporcional à fidelidade. Pelas mesmas razões que fazem com que a
tradução literal não valha nada, com que a tradução livre demais nos pareça
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condenável, a boa adaptação deve conseguir restituir o essencial do texto e
do espírito. (BAZIN, 1991, p. 95-96)

Para André Bazin, a obra original deve ser adaptada de maneira
equivalente, e não idêntica; portanto, quanto maior a qualidade do texto
literário, mais a adaptação abala o equilíbrio da obra original. Por isso, o filme
reivindica habilidade criadora, para reorganizar a história, de acordo com o
novo equilíbrio (não idêntico, mas equivalente). Portanto, o cinema puro só a
ganhar com as adaptações.
Robert Stam também escreveu sobre a adaptação. Enquanto André
Bazin defendeu o processo, Stam refletiu sobre a interação do cinema com a
literatura. Atualmente, não se discute mais sobre a influência que a literatura
tem sobre a arte cinematográfica, e o uso do termo “fidelidade” é menos
problematizado pelos teóricos atuais.
Em 2005, Stam publicou uma obra intitulada A literatura através do
cinema: realismo, magia e a arte da adaptação, na qual faz considerações e
comenta sobre diversas adaptações cinematográficas.
Stam afirma, na introdução do livro, que os críticos são preconceituosos
em relação à adaptação: “Apesar da variedade de acusações, sua motriz
parece ser sempre a mesma ─ o livro era melhor” (STAM, 2008, p. 20).
Segundo o autor, há uma importante observação a fazer em relação ao tempo
gasto para a leitura de um livro e para assistir a um filme. O espectador assiste
a uma cena de filme em segundos; enquanto, em um romance, o leitor pode
demorar vários minutos para fazê-lo. Essa agilidade cinematográfica faz a
diferença na hora de escolher entre ler um livro ou assistir a um filme.
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Stam comenta sobre os romances chamados cinematográficos, citando
Madame Bovary, pois o romance se assemelha a um roteiro, nas descrições de
gestos e atitudes das personagens. O teórico observa que Flaubert fez as
descrições de maneira precisa, faltando apenas acrescentar detalhes técnicos
cinematográficos.

Flaubert dá dicas sensoriais e composicionais para possíveis futuros
adaptadores, especificando: enquadramento (a serviçal abrindo a janela do
sótão); gestos involuntários (os arrepios do serviçal); ações físicas (trancar e
destrancar portas); detalhes inseridos (a carta envolta em um pano); o figurino
(um gorro de lã enfeitado); e postura física (Charles apoiando-se no
travesseiro). (STAM, 2008, p. 199)

Por isso, alguns adaptadores de Madame Bovary usaram as
qualidades roteirísticas da obra para fazerem suas adaptações, como o
cineasta Claude Chabrol. Stam afirma que o cineasta Jean Renoir fez a sua
adaptação

do

romance,

em

1934.

Renoir

produziu

a

sua

versão

cinematográfica com três horas e meia, mas o distribuidor exigiu que o filme
fosse reduzido para duas horas. Stam observa que essa redução prejudicou a
qualidade do filme, pois vários detalhes importantes foram retirados dessa
versão.
Outro cineasta citado por Stam é Eric Rohmer, que começou a carreira
como romancista e, mais tarde, passou a fazer suas próprias adaptações. Para
Rohmer, o melhor modelo para o cinema era o romance. O cineasta observa
que a sétima arte mantém dependência tanto em relação à literatura quanto em
relação ao teatro.
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Stam aborda também a adaptação do romance Lolita, cujo roteiro foi
feito pelo próprio Nabokov. Por isso, podem-se fazer reflexões, no que tange à
adaptação, a exemplo deste trecho:

Ele revela as instabilidades da produção textual, o fato de que as obras
consideradas

definitivas são,

na

verdade, apenas uma

versão que

arbitrariamente foi congelada e recebeu o estatuto de definitiva. O roteiro
inclui cenas rejeitadas na versão final do romance, mas que foram
reaproveitadas pelo roteiro, bem como diálogos diferentes dos que
encontramos no romance. Esse fato inspira uma pergunta fascinante: se um
romancista escreveu um romance e também forneceu um roteiro que em si já
é “infiel” ao romance, a que texto o cineasta deveria ser “fiel”? (STAM, 2008,
p. 300, grifo no original)

Constata-se, com esse comentário, a intertextualidade do texto.
Portanto, um romance pode produzir outros textos distintos, dependendo do
olhar de quem escreve. O leitor e o espectador atentos percebem alusões a
textos e filmes anteriores.
Outro filme abordado por Stam é Hiroshima, meu amor, adaptado do
romance homônimo da autora Marguerite Duras, e dirigido por Resnais. Stam
transcreve o entendimento da autora sobre o filme, quando comenta que as
adaptações se constroem a partir da destruição da fonte literária. Para a
autora, a adaptação é um novo texto, capaz de levar à leitura do texto original.
Marguerite Duras entende que, se ela fosse adaptar uma de suas obras, teria
muito mais liberdade em criar do que outro adaptador. Para ela, os
adaptadores são muito fiéis ao texto original, e ela afirma que reescreveria
qualquer cena, sem que houvesse qualquer ligação com a original.
Os dois teóricos, André Bazin e Robert Stam, têm a mesma posição
quanto às adaptações, apenas as observam em épocas diferentes: Bazin, em
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1950; e Stam, na atualidade. Para Bazin, as adaptações garantem o progresso
do cinema, ao contrário dos críticos da época, que se preocupavam com o
“cinema puro” (BAZIN, 1991), sem a contaminação das adaptações das obras
literárias. Bazin não viu a literatura como ameaça para o cinema, mas como
forma de desenvolvimento cinematográfico.
Stam pensa que um texto pode dar origem a variadas leituras, ao tratar
os diversos aspectos de um romance. Portanto, de um texto podem surgir
variadas adaptações. O teórico não se preocupa com a questão da fidelidade
da adaptação com relação à obra de origem.

