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RESUMO 
 
 

Nesta dissertação, é  feita a análise da  farsa O Bem Amado de Dias Gomes, com o  objetivo 
principal  de  verificar como foi construído seu  personagem principal, Odorico Paraguaçu.  
Abordando  a constituição do personagem, a partir de  seus possíveis ethé, verifica-se   que 
estes estão relacionados aos imaginários sociodiscursivos da época em que a peça foi 
produzida. Com isso, percebe-se  que Dias Gomes recorreu aos imaginários políticos, para 
idealizar o personagem, aludindo aos políticos e situações políticas da época. Os principais 
imaginários seriam do político coronel, e o imaginário do político verborrágico, que ajudam 
a construir o ethos do personagem. A peça se passa na fictícia Sucupira, onde  Odorico 
Paraguaçu, líder político e coronel abastado da região, candidata-se a prefeito, tendo como 
plataforma política a construção de um cemitério na cidade. Como não havia cemitério em 
Sucupira, os defuntos eram enterrados na cidade vizinha. Eleito, Odorico constrói o 
cemitério, porém falta defunto para inaugurá-lo. Para justificar a sua obra e manter sua 
popularidade, já abalada pelo discurso da oposição, que considerava a obra um desperdício 
do dinheiro público, Odorico irá utilizar-se dos meios mais inescrupulosos possíveis para 
inaugurar o cemitério, para manter-se no poder, pois, segundo Odorico, em política: “os 
finalmentes justificam os não obstantes”(GOMES, [1961], (2014, p.70).  Essa frase resume 
a noção de política de Odorico, remetendo a um imaginário de que todos os meios são 
justificáveis para alcançar os objetivos políticos. Com esse imaginário, constrói-se seu 
ethos de político ardiloso, cheio de malícia.Busca-se também analisar o personagem fictício  
pela identificação do interdiscurso e constata-se que ele foi inspirado em políticos  factuais 
contemporâneos de Dias Gomes, configurando-se a farsa O Bem Amado uma metáfora do 
Brasil daquele período. Utiliza-se o quadro teórico da Teoria Semiolinguística de 
Charaudeau ([1983], 2010), destacando-se principalmente seu quadro comunicacional. Para 
análise do discurso político e dos imaginários sociodiscursivos, pauta-se em Charaudeau 
(2008). Sobre a noção de ethos novamente em Charaudeau (2008), Amossy (2008), dentre 
outros.  Apóia-se,  também, em referencial teórico literário, considerando a especificidade 
do objeto analisado. Enfim, resumidamente, pode-se afirmar que o autor Dias Gomes 
produziu um texto fundamentado nos imaginários sociodiscursivos de um típico político 
brasileiro, demagogo, teatral.  
 
Palavras chave: discurso; análise; ficção; política  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

Résumé 

 
 
Dans ce travail , nous analysons la farse brésilienne O Bem Amado de Dias Gomes dont 
l'objectif principal est de vérifier comment a été construit le personnage principal, Odorico 
Paraguaçu. En étudiant la constitution du personnage à partir de ses ethé, nous constatons 
qu'ils sont liés aux imaginaires sociodiscursifs de l´époque où la pièce a été écrite.Cela dit, 
nous nous apercevons que Dias Gomes  a repris les imaginaires politiques pour créer le 
personnage en faisant allusion aux politiciens et aux situations politiques de l'époque. Les 
imaginaires principaux seraient celui du politicien colonel e celui de l'imaginaire du 
politicien qui n'arrête jamais de parler, de dire n'importe quoi (verborrágico) , ce qui aide à 
construire l' ethos du personnage.  L'histoire se passe dans un village imaginaire, Sucupira, 
où le leader politique, un riche colonel de la région,  pose sa candidature pour devenir le 
maire du village, ayant comme programme politique la construction d'un cimétière, car il 
n'y en avait pas à Sucupira et  les morts étaient donc enterrés dans un village voisin. Elu, 
Odorico  fait bâtir le cimétière, néanmoins il manque le défunt  pour son inauguration.  
Pour justifier son oeuvre et garder la popularité déjà très détruite par le discours de 
l'opposition qui considérait cela un  gaspillage  de l'argent publique, Odorico va se procurer 
les moyens les plus ignominieux et sordides  pour inaugurer le cimétière et pour rester dans 
le pouvoir, car selon lui, en politique " les finalement justifient les nonobstant" (Gomes, [ 
1961], (2014, p70 ).  Cette phrase  exprime  la pensée politique du maire Odorico, en 
faisant allusion à un imaginaire où tous les moyens sont plausibles pour atteindre les 
objectifs politiques.  Avec cet imaginaire, Dias Gomes réussit à créer l'ethos du politicien 
corrompu et malin. Nous essayons d'analyser le personnage  de fiction  par l'identification 
de l'interdiscours et nous constatons qu'il a été inspiré des politiciens factuels 
contemporains de Dias Gomes, ce qui fait que O Bem Amado soit considéré une métaphore 
du Brésil de cette époque-là. Dans ce travail, nous nous appuyons sur la Théorie 
Semiolinguistique de Charaudeau (1983, 20100 ) et surtout sur son tableau 
communicationnel pour ce qui concerne l'analyse du discours politicien et des imaginaires 
sociodiscursifs (Charaudeau (2008). Nous nous appuyons également sur la notion d' ethos 
élaborée par Charaudeau (2008), Amossy (2008), parmi d'autres.  Ceci dit, nous pouvons 
affirmer que l'auteur de la pièce, Dias Gomes, a écrit un texte en reproduisant les 
imaginaires sociodiscursifs d'un typique politicien brésilien démagogique et théatral. 
 
Mots clés : discours ; analyse ; fiction ; politique 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A luta eterna contra a censura e a 
preocupação constante em retratar a 
realidade brasileira fizeram com que 
Dias Gomes desenvolvesse uma 
linguagem especial, cuja sutileza 
possibilitasse tentar driblar a primeira, 
ao mesmo tempo, manter-se fiel à 
segunda (DIAS, 2009, p.11). 
 