3.1 BREVE HISTÓRIA DA ADAPTAÇÃO
A primeira adaptação de obra literária para o cinema tem apenas 30
segundos. O filme é mudo e foi baseado no detetive Sherlock Holmes,
personagem de Artur Conan Doyle. A película foi feita nos EUA, em 1900, mas
foi registrada somente em 1903. Depois disso, ficou perdida por muito tempo e
foi encontrada apenas em 1968, na Biblioteca do Congresso dos EUA.
O livro Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll, foi adaptado pela
primeira vez em 1903, na Inglaterra. Em 1929, a capacidade de adaptar um
roteiro cinematográfico teve reconhecimento, ao se tornar uma categoria da
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que premiou com o Oscar o
melhor roteiro adaptado. Nos anos de 1950, as obras do dramaturgo
Tennessee Williams foram adaptadas para o cinema e fizeram muito sucesso.
As peças teatrais do autor serviram para adaptações fílmicas que se tornaram
famosas, como: Um bonde chamado desejo (1951) e Gata em teto de zinco
quente (1958).
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As peças de William Shakespeare foram adaptadas diversas vezes
para o cinema. Romeu e Julieta é uma das mais famosas. A última adaptação
dessa obra foi do diretor Baz Luhrmann, com alterações inerentes à pósmodernidade. Atores famosos, como Leonardo di Caprio e Claire Dannes,
fizeram os papéis principais.
No Brasil, já foram feitas várias adaptações de obras literárias
famosas. As adaptações brasileiras se tornaram tão valorizadas quanto o
próprio romance. Alguns exemplos são: Gabriela cravo e canela (1983), de
Jorge Amado, que resultou no filme dirigido por Bruno Barreto; Macunaíma
(1969), baseado no livro de Mário de Andrade, dirigido por Joaquim Pedro de
Andrade; Inocência (1983), da obra de Visconde de Taunay, dirigido por Walter
Lima Jr.; e Cidade de Deus (2002), da obra de Paulo Lins, dirigido por
Fernando Meireles.
Desde o surgimento do cinema, a literatura tem proporcionado material
para adaptações; entretanto, muito se debateu sobre a adaptação de uma obra
literária. O público que já leu a obra literária, bem como a crítica, geralmente
acolhe a adaptação de forma desfavorável.
Mesmo mais recentemente, “tanto a crítica acadêmica quanto a
resenha

jornalística

frequentemente

veem

as

adaptações

populares

contemporâneas como secundárias e derivativas” (HUTCHEON, 2001, p. 22).
Percebe-se, ainda, tanto por parte dos críticos quanto pelo público, certo
preconceito quando se fala em adaptações, principalmente quando têm origem
na literatura.
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3.2 TEORIAS RECENTES DAS ADAPTAÇÕES FÍLMICAS
A primeira reflexão feita por Linda Hutcheon se relaciona à adaptação,
que abrange duas instâncias diferentes: a adaptação é um produto e uma
produção. A adaptação, como produto, é uma obra palimpséstica, “assombrada
a todo instante pelos textos adaptados” (HUTCHEON, 2011, p. 27), por isso,
quando um texto é uma adaptação, sabe-se, abertamente, a ligação com outro
texto. A adaptação como produto é vista como uma entidade formal, e
caracteriza-se pela transposição anunciada e que se estende por um ou mais
textos.

Como

processo

de

criação,

a adaptação

abarca tanto uma

reinterpretação quanto uma recriação, a partir de um texto anterior. Como
processo de recepção, ela é vista sob a perspectiva de intertextualidade.
Nos dias de hoje, é muito comum encontrar diversas adaptações, nos
mais variados ambientes: no cinema, na televisão, no teatro, nos shows e em
outros. As adaptações são feitas há muito tempo e sobre isso Linda Hutcheon
comenta que “Shakespeare, Ésquilo, Racine Goethe e da Ponte também
recontaram histórias conhecidas em novas formas” (HUTCHEON, 2011, p. 22).
Apesar da crítica desfavorável, vem crescendo cada vez mais o número
de adaptações, tanto para o cinema como para a televisão. Segundo
estatísticas comentadas por Linda Hutcheon, em 1992, 85% dos vencedores
do Oscar, na categoria de melhor filme, foram adaptações. Outros dados
revelam que as adaptações para a televisão abrangem 95% das minisséries e
70% dos filmes que ganharam o Emmy Awards (HUTCHEON, 2011, p. 24).
Uma das razões do aumento do número das adaptações é o
surgimento de canais televisivos, que atingem a massa e envolvem novas
mídias. De acordo com Linda Hutcheon: “[...] parte desse prazer advém
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simplesmente da repetição com variação, do conforto do ritual combinado à
atração da surpresa” (HUTCHEON, 2011, p. 25); essa seria outra razão, como
comentou a teórica, para o sucesso das adaptações. E uma terceira seria o
apelo financeiro, pois os adaptadores apostam em textos confiáveis, que
possibilitem sucesso imediato.
Para Linda Hutcheon, há três maneiras de se fazer adaptação: contar,
mostrar e interagir com as histórias. A teórica explica que o modo “contar”, em
textos narrativos, “começa no campo da imaginação, que é simultaneamente
controlado pelas palavras selecionadas que conduzem o texto, e liberado dos
limites impostos pelo auditivo e visual” (HUTCHEON, 2011, p. 48). A qualquer
hora, pode-se interromper a leitura da obra, pular passagens, continuar lendo,
ou reler uma passagem preferida; porém, com o modo “mostrar”, o espectador
acaba aprisionado pela história implacável, “que sempre segue em frente”
(HUTCHEON, 2011, p. 48). A autora comenta que, nesse modo, passa-se da
imaginação para o reconhecimento dos elementos mais próximos aos mais
distantes. A teórica explica que interagir é diferente de ler ou ver uma história,
pois depende dos meios utilizados e da mídia usada a reação do público é
diferente.
Para Linda Hutcheon, a adaptação é uma espécie de “transcodificação”
que necessita, às vezes, de mudanças de mídia, pois isso, sendo “meio
material de expressão de uma adaptação ─ é de crucial importância”
(HUTCHEON, 2011, p. 61) A autora vê a adaptação como processo, bem como
produto, por isso as extensões social e comunicacional que as mídias exercem
são de extrema importância. As discussões se renovam, quando ocorre uma
mudança de mídia, principalmente se for em torno da especificidade formal das
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artes. Esse debate vem ocorrendo há tempos, pois os teóricos fazem a
hierarquia conforme a sua própria arte. As adaptações que causam menor
polêmica são aquelas em que a mudança de mídia é menos acentuada, como
refilmagens e versões em quadrinhos a partir de outros quadrinhos.
Linda Hutcheon faz uma apreciação a respeito dos adaptadores,
mostrando que, muitas vezes, a questão de quem adaptou causa controvérsia.
A autora ainda expõe algumas situações polêmicas, tais como grupos de
pessoas que participam de “peças de rádio e televisão ao vivo, espetáculos de
dança, musicais e óperas” (HUTCHEON, 2011, p. 118). Nessa situação, há a
discussão para saber quem, entre os artistas participantes, é o adaptador. Para
a pesquisadora, as mídias mais polêmicas, nesse sentido, são o cinema e a
televisão. A autora observa várias possibilidades de quem poderia ser o
adaptador: a primeira delas seria o roteirista, pois ele faz a criação do enredo,
das personagens, dos diálogos e do tema. Outra possibilidade é a do
diretor/compositor musical, porque ele cria a música que emociona o público.
Porém, esses profissionais fazem o seu trabalho baseado no roteiro. O
figurinista e o cenógrafo poderiam ser outras probabilidades de adaptadores,
mas eles consultam o texto já adaptado para fazerem suas criações. A teórica
questiona, ainda, se os atores podem ser adaptadores, pois “são aqueles que
incorporam e dão existência material à adaptação” (HUTCHEON, 2011, p.
120). Entretanto, eles também seguem o roteiro. Outro componente citado pela
autora é o editor de filme e a televisão, porque eles fazem a construção da
obra, explorando tanto o som quanto a imagem. Porém, a base continua sendo
o roteiro. Mesmo citando todos esses profissionais, considera-se o diretor como
o adaptador; contudo, não se pode esquecer de que, apesar de todas as
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funções exercidas pelo diretor: “As artes performativas como o cinema são, de
fato, definitivamente colaborativas” (HUTCHEON, 2011, p.121) e, por essa
razão, há vários adaptadores.
Portanto, para a autora, a adaptação “é um ato interpretativo e criativo;
trata-se de contar uma história como releitura e reinterpretação” (HUTCHEON,
2011, p. 156). Dessa forma, tendo em vista essa concepção da teórica,
entende-se que a adaptação depende do olhar que o adaptador faz da obra
literária, pois um texto pode ser interpretado de diferentes ângulos, sob vários
prismas.
A teórica argumenta que tanto a criação como a recepção das
adaptações estão relacionadas, sobretudo no aspecto comercial, pois, como se
sabe, a reação do público é diversa, graças às variadas mídias e às diferenças
sociais e materiais. À medida que o público foi exposto a diversas mídias, como
cinema, rádio e televisão, aumentaram-se a capacidade de compreensão, o
apetite e o prazer com as histórias. A autora sugere que “o apelo das
adaptações para o público está na mistura de repetição com diferença, de
familiaridade com novidade” (HUTCHEON, 2011, p. 158). Portanto, a maneira
como se reinventa e se revitaliza uma adaptação é que faz o seu sucesso.
Linda Hutcheon argumenta que adaptar também é um fenômeno
transcultural, pois o onde e o quando podem determinar novas perspectivas na
obra reinterpretada. A autora comenta: “A adaptação de uma cultura para outra
não é algo novo: afinal de contas, os romanos adaptaram o teatro grego. [...].
Muitas vezes isso inclui uma mudança de linguagem; quase sempre, há uma
troca de lugar e de momento histórico” (HUTCHEON, 2011, p.196). Para
exemplificar, a teórica cita a refilmagem hollywoodiana de Sete homens e um

96

destino, de 1960, que é uma transposição cultural de Os sete samurais (1954),
de Kurosawa. A obra literária, muitas vezes, tem diversas versões, sendo que
uma compete com a outra. Porém, elas acabam se adaptando em seu próprio
ambiente e, assim, a história é transmitida, de certa maneira diferente, mas
igual na essência.
Para o teórico Robert Stam, as adaptações realizam “malabarismos”
(STAM, 2006, p. 48) entre variadas culturas e variadas épocas. Por isso, elas
são uma espécie de termômetro do contexto. Stam explica: “Cada recriação de
um romance para o cinema desmascara facetas não apenas do romance e de
seu período e cultura de origem, mas também do momento e da cultura da
adaptação” (STAM, 2006, p. 48). O pesquisador chama a adaptação para o
“trabalho de reacentuação” (STAM, 2006, p. 48), vocábulo nominado por
Bakhtin e em que o texto original passa a ser interpretado sob uma nova
perspectiva. O teórico complementa: “Cada lente, ao revelar aspectos do texto
fonte em questão, também revela algo sobre os discursos existentes no
momento da reacentuação” (STAM, 2006, p. 48-49). Por isso, quando são
mostrados os novos prismas sob os quais um romance foi reinventado, as
adaptações constituem um novo resultado material.
Stam argumenta que, de certa maneira, todos os filmes podem ser
considerados adaptações, pois as fontes podem ser “sub-literárias” ou “paraliterárias” (STAM, 2006, p. 49), como explica o estudioso:

Filmes históricos como Reds adaptam textos históricos. [...]. Alguns filmes,
como O homem errado, de Hitchcock, adaptam reportagens de jornal. Um
filme como O homem aranha adapta uma história em quadrinhos. Veja esta
canção, de Carlos Diegues, adapta músicas populares brasileiras. Outros
filmes (como A guerra dos meninos, de Gilberto Dimenstein) adaptam
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trabalhos de não-ficção ou como Wittgenstein, exploram a vida e obra de um
filósofo ou de um pintor (Pollock) ou de um escritor (Íris). (STAM, 2006, p. 49)

Para Stam, inclusive as “não-adaptações adaptam um roteiro” (STAM,
2006, p. 49).