 

Acreditamos que vários são os critérios utilizados por um autor literário para compor um 

personagem.  O escritor pode se voltar mais para a realidade, para o contexto em que vive, 

ou ele pode se isolar dessa realidade, buscando fugir dela. O Movimento Romântico se 

consagrou pela fuga da realidade. Por exemplo, a construção do personagem Peri, no 

romance O Guarani busca o suporte de tal personagem no cavalheiro medieval e não na 

realidade da época. Há uma idealização do personagem feita por José de Alencar. O 

Realismo, ao contrário,  buscou tratar a própria realidade, como dizem os teóricos, como se 

fosse uma fotografia. Em O Cortiço, o personagem João Romão é um português que quer 

ascender socialmente no Brasil1, sendo um tipo comum da cena carioca daquela época. Não 

faremos aqui um panorama de toda a literatura para discutirmos a construção de 

personagens. Essa é apenas uma pequena introdução para apresentar o nosso objeto de 

estudo neste trabalho, que é o texto teatral O Bem Amado de Dias Gomes. Nossa proposta 

será identificar, conforme delineado no título da dissertação, como o autor Dias Gomes 

constrói o personagem fictício Odorico Paraguaçu.  

Faremos, primeiramente, algumas considerações sobre como surgiu o nosso interesse pela 

obra O Bem Amado, como objeto de pesquisa; em seguida, discorreremos sobre algumas 

pesquisas preliminares sobre a peça, bem como apresentaremos o Quadro Teórico em que 

nos apoiaremos para analisar nosso corpus.   

O primeiro interesse que tive pela obra de Dias Gomes, O Bem Amado, foi através da 

televisão, em 1973, quando foi ao ar a novela pela Rede Globo. Não só para mim, mas para 

toda a população brasileira, a novela impressionou e foi um grande sucesso. Não apenas por 

ser um marco tecnológico, pois era a primeira novela em cores da televisão brasileira, mas, 
                                                 
1 Informação retirada de http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Corti%C3%A7o 
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principalmente pelo personagem principal da trama, o candidato a prefeito e depois prefeito 

da fictícia cidade de Sucupira, Odorico Paraguaçu.  

 
Duas características desse personagem chamavam a atenção dos telespectadores: a primeira 

era sua fala rebuscada, verborrágica, cheia de neologismos, de político parlapatão, que por 

meio de sua lábia, passa o tempo todo do enredo a armar estratégias para se eleger e se  

manter no poder. A segunda, as próprias estratégias políticas de Odorico, que, para se 

manter no poder, utiliza-se de quaisquer meios, mesmo que ilícitos, pois, como ele mesmo 

define o jogo político,  “os finalmentes justificam os não obstantes.”  

 
Esse foi o meu primeiro contato com a obra de Dias Gomes, o que me despertou mais tarde, 

já na graduação em  letras, o interesse por ler algumas de suas peças. Após a leitura, minha 

preferência recaiu sobre duas de suas peças, que foram adaptadas para outros tipos de 

linguagem. São elas: O pagador de promessa, que se transformou em filme ainda na década 

de 1960 e O Bem Amado, peça que, como expusemos acima, foi novela e mais 

recentemente filme.  

 
Meu interesse pela peça O Bem Amado tornou-se ainda maior quando eu já cursava 

especialização na FALE/ UFMG, e pesquisava algumas curiosidades sobre a obra para 

futuro trabalho de mestrado. Deste modo, encontrei um bom material que discorria sobre a 

peça e a novela. Um desses trabalhos é o do pesquisador José Dias (2009), intitulado: 

Odorico Paraguaçu, O Bem Amado de Dias Gomes. Essa obra traz a trajetória das versões 

da peça O Bem Amado, desde a sua primeira versão em 1962 até a versão final em 1975. 

Apresentaremos, brevemente, as considerações de Dias sobre essas versões, para 

entendermos melhor o nosso objeto de pesquisa. 

 
A peça, cujo título original era: O Bem Amado e Os Mistérios do Amor e da Morte,  foi 

escrita em 1962, tendo sido o texto encomendado por Flávio Rangel, que, num primeiro 

momento, no entanto, não gostou dele. A peça só seria encenada, pela primeira vez, em 

abril de 1969, no Recife, já com um nome diferente do original: O Bem Amado ou Uma 

obra do governo. Depois disso, a peça foi encenada em março de 1970, em Brasília, 

seguindo depois para o Rio de Janeiro.  
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Nossa primeira observação, ao tomarmos conhecimento das várias versões do texto, bem 

como de uma sinopse da novela submetida ao órgão de censura então vigente, é que o 

enredo de O Bem Amado, ao longo dos anos, ou seja, de 1962 a 1975, quando saiu a versão 

final do texto em peça, não perdeu a sua característica fundamental de, como afirmado por 

Dias (2009), “retratar a realidade brasileira.” Essa forma de representação da realidade será 

percebida, também, nos personagens, mais especificamente, no personagem protagonista da 

peça, Odorico Paraguaçu. Apoiamo-nos aqui na própria reflexão de Dias Gomes, ao 

afirmar, que os “Odoricos” são um tipo que sempre se encontrará na política brasileira. 

 
No decorrer do trabalho, analisamos com mais detalhes a maneira como a peça teatral 

retrata a realidade brasileira. Esse aspecto será importante, principalmente para 

entendermos as circunstâncias do discurso para a produção de sentidos da peça, bem como 

a constituição do personagem Odorico Paraguaçu. Podemos, no entanto, ilustrar essa alusão 

à realidade brasileira, pelo impacto que a intervenção da censura militar causou na primeira 

versão da sinopse da novela, alterando a cena da morte de Odorico. Esclarecemos, no 

entanto, que, embora não seja o texto da novela nosso objeto de pesquisa, o exemplo é 

pertinente, pois além de Dias Gomes ter o propósito de retratar a realidade brasileira, como 

já dito, tanto na novela, como na peça, a versão final da peça originou-se, como afirma José 

Dias, da sinopse final da novela, alterada pelo órgão de censura, cujo título passou a ser : O 

Bem Amado : farsa sociopolítico-patológica em 9 quadros. Sobre essa versão, Dias afirma:  

 
A versão definitiva e autorizada da peça surgiu publicada em livro em 
1975, com o título O Bem Amado: farsa sociopolítico-patológica em 9 
quadros, já com as alterações na relação de personagens na estrutura do 
enredo que caracterizou a versão televisiva ( DIAS, 2009,p.33). 

 
Assim, segundo Rollemberg (2013), a morte de Odorico teria um desfecho diferente; 

tratava-se, em suas palavras, de um “suicídio-paródia”, como podemos notar  na passagem 

abaixo:  

 
Nesse mar de lama, Odorico tentou, então, passar de réu a vítima. 
Arquitetou um plano – “um golpe de audácia”, “uma ideia genial”: 
simular um atentado à prefeitura, fazendo parecer coisa da oposição. 
Quebrou tudo, deu tiros na parede e no próprio pé, literalmente, para 
tornar o ataque verossímil. Entretanto, errou o alvo e a bala atingiu não o 
seu pé, mas o de ferro da mesa, ricocheteando e atingindo-o no peito. O 
próprio Odorico, enfim, inauguraria o cemitério...Mas a sua morte 
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reverteria o quadro de hostilidade a ele e comoveria a todos: o seu 
“espírito público” era tanto que “morrera para dar a cidade uma obra 
monumental”. Irônico, só faltou Dias Gomes terminar a sinopse dizendo 
que Odorico saía da vida para entrar na História...”(ROLLEMBERG, 
2013, p.68). 
 