Segundo o autor, a “intertextualidade e a escrita” mediam as

adaptações. Stam observa que, nas adaptações cinematográficas, acontece
um processo de transmutação e transformação de diversas referências
intertextuais: “[...] de textos que geram outros textos num interminável processo
de reciclagem” (STAM, 2006, p. 22). Portanto, o intertexto permanece
subjacente, mesmo que as referências possam ser implícitas ou explícitas.
Robert Stam explica: “As adaptações fílmicas caem no contínuo redemoinho de
transformações e referências intertextuais, de textos que geram outros textos
num interminável processo de reciclável, transformação e transmutação, sem
um ponto de origem visível” (STAM, 2006, p. 22).
O pesquisador conclui que o texto primeiro é escrito “em um meio e em
um contexto histórico e social” (STAM, 2006, p. 50), e que pode ser escrito em
outro lugar, em outra época, e o meio utilizado pode ser diferente do original. O
texto-base traz uma série de informações que o adaptador escolhe “amplificar,
ignorar, subverter ou ignorar” (STAM, 2006, p. 50). Portanto, a adaptação
cinematográfica de um texto propicia transformações, dependendo do meio, da
ideologia, da moda, do estilo do momento, da política, da economia, dos
valores culturais, etc.
O cinema evoluiu e, atualmente, existe uma indústria cinematográfica
promissora. Marcel Martin comenta:
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Mais que seu caráter industrial, é o comercial que constitui uma grave
desvantagem para o cinema, porque a importância dos investimentos
financeiros que necessita o faz tributário dos poderosos, cuja única norma de
ação é a da rentabilidade; estes acreditam poder falar em nome de gosto do
público em função de uma suposta lei de oferta e procura, cujo jogo é
falseado porque a oferta modela a procura a seu bel-prazer. (MARTIN, 2013,
p. 15)

Portanto, essa industrialização pesa para o cinema. A cinematografia,
apesar desse desconforto, firmou-se como arte e “conquistou seus meios de
expressão específicos e libertou-se plenamente da influência de outras artes
(em particular o teatro) para fazer desabrochar suas possibilidades próprias
com toda a autonomia” (MARTIN, 2013, p. 15).
Atualmente, o cinema possui uma linguagem própria, independente das
outras formas de arte. A imagem cinematográfica é algo fantástico, é como se
a câmara criasse magia. “[...] como espetáculo filmado ou simples reprodução
do real, o cinema tornou-se pouco a pouco uma linguagem, ou seja, um meio
de conduzir um relato e de veicular ideias” (MARTIN, 2013, p. 16). Hoje, o
cinema possui seu lugar no mundo das artes. Observa-se que está sempre
inovando, pois é uma arte inquieta. Por isso, a tecnologia é largamente
empregada, proporcionando novos caminhos a serem explorados pelo cinema.
Os críticos já consideraram o cinema como uma arte impura, por ter
aspectos que se relacionavam com outras artes. Hoje, porém, pesquisadores
como Robert Stam e Linda Hutcheon, quando escrevem a respeito das
adaptações das obras literárias para o cinema, nem cogitam a ideia de
fidelidade ao texto. Para Stam, de uma maneira ou de outra, o intertexto
permanece subjacente; assim, os textos estão em constante transformação,
gerando outros textos.
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3.3 ESPECIFICIDADES DA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA
A linguagem é a capacidade humana capaz de manifestar opiniões,
desejos, sentimentos e trocas de informações.
mas ela é cinematográfica.

O cinema também a utiliza,

Alguns estudiosos, como Jean Cocteau e

Alexandre Arnoux, consideram que o cinema tem um linguajar de imagens, o
qual é composto por um conjunto de planos, ângulos, movimentos de câmara e
recursos de montagem. Tendo todas essas facetas, “o cinema tornou-se por
isso mesmo um meio de comunicação, informação e propaganda, o que não
contradiz absolutamente, sua qualidade de arte” (MARTIN, 2013, p. 16).
O fator primordial, para se entender os fundamentos do cinema, é a sua
linguagem específica. Por isso, é importante lembrar a significação de “língua”
e “semiologia”. Para o linguista Ferdinand Saussure, “a língua é um sistema de
signos que exprimem ideias” (SAUSSURE, 2006, p. 24). Já a “semiologia” é
definida como “uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida
social” (SAUSSURE, 2006, p. 24). Roman Jakobson compartilha das ideias de
Saussure e acrescenta: “[...] semiologia é uma parte essencial da sociologia
[...], a vida social não é concebível sem a existência de signos comunicativos”
(JAKOBSON, 2007, p. 15).
Para compreender a linguagem cinematográfica, há a necessidade de
buscar algumas explicações.