A pesquisadora relata, entretanto, que depois de a sinopse ter passado pela censura, a 

versão da morte de Odorico foi alterada: no lugar do “suicídio-paródia”, o tiro no pé, que 

alcançava o coração, foi substituído pelo assassinato de Odorico Paraguaçu pelas mãos de 

Zeca Diabo, versão que é a mesma na peça original.  

 
Enfim, as minhas reflexões iniciais sobre a peça O Bem Amado levaram-me a perceber a 

alusão que a obra traz da realidade brasileira, o que condiz com a reflexão de alguns 

pesquisadores, como vimos acima.    

 
Diante dessas reflexões, procurei, então, identificar-me com alguma área de Letras para 

desenvolver meu projeto, tendo a peça como corpus. Embora, a princípio, tenha cursado 

disciplinas na literatura, minhas reflexões se identificaram mais com a linguística, a uma 

linguística mais moderna, que não a separa das outras disciplinas, mas, ao contrário, é 

considerada interdisciplinar. Como afirma, por exemplo, Fiorin (2008, p.30) “a linguística 

pelo próprio objeto parece ter uma função interdisciplinar.” 

  
Fiorin discute, ainda, nesse seu artigo, um fazer científico especializado e um fazer 

científico abrangente, misturado, sendo ele adepto dessa segunda metodologia. Não iremos 

aqui discutir ou discorrer sobre essas reflexões do pesquisador, mas concordamos com ele 

que a segunda metodologia, ou seja, um fazer científico misturado se aproxima bastante de 

nossa forma de pensar ou conceber a pesquisa. Além disso, essa parece ser uma tendência 

bem moderna e atual de fazer pesquisa em linguística, isto é, levando em consideração esse 

caráter interdisciplinar da linguística moderna.   

 
Com isso, decidimos por fazer a pesquisa mais especificamente na Análise do Discurso, 

doravante AD. Concordamos com Corrêa-Rosado (2014, p.1) ao dizer que “No campo dos 

estudos da linguagem, a Análise do Discurso [...] é um campo interdisciplinar que encara a 

linguagem no que diz respeito ao seu uso por sujeitos sociais em contextos sócio-históricos 

específicos.” Além disso, na amplitude da AD, com seus vários aspectos, nos filiamos a 
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Teoria Semiolinguística, desenvolvida por Patrick Charaudeau, doravante TS, para 

desenvolvermos nossa pesquisa.  

 
A TS, de Patrick Charaudeau, caracteriza-se fundamentalmente pela ênfase nos efeitos de 

sentido, considerando a intersubjetividade e as circunstâncias discursivas nas quais o ato 

linguageiro é produzido. É então caracterizada pela significação direcionada pelo aspecto 

linguístico. Recorremos a Charaudeau que afirma que:  

  
E por antecipação, diremos que uma análise semiolinguística do discurso 
é  Semiótica pelo fato de que se interessa por um objeto que só se 
constitui em uma intertextualidade. Esta última depende dos sujeitos da 
linguagem, que procuram extrair dela possíveis significantes. Diremos 
também que uma análise  semiolinguística do discurso é linguística pelo 
fato de que o instrumento que utiliza para interrogar esse objeto é 
construído ao fim de um trabalho de conceituação estrutural dos fatos 
linguageiros. (CHARAUDEAU, 2010, p.21) 
 

Outro fato que nos chama a atenção na TS é sua metodologia para a análise do ato de 

linguagem. Como veremos posteriormente, com mais detalhes, o ato de linguagem na TS se 

associa a quatro sujeitos e não a dois, sendo dois sujeitos no espaço externo e dois sujeitos 

no espaço discursivo. 

 
Relacionados à AD, e ainda, pelo viés da TS, destacamos o quadro comunicacional, o 

contrato de comunicação, dentre outros elementos. Enfim, abordamos a constituição do 

personagem Odorico Paraguaçu, considerando seus possíveis ethé que são constituídos 

através dos imaginários sociodiscursivos da época. Consequentemente, percebe-se que a 

peça está muito estabelecida no interdiscurso. 

As reflexões sobre o discurso político no livro O Discurso Político, também de 

Charaudeau, principalmente quanto à questão dos imaginários sociodiscursivos e a noção 

de ethos,  serão cruciais para nossas análises no terceiro capítulo. Esclarecemos que, 

embora na obra Discurso Político o autor apresente uma teoria que se aplica a uma 

factualidade, suas teorias são também pertinentes para a obra ficcional O Bem Amado, 

considerando o caráter verossímil existente tanto na constituição do personagem Odorico 

Paraguaçu na obra como em todo o enredo. 
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Podemos concluir que Dias Gomes recorreu aos imaginários políticos para idealizar 

Odorico Paraguaçu, que alude aos políticos e situações políticas da época. Nossa pesquisa, 

portanto, tem como foco os imaginários do político da época, que são os imaginários do 

político coronel, e o imaginário do político eloquente, verborrágico, como já mencionamos, 

que constituem o ethos do personagem. 

Nossa análise se caracteriza pelo método empírico-dedutivo, como preconizado por 

Chauraudeau (1996). De acordo com a TS, o método empírico-dedutivo consiste em 

conduzir a nossa pesquisa a partir da linguagem verbal. Para tanto, analisamos fragmentos 

discursivos de Odorico Paraguaçu, que auxiliam na construção de suas estratégias em cada 

quadro da peça, enfatizando os imaginários. 

Nossa tese principal é, portanto, que o personagem Coronel Odorico Paraguaçu teria sido 

constituído estrategicamente por imaginários sociodiscursivos estabelecidos sobre o mundo 

político, na época do dramaturgo Dias Gomes. 

Nesta introdução, apresentamos os principais pontos da pesquisa, juntamente com o quadro 

teórico que utilizamos , bem como uma breve apresentação da intenção que levou  o autor, 

Dias Gomes, a produzir o texto O Bem Amado.  

Nos capítulos seguintes, desenvolvemos a dissertação da seguinte maneira: o primeiro 

capítulo, intitulado A Teoria Semiolinguística,(TS) versa sobre a referência teórica que 

utilizamos na pesquisa, tendo como pontos principais i) o Quadro Comunicacional da TS, 

tendo em vista sua importância para compreendermos as circunstâncias de produção de 

sentidos da obra. ii) destacamos também a noção de estereótipo e de imaginários 

sociodiscursivos, analisando as proximidades e diferenças desses dois conceitos e 

esclarecemos por que nos filiamos, neste trabalho, à noção de imaginários sociodiscursivos. 

Incluem-se também os conceitos retóricos de ethos e de pathos, que vêm sendo 

incorporados por Charaudeau a seu modelo. 

O segundo capítulo, considerando  ser  o objetivo principal desta dissertação a análise de 

um discurso ficcional, literário, de gênero teatral, é dedicado a considerações teóricas sobre 

esse tipo de discurso. Incluem-se , também, considerações sobre como esse tipo de  

discurso  pode ser incorporado e tratado pela Teoria Semiolinguística.   
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No terceiro capítulo, trabalhamos já com a obra O Bem Amado, buscando analisá-la em sua 

configuração discursiva,  com base i) nos conceitos da AD apresentados no capítulo I; ii)  

nos conceitos de ethos e pathos oriundos da retórica clássica; iii)  nos aspectos relativos ao 

gênero teatral farsa; nos aspectos relativos  ao discurso político; iv) nas noções de 

interdiscursividade e de formação discursiva. Além disso, versamos sobre os imaginários 

sociodiscursivos, novamente, porém de forma mais objetiva, procurando relacionar a noção 

mais especificamente com o discurso político, bem como com  a noção de ethos. Por fim, 

dá-se continuidade à análise da obra, buscando na sua configuração linguística,  as marcas  

deixadas no texto.  

Na conclusão, fazemos uma síntese dos principais pontos abordados no trabalho, 

salientando a questão do ethos e dos imaginários sociodiscursivos, e mostrando como nossa 

tese, bem como nossos objetivos foram alcançados na análise da obra, de acordo com o 

quadro teórico apresentado. 
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CAPÍTULO I 
 
 
A TEORIA SEMIOLINGUÍSTICA  
 
 
Em observações prévias, percebemos que a produção de sentidos do nosso corpus se 

constitui em grande parte pelo interdiscurso, bem como pelos imaginários sociodiscursivos. 

Como já exposto, analisaremos o nosso corpus, a peça O Bem Amado, com foco no 

personagem central, o político fictício, Odorico Paraguaçu, tendo como fundamento 

principal a Análise do Discurso e, mais especificamente, a Teoria Semiolinguística de 

Patrick Charaudeau. Sendo assim, seguem abaixo, algumas considerações sobre a Teoria 

Semiolinguística que serão necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. 

 
1- Introdução à Teoria Semiolinguística  
 
De acordo com a Semiolinguística de Patrck Charaudeau, o signo tem vital importância 

para o homem, pois ele constitui a linguagem, sendo essa a expressão máxima do 

indivíduo, permitindo sua interação com os demais membros da sociedade. Assim, é 

através de ações linguageiras que nos comunicamos e interagimos em nossas práticas 

sociais, expomos nossas idéias, reafirmamos nosso pensamento, bem como refletimos ou 

interpretamos o pensamento de outrem. Enfim, realizamos nossos objetivos comunicativos. 

Para que isso aconteça, precisamos desenvolver nossas capacidades − individuais e 

coletivas −,  que nos identifiquem diante dos grupos sociais. Dessa forma, é necessário que 

o sujeito desenvolva algumas habilidades, dentre elas, a sua competência discursiva. 

 
A competência discursiva de cada indivíduo é adquirida, segundo Charaudeau (2010), por 

um conjunto de competências, a saber: I) competência situacional, na qual o ato de 

linguagem acontece exatamente em uma situação de comunicação, restrita a uma 

finalidade, com uma identidade entre os interlocutores que realizam trocas entre si; II) 

competência semiolinguística, em que o ato de linguagem acontece de acordo com 

determinadas visadas (enunciativa, descritiva, narrativa, argumentativa); III)  competência 

semântica, em que o sentido é construído através do  compartilhamento entre os sujeitos 

envolvidos no ato de comunicação, seja de ordem linguística, com a ajuda de formas 

verbais (gramaticais ou lexicais), seja com conhecimentos e crenças que circulam em uma 
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sociedade. Com a composição dessas competências, tem-se finalmente a constituição da 

competência discursiva, que produz, para um determinado discurso, um sentido para os 

indivíduos envolvidos na ação linguageira. É importante ressaltar que, além da competência 

discursiva, temos ainda uma competência para discernirmos os gêneros do discurso, o 

estatuto do gênero, e, com isso, o campo (ou esfera), no qual o gênero está inserido. 

 
A partir das considerações acima, iremos definir os sujeitos na ação linguageira, conforme 

a TS e, em seguida, o Quadro Comunicacional de Charaudeau, que serão importantes 

elementos teóricos para o nosso trabalho.   

 
2 - A noção de Sujeito na Teoria Semiolinguística 

 
Valemo-nos da noção de sujeito da Semiolinguística de Patrick Charaudeuau, considerando 

que essa é a teoria da Análise do Discurso à qual estamos filiados no presente trabalho. Não 

recorreremos às demais concepções sobre a noção de sujeito postuladas por importantes 

teóricos como Benveniste, Ducrot, dentre outros. Entretanto, iremos nos reportar um pouco 

à teoria dos sujeitos pela ótica de Pêcheux, tendo em vista que, de certa forma, a noção de 

sujeito da Teoria Semiolinguística se aproxima da teoria  pêchetiana. 

 
Para Pêcheux, a construção do sujeito do discurso se estabelece pelo esquecimento, ou seja, 

o sujeito é interpelado por vários discursos, sendo por eles influenciados e se “esquecendo” 

de outros. Assim, uma determinada formação discursiva irá prevalecer sobre o sujeito, ou, 

em outras palavras, conforme  Charaudeau  (2008, p.457) "o sujeito será sobredeterminado 

por pré-construídos ideológicos”. 

 
Para Charaudeau, o sujeito é realmente sobredeterminado, como concebido por Pêcheux, 

porém, ao mesmo tempo, é livre para optar pelas suas escolhas dentro do discurso, com a 

possibilidade de se modificar, de se alterar. Para isso, existe um contrato de comunicação,2 

que irá determinar certos comportamentos do sujeito nos atos linguageiros, mas, ao mesmo 

tempo, o sujeito terá liberdade para ter um comportamento individual no discurso, criando 

estratégias com o objetivo de captar seu interlocutor.  