Saussure entende que: “O signo linguístico, é,

pois, uma entidade psíquica de duas faces: conceito e imagem acústica”
(SAUSSURE, 2006, p. 80). O linguista substitui “conceito” e “imagem acústica”
por “significante” e “significado”. Portanto, o significante é a imagem acústica e
o significado é o conceito. Os dois juntos formam o signo linguístico.
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Jakobson entende que “o signo é material de todas as artes”
(JAKOBSON, 2007, p. 154). Dessa forma, o cinema como obra de arte
constitui-se de signos, ou seja, formula sua própria linguagem. Essa relação é
entendida pelo teórico da seguinte forma: “O objeto (óptico e acústico)
transformado em signo é, na verdade, o material específico do cinema”
(JAKOBSON, 2007, p. 155).
Sendo assim, para o filme tornar-se uma obra de arte cinematográfica,
passa por um processo composto de princípios e regras que constituem a
linguagem cinematográfica. Christian Metz, teórico do cinema, comenta que:

Fica igualmente claro que o estudo do filme interessa, com todo o direito, à
estética; o filme é uma obra de arte e o é sempre, quer seja por sua qualidade
e seu sucesso (os bons filmes), ou simplesmente por sua natureza: o mau
filme só pode ser declarado como tal porque se supõe uma intenção estética
e criativa do autor, mesmo se estivesse pouco consciente

de si própria e

mergulhada na fabricação artesanal ou na receita comercial; além do mais,
ele só pode aparecer como mau com relação a critérios estéticos mais ou
menos claramente presentes no espírito daquele que o julga mau. (METZ,
1980, p. 14)

Metz considera o cinema uma linguagem, quando escolhe e organiza
elementos significativos tanto para o espectador como para o filme. O cinema,
porém, não possui nada em comum com os componentes de um idioma. Para
o teórico, o cinema tem linguagem, caso seja visto como discurso fílmico, e
possui elementos próprios que o compõem.
Para Martin, só é possível estudar a linguagem fílmica, utilizando as
categorias da linguagem verbal. Além disso, ele acrescenta que a linguagem
cinematográfica é absolutamente original:
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Tal originalidade advém essencialmente de sua onipotência figurativa e
evocadora, de sua capacidade única e infinita de mostrar o invisível, de
visualizar o pensamento juntamente como vivido, de lograr a compenetração
do sonho e do real, do impulso imaginativo e da prova documental, de
ressuscitar o passado e atualizar o futuro, de conferir a uma imagem fugaz
mais pregnância persuasiva do que o espetáculo do cotidiano é capaz de
oferecer. (MARTIN, 2013, p. 19)

Marcel Martin observa que a imagem é um elemento importante para a
construção

da

linguagem

cinematográfica,

colocando-se

em

diversas

categorias da realidade. Veja-se:

A imagem constitui o elemento de base da linguagem cinematográfica. Ela é
a matéria-prima fílmica e desde logo, porém, uma realidade particularmente
complexa. Sua gênese, com efeito, é marcada por uma ambivalência
profunda: resulta da atividade automática de um aparelho técnico capaz de
reproduzir exata e objetivamente a realidade que lhe é apresentada, mas ao
mesmo tempo essa atividade se orienta no sentido preciso desejado pelo
realizador. A imagem assim obtida é um dado cuja existência se coloca
simultaneamente em vários níveis da realidade, em virtude de certo número
de características fundamentais. (MARTIN, 2013, p. 21)

Segundo o autor, Lumière não imaginou que, ao mostrar seu filme,
tinha feito uma “obra artística” (MARTIN, 2013, p.15). Provavelmente, para ele,
era a reprodução da realidade. Essa criação de imagens surpreende até hoje,
embora, de lá para cá, a linguagem cinematográfica tenha evoluído e se
aprimorado. O cinema, além de ser considerado pelos estudiosos como uma
arte, também se presta a comunicar e a informar, pois a sua linguagem tem
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poder de atingir muitas pessoas. Então, pode-se perguntar: será que o cinema
chegou ao seu ápice? E, agora, a sétima arte vai se estagnar? Com certeza,
não. O cinema tem muito a aprimorar e a surpreender, e o espectador só tem a
ganhar com isso.
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4 O FILME
A adaptação cinematográfica do romance O grande mentecapto
estreou em 1989. A direção e a produção do filme são de Oswaldo Caldeira. O
ator principal é Diogo Vilela, que interpreta Geraldo Viramundo. O filme
participou do Festival de Gramado, em 1989, quando recebeu o prêmio do júri
popular e foi indicado na categoria de melhor filme. A obra ainda participou do
Festival de Havana (Cuba), em 1990; do Festival de Montreal (Canadá), em
1990; do Festival de Washington (USA), também em 1990; do Rio Cine Festival
(Brasil), em 1991; e do Festival de Chicago (USA), em 1991. A capa do DVD
traz as fotos dos principais atores e atrizes do filme.

Figura 1: Capa do DVD do filme O grande mentecapto.
Imagem disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=capa+do+dvd+do+grande+mentecapto>

Na contracapa do DVD, há os seguintes comentários sobre o filme:
“Grande produção com elenco de mais de setenta atores, [...] e cerca de duas
mil figurações, com reconstituição de época, filmado em oito cidades de Minas
Gerais. [...]. Baseado no best-seller homônimo de Fernando Sabino, num caso
raro em adaptações de livros consagrados para o cinema” (O GRANDE, 1989).
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O jornalista Aramis Millarch escreveu sobre O grande mentecapto, em
um artigo publicado em 18 de junho, de 1989, fazendo elogios ao filme:

Mesmo que não saia com o Kikito de melhor filme deste festival porque, afinal
surpresas podem acontecer (e os resultados só foram anunciados na noite de
ontem, impossíveis assim de serem registrados nesse espaço), “O Grande
Mentecapto” obteve a maior aceitação do público ─ o que o fez o maior
favorito ao troféu do júri popular ─ e entre (muitos) méritos tem o de conseguir
aquilo que poucos filmes têm obtido: uma fácil, deliciosa e emocionante
comunicação. (MILLARCH, 1989, p.1)

Guido Bilharinho, crítico de cinema, pensa diferente de Millarch e faz
várias críticas ao filme. Inicialmente, ele o classifica como mero passatempo,
sem grandes pretensões, ficando no patamar de entretenimento: “[...] insere-se
na categoria de filme destinado à diversão leve e descompromissada,
independentemente de seu diretor ter essa ou outra qualquer intenção. O fato é
que não passa disso. Ele é isso. Não mais. Até menos” (BILHARINHO, 2002, p.
211).
Quanto à formalidade, Bilharinho observa que não é um filme que
cause espanto ou admiração, pois não foge do esperado. Guido Bilharinho não
poupa palavras para continuar criticando, e comenta: “[...] o filme é menos do
que cometimento divertido e descompromissado, situando-se abaixo desses
limites, transcorrendo anódino, incapaz de altear-se além do conformismo
ditado por seu entranhado convencionalismo” (BILHARINHO, 2002, p. 212).
Para o crítico, o filme é convencional e descompromissado. Tanto a direção
quanto a interpretação dos atores são sem inspiração e sem entusiasmo; tudo
ocorre de forma comum, sem grandes exageros. Bilharinho é muito incisivo em
sua crítica, pois faz uma análise dura, apontando vários defeitos no filme, os
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quais não procedem, porque se percebe uma preocupação do diretor na
escolha de profissionais competentes para fazer boas fotografias, trilha sonora
e excelente reconstituição de época. Além disso, têm-se bons atores e atrizes.
Imara Reis, no papel da viúva Correia Lopes, ganha destaque em sua
interpretação.
O DVD do filme O grande mentecapto tem extras com comentários de
Fernando Sabino, autor do romance, e de Oswaldo Caldeira, diretor da
película. Observe-se a transcrição da fala de Sabino, dando sua opinião sobre
a adaptação fílmica da obra:

Nada poderia dar mais alegria e satisfação para um escritor de que ver um
trabalho de sua autoria, através de uma nova linguagem, transformar-se em
uma obra de arte. Foi o que aconteceu com o meu romance O grande
mentecapto. Um belíssimo trabalho realizado, produzido e adaptado por
Oswaldo Caldeira, que eu tive a alegria de ver com meus próprios olhos o que
é realmente O grande mentecapto, este personagem cujo rastro eu me meti
tentando levantar a sua vida, as suas estrepolias e as suas peregrinações
através de Minas Gerais.
Não são apenas os atores é o senso de criatividade de Oswaldo Caldeira,
transportando para a tela uma força que jamais imaginei que a história
pudesse ter.
Na minha opinião ao ver O grande mentecapto em uma tela, não estava
vendo apenas uma produção cinematográfica, eu estava vendo uma
superprodução. Quer na movimentação de massas, quer nas cenas mais
pungentes, quer no trabalho delicado que mereceu minha história, toda ela
me leva a crer que se tem um dos mais belos momentos do cinema nacional.
(O GRANDE, 1989)

O diretor Oswaldo Caldeira comenta o seguinte sobre o filme:
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Na semana passada, algumas crianças de dez anos, colegas de meu filho,
me procuraram para saber quando fica pronto o filme O grande mentecapto,
porque eles já eram fãs, já são fãs de Fernando Sabino que eles estudam no
colégio. Um escritor que já é conhecido por crianças de dez anos, a gente
nem precisa falar sobre ele, e um livro como O grande mentecapto, um bestseller, é uma honra a gente levar para o cinema, mas para isso é preciso ter
um grande roteirista, ter um técnico à altura. Quando chamamos Alfredo
Oroz, um argentino radicado no Brasil, e que fez a adaptação do
premiadíssimo Hora da estrela, baseado em Clarice Lispector para o cinema.
A equipe técnica de O grande mentecapto foi escolhida cuidadosamente. Nós
chamamos, por exemplo, para fotografar o filme o Nonato Estrela, que tem
feito os filmes d’Os trapalhões e fez mais recentemente o filme da Xuxa. Os
figurinos e a cenografia são de Anísio Medeiros, um dos cenógrafos mais
premiados do cinema brasileiro, teatro brasileiro e responsável, para citar
alguns filmes, apenas Dona Flor e seus dois maridos e Macunaíma. A música
é de Wagner Tiso, além de ser um músico excepcional é um dos melhores
trilhosonoristas do cinema brasileiro.
A história de Geraldo Viramundo se passa em vários lugares de Minas
Gerais, transcorre no início do século, e exigiu uma reconstituição de época
minuciosa. O filme tem uma figuração de cerca de três mil figurantes, ou seja,
uma produção muito bem cuidada, muito bem acabada. Para não perder essa
qualidade nós vamos terminar o filme em dolby estéreo, evidentemente é
colorido, em cenários maravilhosos, cenários mais esplendorosos de Minas
Gerais. O filme vai ser dublado em inglês, vai ter lançamento nacional e,
certamente, uma carreira internacional passando pelos principais festivais do
país e do exterior. (O GRANDE, 1989)

4.1 O CINEMA BRASILEIRO DOS ANOS 1980
Na década de 1980, o Brasil passava por uma época de transição
política, pois estava saindo de um regime ditatorial para a democracia. A
ditadura militar, no Brasil, ocorreu entre 1964 a 1985. Esse período se
caracterizou por um governo militar que retirou os direitos constitucionais do
cidadão, instituiu a censura, estabeleceu a perseguição política e a repressão,
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dando fim à democracia e às liberdades constitucionais. Em 1964, o cinema
brasileiro vivia a segunda fase do Cinema Novo, e dialogou com o agitado
contexto da implantação da ditadura. Ismail Xavier comenta sobre esse
momento:

O golpe militar atinge o cinema no momento de sua plena ascensão, de sua
explosão criativa, de filmes como Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos,
1963), Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, 1964), Os Fuzis (Ruy
Rocha, 1964) – é o apogeu do Cinema Novo em sua proposta original.
(XAVIER, 2001, p. 51)