                                                 
2  Discorreremos sobre a noção de contrato, ainda neste capítulo, pois tal noção  será importante para nossas 
análises sobre o gênero teatral que trabalhamos.  
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É importante ressaltar duas considerações sobre o sujeito. A primeira é a de que ele é 

portador de várias vozes, isto é, o sujeito é polifônico. A segunda é de que o sujeito é 

dividido, ou seja, ele possui vários tipos de saberes, sendo alguns conscientes, outros 

inconscientes. É a partir dessas características que o sujeito se comporta de duas formas, 

conforme sua posição no ato linguageiro: uma como sujeito que produz o ato de linguagem, 

criando, antecipadamente, hipóteses para tentar saber como seria a reação do interlocutor. 

Outra, como sujeito que recebe o discurso que é produzido, formando então uma ideia 

sobre o sujeito que o produziu: assim, os sujeitos se lançam nos atos de linguagem para 

fazer inferências que nem sempre são coincidentes. 

 
Definido o sujeito conforme Charaudeau, passamos a discorrer sobre o seu Quadro 

Comunicacional, que esclarece os papéis dos sujeitos no ato linguageiro. 

 
3  -  O Quadro Comunicacional da Teoria Semiolinguística 

 
As práticas linguageiras são formadas, de acordo com Charaudeau ([1983], 2010), por um 

espaço externo ou nível situacional, lugar onde os seres empíricos e psicossociais estão, e 

um espaço interno, lugar onde os seres discursivos se apresentam. Conforme a teoria, os 

sujeitos se desdobram, sendo o sujeito comunicante (EUc) e o sujeito interpretante (TUi) os 

pertencentes ao espaço externo, e o sujeito-enunciador (EUe) e o sujeito-destinatário (TUd) 

os que pertencem ao espaço interno ou discursivo.  

 
Segundo Charaudeau (2010), o EUc, sujeito comunicante, que produz a fala, se projeta 

como EUe, sujeito-enunciador no discurso. O EUe, por sua vez, irá projetar o sujeito-

destinatário (TUd), que é um sujeito idealizado pelo enunciador. O TUi, sujeito 

interpretante, é o ser empírico, psicossocial. Quanto mais o TUi se aproximar do TUd, 

maior será a interação entre os sujeitos da linguagem. É por isso que Charaudeau considera 

um ato de linguagem como uma aposta que poderá ser comprovada ou não pelo sujeito 

receptor. E para ganhar tal aposta, o EUc,  através do EUe, se organiza com estratégias para 

alcançar seu objetivo. A seguir apresentamos o Quadro Comunicacional dos sujeitos da 

linguagem, que esquematiza, sucintamente, o que acabamos de expor.  

 
Figura 1 Quadro Comunicacional dos Sujeitos da Linguagem 
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                  Fonte : Charaudeau (2010, p.53) 
 
4 -  O contrato de comunicação 

   
A noção de contrato está relacionada à interação entre os sujeitos no ato linguageiro. 

Segundo Charaudeau & Maingueneau (2008), a noção de contrato de comunicação está 

associada também a estudiosos da linguagem como semioticistas, psicossociólogos, bem 

como aos analistas do discurso:  

 
                                        O termo contrato de comunicação é empregado pelos semioticistas, 

psicólogos  da linguagem e analistas do discurso para designar o que faz 
com que o ato de comunicação seja reconhecido como válido do ponto de 
vista do sentido. É a condição para os parceiros de um ato de linguagem 
se compreenderem minimamente e poderem interagir, co-construindo o 
sentido, que é a meta essencial de qualquer ato de comunicação. 
(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008, p. 130)  

 
 
Assim sendo, a noção de contrato, conforme os teóricos acima, foi adotada de maneira 

implícita em várias outras teorias. Por exemplo, para Benveniste, com a sua teoria sobre a 

intersubjetividade, tal noção pode ser reconhecida na interação entre o eu e o tu; na 
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proposta de Bakhtin sobre o dialogismo, preconizando que qualquer discurso se refere a um 

já preexistente; ou ainda,  no pensamento de Searle, que afirma que deve haver um mesmo 

propósito entre os envolvidos no ato linguageiro para que a comunicação se realize.  

 
Assim resume Charaudeau o que será relevante para a noção de contrato, conforme a 

Teoria Semiolinguística:  

 
                                 [...] todas essas hipóteses convergem para uma definição contratual do ato de   

linguagem, que implica: a existência de dois sujeitos em relação de 
intersubjetividade, a existência de convenções, de normas e de acordos que 
regulamentam as trocas linguageiras, a existência de saberes comuns que 
permitem que se estabeleça uma intercompreensão, o todo em uma certa 
situação de comunicação (CHARAUDEAU (1995c,apud CHARAUDEAU, 
2008, p.131) 

 
Podemos observar que há uma imbricação entre o ato linguageiro e o contrato de 

comunicação através da intersubjetividade. Para Charaudeau (2008, p.132), existe um “[...] 

conjunto das condições nas quais se realiza qualquer ato de comunicação (qualquer que seja 

sua forma, oral ou escrita, monolocutiva ou interlocutiva.).” Esse conjunto de condições  é 

relevante para a realização do contrato, sendo elas  recíprocas entre os parceiros do ato de 

linguagem, a saber: a identificação dos parceiros; o reconhecimento do objetivo do ato 

linguageiro; as circunstâncias do discurso. Discorreremos, aqui, brevemente, sobre essas 

características, iniciando pela identificação dos parceiros em um ato linguageiro. 

 
Assim, o EUe  projetado pelo EUc3 busca um determinado parceiro que compreenda a sua 

produção de sentidos. O TUi, por sua vez, procura participar de atos linguageiros pelos 

quais tem interesse, ou melhor, com que ele se identifica. A segunda característica é o 

reconhecimento do objetivo do ato linguageiro, isto é, o que o EUc quer expressar, qual 

sentido deseja produzir em seu discurso oral ou escrito.   

 
O terceiro ponto importante no contrato são as circunstâncias do discurso que revelam as 

“coerções materiais que determinam esse ato”. Charaudeau (1995c, p.162 apud 

Charaudeau, 2008 p.132) afirma que “O contrato de comunicação define essas condições 

em termos de desafios psicossociais pelo viés de seus componentes situacionais e 

comunicacionais.” As circunstâncias do discurso produzem sentidos que poderão aparecer 

                                                 
3 Há que se completar que o EUe idealiza um TUd conforme já exposto. 
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explícita ou implicitamente conforme as condições do contrato estabelecido entre os 

sujeitos do ato linguageiro. 