Essas produções cinematográficas têm como tema a fome, o campo é
o cenário apresentado e o polígono da seca do Nordeste marca a discussão da
realidade brasileira, com ênfase à posse da terra.
Com o advento da ditadura, a censura foi se fortalecendo. Segundo
Leonor Souza Pinto, houve três momentos históricos marcantes nessa época.
A princípio, observa-se que a intenção era desarticular “os movimentos
culturais e artísticos comprometidos com a afirmação da identidade nacional”
(PINTO, 2000, p. 160). Esse controle, nos primeiros anos da ditadura, era de
cunho moralista, pois se preocupava com os palavrões e as cenas de sexo.
Posteriormente, a censura, aos poucos, assume um papel cada vez
mais político e castrador. Leonor Souza Pinto comenta sobre essa fase
histórica:

[...] a censura, lentamente, acrescenta motivos políticos aos princípios da
moralidade mais conservadora que no início que serviam de único guia. Seus
diretores e chefes – que no início eram funcionários públicos civis – são
substituídos, já a partir de 1967, por militares, coronéis, generais. Ao final de
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1968, quase todo o pessoal de sua direção nacional, e mesmo departamental,
era militar. A censura assume assim a tarefa de sustentação do regime.
(PINTO, 2000, p. 162)

Em 3 de dezembro de 1968, dia também conhecido como “sexta-feira
negra”, o Ato Institucional nº 5, o famoso AI-5, passa a vigorar. Todas as
garantias institucionais são suspensas, e o Congresso Nacional é fechado por
tempo indeterminado. A censura, além de afetar o teatro e o cinema, expandese para os veículos de comunicação e para toda a produção cultural nacional.
O terceiro momento da censura ocorreu entre os anos de 1979 a 1985,
no governo militar de João Batista Figueiredo. Os espetáculos públicos, porém,
tiveram um abrandamento da censura, pois a preocupação maior era com os
programas de televisão, muito populares na época.
Apesar da censura governamental, foi criada a Empresa Brasileira de
Filmes S/A (Embrafilme), pelo decreto-lei nº 862, de 12 de setembro 1969, que
financiou a maioria dos filmes nessa época. O artigo segundo da lei
estabeleceu o objetivo da empresa: distribuição de filmes no exterior, sua
promoção, realização de mostras e apresentação em festivais, visando ao filme
brasileiro em seus aspectos culturais, artísticos e científicos. Tunico Amancio
comenta a indignação da classe cinematográfica em relação à criação da
Embrafilme:

Cabe lembrar que naquele momento o cinema brasileiro mais engajado,
formal e politicamente, gozava ainda de grande prestígio internacional e, que
se torna evidente o interesse do regime militar em manter um controle efetivo
sobre a atividade. A reação da classe cinematográfica foi de absoluta
indignação, denunciando a inconsequência e autoritarismo da criação de um
órgão voltado ao mercado externo, sem que se considerasse a necessidade

109

de expansão do mercado nacional, por uma medida efetiva sem uma mais
detalhada discussão com os diversos setores da indústria cinematográfica.
(AMANCIO, 2007, p. 175)

Apesar da reação negativa dos profissionais envolvidos com o cinema,
sem dúvida a Embrafilme, na década de 1970, ampliou os horizontes
cinematográficos brasileiros. Porém, em 1980, o país enfrentou vários reveses:
1) econômico, com inflação alta; 2) político, com a reorganização e
redemocratização nacional, marcadas pela Anistia e pelas Diretas-Já; 3)
artístico, já que diminuiu a produção de filmes, “sob o argumento da
necessidade de uma qualidade mais competitiva e de uma campanha de
difamação na imprensa, baseada em supostos favorecimentos e corrupção”
AMANCIO, 2007, p. 180).

Além disso, com uma inflação galopante, os

recursos destinados à implementação cinematográfica tornaram-se cada vez
mais difíceis. Até meados da década, também houve problemas na estrutura
administrativa da empresa, fazendo com que a diretoria se envolvesse
diretamente nas negociações.
Apesar de todas as complicações desse período, são dessa fase alguns
famosos filmes nacionais citados por Amancio, os quais participaram de
festivais internacionais: “Memórias do cárcere (Nelson Pereira dos Santos,
1983), O beijo da mulher aranha (Hector Babenco, 1984), A marvada carne
(André Klotzel, 1985), O homem da capa preta (Sergio Rezende, 1985), A hora
da estrela (Suzana Amaral, 1985)” (AMANCIO, 2007, p. 181).
Entre março de 1983 e abril de 1984 é realizada a campanha das
Diretas-Já, levando milhares de pessoas às ruas, reivindicando eleições diretas
para presidente da república. Em 1985, acaba a ditadura militar. Tancredo
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Neves é eleito por um Colégio Eleitoral, mas não assume o cargo, pois fica
doente e morre logo depois. O vice-presidente, José Sarney, assume o cargo.
No ano seguinte, a Lei nº 7.505, de 2 de julho, foi implementada. Batizada
como Lei Sarney, além de abatimento no Imposto de Renda, ela concedia a
possibilidade de a empresa lançar o valor destinado a um projeto cultural como
despesa operacional. O cinema, então, disputa com outras artes as verbas
orçamentárias governamentais.
Posteriormente, em 1988, é instituída a Fundação do Cinema Brasileiro,
com o objetivo de desenvolver o cinema nacional, dando liberdade de criação
artística e respeito às manifestações culturais da sociedade.
Fernando Collor de Mello assume o poder, em 1990, e com ele, vários
mecanismos que incentivavam a cultura chegam ao fim. A Embrafilme é um
deles. A empresa foi extinta pelo Programa Nacional de Desestabilização, que
o governo implantou naquela época. O decreto foi publicado, quando a
Embrafilme lançava o filme Dias melhores virão, de Cacá Diegues.

4.2 AS DIFERENÇAS ENTRE A OBRA E O FILME

A obra literária é produzida utilizando a linguagem escrita. Por isso, o
escritor tem ao seu alcance todas as ferramentas que o livro possibilita. Já o
cineasta possui outros meios para ajudá-lo na composição do filme, como:
som, movimentos, recursos de montagem, conjunto de planos, ângulos e
outros; esses elementos não equivalem aos utilizados nos romances. Desse
modo, é natural que haja diferenças entre a obra literária e a adaptação para o
cinema, porque o filme parte das palavras para concretizar as imagens.
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Figura 2: Cena retirada do DVD do filme O grande mentecapto.