 
4.1- Os componentes do contrato de comunicação 

 
Ainda sobre a noção de contrato, é relevante destacarmos os principais componentes que 

conduzem à construção do ato linguageiro, a saber: 1) o componente comunicacional; 2) o 

componente psicossocial; 3) o componente intencional.  

 
O componente comunicacional está relacionado à presença física ou não dos parceiros na 

hora do ato linguageiro. Esses parceiros também podem ser únicos ou múltiplos. Diz 

respeito ainda ao canal que está sendo utilizado,  que poderá ser gráfico ou oral.   

 
O componente psicossocial diz respeito às condições necessárias que os parceiros criam 

para reconhecer um ao outro. Está então relacionado à faixa etária, sexo, posição social, etc. 

Essas condições fazem com que determinado público tenha interesse por um determinado 

ato linguageiro. 

 
O componente intencional se forma na interação dos parceiros, considerando os 

conhecimentos precedentes, que ambos têm, tanto de si como do outro, no ato linguageiro. 

Tal construção do conhecimento se faz de forma imaginária, se apoiando em saberes que 

possivelmente são compartilhados por eles. O componente intencional suscita exatamente o 

que esta sendo colocado e com qual intenção.  

 
Enfim, esses são os componentes essenciais em um contrato comunicacional que fazem 

com que o ato linguageiro tenha êxito. 4 

 
4.2- A intencionalidade 

É preciso salientar que a intencionalidade para ser bem sucedida tem que se engajar em 

quatro princípios inseparáveis dentro do contrato comunicacional. Apresentamos abaixo 

tais princípios:  

                                                 
4 Além disso, todo contrato de comunicação organiza seu discurso sob um determinado tema ou domínio do 
saber, na qual ele acontecerá. 
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i) O princípio de interação: é realizado pela troca dos parceiros no ato 

linguageiro. Assim, temos um sujeito, locutor, produtor do discurso, e um 

sujeito interpretante desse mesmo discurso. É importante salientar que o sujeito 

interpretante não atua de forma mecânica no ato de linguagem, mas interpreta e 

se transforma em um parceiro que também emite o seu discurso, revertendo os 

papéis no ato linguageiro. Ou seja, o sujeito interpretante se transforma em 

sujeito produtor de sentidos e o primeiro sujeito produtor se transforma em 

sujeito interpretante. Com isso, o ato de comunicação é então o resultado de 

uma co-construção entre os parceiros envolvidos.  

 
ii) O princípio de pertinência:  tal princípio é constituído por duas exigências, ou 

seja, a) o sujeito interpretante deve perceber que o sujeito produtor tem um 

projeto de palavra, isto é, uma intenção que provoca uma motivação, uma 

reflexão; b) o segundo ponto é que os parceiros compartilham determinados 

dados, pontos em comum, para que o ato de comunicação se realize. Segundo 

Charaudeau (1993), é  [...]  a existência de um certo conhecimento sobre o 

mundo, valores que são atribuídos a esse conhecimento e as normas que 

regulam o comportamento social por rituais de linguagem 5 (tradução nossa).   

 
iii) O princípio de influência: está relacionado à maneira como o sujeito 

produtor irá se posicionar em seu discurso para fazer agir sobre o outro. Para 

influenciar, é preciso que haja uma estratégia consistente, bem refletida, para 

que o outro perceba e adira ao discurso. São estratégias que utilizam a emoção, a 

lógica, a sedução, dentre outros aspectos, conforme as opções preferidas pelo 

locutor. 

 
iv) O princípio de regulação: tal princípio é constituído por dois requisitos 

fundamentais, a saber, a) o primeiro é estabelecer o estado necessário para que 

os parceiros se engajem no processo de reconhecimento de contrato de 

comunicação e; b)  o segundo, estabelecer condições para procurar e efetuar a 

                                                 
5 “[...]l’existence de certains savoirs sur le monde, des valeurs qui sont attribuées à ces savoirs, et des normes 
qui régulent les comportements sociaux par des rituels langagiers.” .   
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troca comunicativa. Esse princípio concede ao sujeito comunicante colocar 

certas estratégias fundamentais com o objetivo de perpetuar a continuidade ou 

de interromper a troca comunicativa.  

 
Tais princípios constituem o contrato de comunicação que possibilita a troca efetiva dos 

atos linguageiros pelos sujeitos desses atos.  

 
Outra noção importante, pois é essencial no contrato de comunicação, é a noção de visadas 

discursivas. A seguir,  faremos as considerações necessárias sobre essa noção.        

 
4.3- As visadas discursivas 

 
Na interação entre os sujeitos, ou seja, entre eu e o tu, as visadas estão na intersubjetividade 

desses sujeitos, isto é, na troca linguageira entre os parceiros do ato linguageiro. Embora 

originária da instância de produção, que idealiza um sujeito destinatário, é na instância da 

recepção que elas devem ser reconhecidas. As visadas são consideradas conjuntos de 

comportamentos enunciativos fundamentais, pertencentes a um grande corpus de atos 

comunicativos, que, juntamente com seu suporte situacional, representam uma dada 

orientação pragmática.  

 
A interação dos sujeitos se realiza também numa relação de força em que o eu e o tu 

ocupam posições diferentes. Essa relação de forças define os tipos de visada e se apresenta 

de duas maneiras, de acordo com o posicionamento do sujeito, a saber: com a intenção 

pragmática do eu, cujo sujeito ocupa uma posição de sujeito enunciador em sua relação de 

força com o tu, e a posição, por sua vez, que o tu deve ocupar, que é de reconhecer tais 

visadas. A partir dessa definição, descreveremos as seis principais visadas:  

 
• Visada de “prescrição”: o eu se sobrepõe ao tu na relação de forças entre eles, ou 

seja, o eu tem autoridade sobre o tu e por isso manda fazer, e o tu se encontra na posição de 

que deve fazer. 

• Visada de “solicitação”: o “eu” está numa posição de inferioridade em relação ao 

tu, isto é, ele está com uma falta de saber, mas é legitimado a fazer uma demanda, uma 
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solicitação que preencha tal carência de saber; assim o eu quer, deseja, e o tu está em 

posição de completá-lo, suprindo as necessidades do eu. 

•Visada de “informação”: o eu está numa posição de superioridade de “fazer saber”; 

e ele coloca o tu numa posição de “dever saber”. 

•Visada de “instrução”: o eu está apto a instruir o tu por possuir a autoridade de 

“fazer-saber-fazer” e estar legitimado a transmitir tal saber. O tu está na posição de “dever 

saber fazer”, de acordo com o paradigma proposto pelo eu. 