Figura 3: Cena retirada do DVD do filme O grande mentecapto
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Figura 4: Cena retirada do DVD do filme O grande mentecapto

As figuras 2, 3 e 4 marcam o início do filme. O diretor não começou
exatamente pelo final do romance. Essas primeiras cenas são uma alusão ao
que viria depois do término da narrativa e foram acrescentadas pelo cineasta.
Nelas, Geraldo Viramundo aparece deitado no chão, com o rosto virado para a
câmara, os olhos vidrados e baba no canto da boca. Em seguida, o irmão de
Viramundo, com outras pessoas, carrega o corpo e o coloca em uma carroça.
Na sequência, o padre Limeira, de passagem por Rio Acima, hospedase na casa de Boaventura (pai de Viramundo). No filme, o padre conversa com
Geraldo, já adulto, na olaria. Na obra, a ação se dá na casa do protagonista.
Veja-se o trecho da conversa, no livro: “– Que pergunta, menino – falou então”
(SABINO, 1982, p. 29). O cineasta escolheu o encontro na olaria, para dar um
distanciamento maior à cena, pois no livro a passagem é familiar, íntima. Há
um tom aconchegante, por ser na casa dos pais de Geraldo. Já, na olaria, o
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encontro é ao ar livre e só estão os dois dialogando, sem a presença dos
familiares do mentecapto.
No livro, depois da conversa com o padre Limeira, que explicou que o
sacerdote tem uma vida ascética e de meditação, Geraldo começou a fazer
sacrifícios:

[...] passou a recusar a sobremesa depois do jantar, [...] todas as noites, antes
de se deitar, ficava parado com os braços abertos, sem se mexer, enquanto
contava baixinho, como no tempo em que mergulhava no rio, até que a dor no
corpo o prostrava sobre a cama; ficava se excitando mentalmente, a pensar as
maiores imoralidades, já deitado, até que o sexo lhe doía de tanto desejo, e
depois, mãos atrás das costas, se recusava. (SABINO, 1982, p. 30)

Caldeira não utilizou essa parte dos sacrifícios e resolveu a questão
embarcando Geraldo no trem para o seminário de Mariana. Lá, ocorreu o
episódio da viúva Correia Lopes. Sabino, no romance, explica como ela ficou
viúva: “Havia em Mariana por essa época uma viúva, que se apresentava como
viúva Correia Lopes, não somente porque seu defunto marido assim se
chamasse...” (SABINO, 1982, p. 34). Já, no filme, a viúva vai até a horta do
seminário, onde se encontram padre Tibério, alguns seminaristas e três
meninos ao fundo. Fica-se sabendo alguma coisa da viuvez de Correia Lopes
pela conversa dos seminaristas e pela brincadeira dos meninos, no intuito de
deixar a cena mais leve e engraçada. Observe-se a figura 5:
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Figura 5: Cena retirada do DVD do filme O grande mentecapto

Depois do incidente do confessionário, na obra literária, a cidade toda
comenta a respeito do acontecido, nos mínimos detalhes: “[...] e em breve foi
ganhando de boca para boca proporções fantásticas, em novos detalhes que
lhe acrescentavam” (SABINO, 1982, p. 42). Em seguida, o prefeito assinou
uma portaria proibindo quaisquer comentários da vida íntima das viúvas e dos
defuntos. No domingo, padre Tibério revidou a proibição. No filme, só
aparecem o prefeito e o delegado conversando a respeito da portaria. Ao optar
pela retirada do padre, na película, o diretor tornou a cena mais leve e
descompromissada, pois, com a presença do vigário, que representa a
religião, a passagem ficaria mais formal.
A multidão foi à casa da viúva, logo depois que ela apareceu na
janela, e contou todos os “podres” dos homens de Mariana. Na obra literária,
padre Tibério tenta intervir em toda aquela confusão, porém as pessoas não
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deixam. Mais uma vez a figura do padre é excluída do filme, emprestando
maior leveza à sequência fílmica. Observe-se a figura 6, em que a multidão
está em frente à casa da viúva.

Figura 6: Cena retirada do DVD do filme O grande mentecapto

No filme, não há nenhuma alusão ao início do capítulo terceiro, em que
o narrador explica o significado da palavra “viramundo” e de todos os nomes
com os quais Geraldo foi designado, no decorrer da sua vida. Também não há
referência a como Viramundo sobreviveu, quando foi de Mariana a Ouro Preto.
No filme, para resolver essa questão, surge a imagem de uma placa,
sinalizando que havia se passado dez anos. No romance, o narrador supõe o
seguinte:

Há quem diga que Viramundo passou esses anos às margens e ao longo da
própria estrada, sempre desejoso de partir, nunca desejoso de chegar,
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vivendo como um anacoreta, de raízes, frutos silvestres, eventualmente de
esmolas, vestindo peles de animais e afastado do convívio dos homens.
(SABINO, 1982, p. 57)

Na película, também não há menção à parte em que Dionísio, o
estudante, conhece Viramundo, nem à história com o engraxate. Esse episódio
inicia com Geraldo e o cego Elias conversando, sendo que várias falas que o
protagonista teve com Dionísio estão no diálogo com o cego.
Logo depois que Geraldo foi atropelado por um dos carros da comitiva
do Governador Geral, Clarimundo Ladisbão, no livro, o mentecapto foi procurar
o cego Elias. No filme, o cego está próximo do local onde Viramundo foi
atropelado e no livro a conversa entre os dois se estende e Geraldo se ofende,
quando Elias diz que é para ele “botar no rabo da donzela” (SABINO, 1982, p.
68). Observe-se a figura 7.

Figura 7: Cena do DVD do filme O grande mentecapto
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