•Visada de “demonstração”: o eu em posição de autoridade estabelece a verdade e a 

demonstra por meio de provas, sendo que tal verdade é concretizada pelos conhecimentos 

de autoridade que o eu possui, ou sejam: saberes científicos, saberes especializados em 

determinada área, etc. O tu encontra-se na posição de que deve ter capacidade para avaliar a 

verdade. 

•Visada de “incitação”: o eu deseja “mandar fazer”, porém não é uma autoridade 

que possa ser um imperativo em seu discurso, por isso ele procura incitar a fazer, ou seja, o 

eu faz o tu  acreditar que deve fazer. A estratégia utilizada nessa visada será pela persuasão, 

sedução para fazer o tu acreditar na proposta.  

 
5- Os Modos de Organização do Discurso  

 
Segundo Charaudeau (2010, p.68), “Os modos de organização do discurso constituem os 

princípios de organização da matéria linguística, princípios que dependem da finalidade 

comunicativa do sujeito falante: enunciar, descrever, contar e argumentar.”  São quatro os 

modos de organização do discurso: o enunciativo, o descritivo, o narrativo e o 

argumentativo. Eles apresentam uma função de base e um princípio de organização, 

conforme o quadro abaixo: 
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Modos de organização do discurso 

 
Modo de organização Função de base Princípio de organização 

Enunciativo Relação de influência 

       (EU → TU) 

Ponto de vista do sujeito 

        (EU → ELE) 

Retomada do que já foi dito  

             (ELE) 

 • Posição em relação ao 

interlocutor 

 • Posição em relação ao 

mundo 

• Posição em relação a outros 

discursos 

Descritivo Identificar e qualificar seres 

de maneira objetiva/subjetiva  

• Organização de construção 

descritiva (Nomear, localizar- 

qualificar)  

                Narrativo Construir a sucessão das ações de 

uma história no tempo, com a 

finalidade de fazer um relato. 

• Organização da lógica narrativa 

(actantes e processos)  

• Encenação narrativa 

               Argumentativo  Expor e provar casualidades numa 

visada racionalizante para influenciar 

o interlocutor   

• Organização da lógica 

argumentativa 

• Encenação argumentativa 

 

É importante esclarecer que o modo enunciativo, segundo Charaudeau (2010), intervém na 

encenação de cada um dos três outros modos de organização. Com isso, esse modo 

comanda os demais. 

 
6- As estratégias discursivas 

 
Segundo Charaudeau (2008), são três as estratégias discursivas: a legitimação, a 

credibilidade e a captação. Ainda, segundo o teórico, a legitimidade se projeta por meio da 

identidade social. Ela é formada pela legitimidade social e pela legitimidade discursiva. A 

legitimidade de um determinado sujeito ocorre uma vez que ele seja aceito por demais 

sujeitos. Tal aceitação acontece quando um valor  unânime é considerado por todos. Esse 

valor irá delegar ao sujeito um poder exclusivo, com todas as suas características 

intrínsecas: como as penalidades, bem como as recompensas.  
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 Podemos resumir a definição de legitimidade da seguinte forma: 

 
A legitimidade é realmente o resultado de um reconhecimento, 
pelos  outros, daquilo que dá poder a alguém de fazer ou dizer 
em nome de um estatuto (ser reconhecido em função  de um 
cargo institucional), em nome de um saber (ser reconhecido 
como sábio), em nome de um saber-fazer (ser reconhecido como 
especialista (CHARAUDEAU, 2008, p.67) 

 
Vale ressaltar, segundo Charaudeau (2008), que é preciso estabelecer a distinção entre 

legitimidade e credibilidade. A legitimidade, como vimos, irá atribuir a um sujeito um 

direito de agir através do discurso ou por meio de ações. Ela está relacionada ao direito 

atribuído à pessoa, mas não à pessoa em si. Assim, quando a questionamos, estamos 

questionando o direito, mas não a pessoa.  Entretanto, a credibilidade ocorre quando 

questionamos a pessoa, uma vez que ela não tenha demonstrado sua capacidade para dizer 

ou fazer. 

 
A credibilidade é avaliada pelo outro, por um interlocutor que irá decidir se o que ele está 

vendo ou ouvindo de um sujeito falante é fidedigno, é autêntico. 

 
A credibilidade é, pois, a capacidade que o sujeito deve ter para se fazer acreditar, tanto 

naquilo que ele afirma, como em sua sinceridade. Ele expõe uma imagem de si mesmo 

(ethos),  de maneira estratégica, que  tem como objetivo persuadir o auditório;  por isso, ao 

planejá-la, ele faz, introspectivamente, uma outra pergunta: “Como fazer para ser levado a 

sério?” Para Charaudeau, ele pode escolher diferentes atitudes discursivas para alcançar seu 

objetivo, a saber: 

 
Atitudes de neutralidade: o sujeito apenas relata os fatos, mas não se posiciona diante deles, 

ou seja, não julga ou avalia o que foi relatado. 

 
Atitudes de distanciamento: o sujeito reflete sobre  determinado fato e o  analisa, mas sem 

sensibilidade, sem manifestar paixão, apenas como um conhecedor do assunto. 

 
Atitudes de engajamento:  nesse caso, o sujeito toma uma posição, escolhendo argumentos, 

vocábulos, maneiras mais adequadas para se exprimir, formando uma condição, uma 
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atmosfera de convicção em que a verdade e a sua fala se misturam, com o objetivo de 

influenciar o interlocutor. 

 
Para  Charaudeau (2010), a estratégia de captação  se realiza quando não existe uma relação 

hierárquica de superioridade entre o eu falante e o interlocutor. Dessa forma, não é possível 

ao eu falante emitir uma ordem para que o outro a cumpra. A captação aparece da 

necessidade que o sujeito tem de que o parceiro perceba os seus propósitos no discurso, se 

inteirando de seus pontos de vista, se sensibilizando com as causas do sujeito falante. Para 

tanto, o eu falante deve se conscientizar da situação discursiva e refletir sobre a melhor 

maneira de captar o outro. Com isso, o sujeito faz uma outra pergunta: “como fazer para 

que o outro possa ser tomado pelo que digo”. Ele precisa então montar uma estratégia de 

captação que faça com que o interlocutor saia de um “fazer crer” se posicionando para um 

“dever crer”.  

 
Para montar a estratégia de captação, o sujeito deverá procurar persuadir o interlocutor, 

através da reflexão racional, ou da sedução, sensibilizando o outro por meio da emoção. O 

sujeito deve escolher diferentes atitudes discursivas, como as destacadas:  

 
Atitude polêmica: nesse tipo de atitude o sujeito antecipa as possíveis indagações do 

interlocutor. O objetivo é eliminar qualquer obstáculo possível ao seu argumento. 

 
Atitude de sedução: que se realiza por um relato, através do imaginário, com personagens 

que funcionam como suporte de identificação ou de rejeição do  interlocutor.  

 
Atitude de dramatização: na qual o sujeito descreve fatos, relatos sobre dramas da vida. São 

histórias repletas de analogias, comparações, metáforas, etc. A maneira de expor tais relatos 

fundamenta-se em valores afetivos compartilhados por todos, o objetivo do sujeito é tocar 

as emoções do auditório, dramatizando-as.  

 
7- Os gêneros discursivos  

 
Como todo discurso se manifesta em gêneros, cumpre aqui apresentarmos também 

considerações sobre  esse importante conceito.   
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Várias são as noções de gêneros discursivos, todas elas, no entanto, são definidas de acordo 

com critérios de cada disciplina em particular. Adotaremos neste trabalho a noção de 

gênero como  pensada  desde a antiguidade até a contemporaneidade, que se aproxima do 

conceito desenvolvido pela AD, e principalmente pela Teoria Semiolinguística, 

instrumental teórico primordial do nosso trabalho.  

 
De acordo com CHARAUDEAU (2004), um gênero é constituído pelo conjunto das 

características de um objeto e constitui uma classe à qual o objeto pertence. Qualquer outro 

objeto tendo essas mesmas características integrará a mesma classe. Para os objetos que são 

textos, trata-se de classe textual ou gênero textual.  

Ainda, segundo esse autor,  

Vê-se que, para definir este conceito [gênero], às vezes leva-se em conta 
de modo preferencial, a ancoragem social do discurso, às vezes a natureza 
comunicacional, às vezes as características  formais  dos textos 
produzidos 6  (CHAURAUDEAU, 2002, 280) (Tradução nossa) . 

 
Não se pode hoje falar em gênero sem se referir a Bakhtin. As contribuições de Bakhtin 

para a literatura e a linguística moderna não são novidades para os pesquisadores da 

linguagem. Uma de suas  contribuições, no entanto, que se tornou notável, dentre outras, 

diz respeito aos gêneros discursivos. Os gêneros, que conforme a tradição da Grécia 

clássica, eram classificados como literários − lírico, épico, dramático −, e retóricos −, 

epidítico, judicial e deliberativo, principalmente a partir das publicações de Bakhtin, 

passam a ter  uma  variedade  bem maior.  

 
Para Bakhtin (2010), a língua é um elemento essencial de interação entre os indivíduos. O 

teórico relaciona a língua com as atividades humanas, que se dividem em campos de 

atividades.  

 
A língua é empregada conforme as várias atividades que existem em cada campo. Por isso, 

é preciso que o locutor, através da enunciação, se adapte a determinado grupo de atividades 

humanas para realizar a enunciação. O emprego da língua se concretiza nas atividades orais 

                                                 
6 On voit que, pour definir cette notion [genre], tantôt est pris em compte de façon préférentielle, l’ancrage 
social Du discours, tantôt as nature communicationelle, tantôt lês caractéristiques  formelles des textes 
produits. 
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e escritas, dentro dos campos de atividades humanas. Com isso, três componentes se 

apresentam, imbricados, quando da formação do enunciado, de acordo com as 

caracterizações de cada campo, a saber: conteúdo temático, estilo e construção 

composicional. Embora os enunciados possam ser utilizados de forma individual, é comum 

se apresentarem nos diversos campos de atividades humanas, sendo que cada campo tem 

seus tipos relativamente estáveis, o que é chamado gêneros do discurso.  

 
Abrimos aqui um parêntese para explicarmos melhor os três componentes do gênero 

discursivo, ancorados nas reflexões de Fiorin sobre o assunto. Para Fiorin (2006) os três 

componentes constroem o todo do enunciado. O pesquisador define o conteúdo temático 

não como um tema exclusivo de um texto, mas como “um domínio de sentido de que se 

ocupa o gênero” (FIORIN, 2006, p.62). Assim, por exemplo, o gênero teatral farsa tem o 

seu conteúdo temático que normalmente é o de ridicularizar um indivíduo, um grupo, uma 

instituição estatal etc.7 Dentro do conteúdo temático, haverá as especificações conforme 

determinadas obras. Quanto à construção composicional, Fiorin (2006, p.62) afirma ser 

essa “o modo de organizar o texto, de estruturá-lo”. Tal estruturação irá referenciá-lo no 

tempo e no espaço, para que a interlocução possa ser bem compreendida. Os recursos 

utilizados para a estruturação são os elementos dêiticos.  

 
O ato estilístico é uma seleção de meios linguísticos. Estilo é, pois, uma seleção de certos 

meios lexicais, fraseológicos e gramaticais em função da imagem do interlocutor e de como 

se presume sua compreensão responsiva ativa do enunciado (FIORIN, 2006, p.62). 

 
8- Os imaginários sociodiscursivos 

  
Ao integrar os imaginários à AD8, Charaudeau irá propor uma noção relacionada ao quadro 

teórico dessa disciplina. Para Charaudeau (2008), a aproximação que se dá entre o sujeito 

falante e a realidade acontece pelas representações que circulam em determinado grupo 

social, sendo tais representações imaginários sociodiscursivos. Consequentemente, esses 

imaginários precisam ser materializados. A materialização será construída de diferentes 

                                                 
7
 Fonte:<http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira> acesso em 08/abr./2014. 

8 Charaudeau (2008, p.202) salienta que os imaginários são interdependentes de outras disciplinas como a 
Filosofia, a Antropologia Social,a Sociologia, a Psicologia Social.  
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formas, a saber: por um comportamento específico que acontece nas cerimônias realizadas 

rotineiramente; nas atividades das comunidades, isto é, nas manifestações, reuniões, 

cerimônias. Contudo, a materialização está embasada na reflexão discursiva sem 

estabelecer um só discurso, mas um conjunto de discursos que se misturam, não sendo 

possível discernir qual é o primeiro deles. Com isso, podemos constatar que os imaginários 

circulam dentro da interdiscusividade. Segundo Charaudeau (2008, p.207): 

 
Eles dão testemunho das identidades coletivas, da percepção que os 
indivíduos e os grupos têm dos acontecimentos, dos julgamentos que 
fazem de suas atividades sociais. No espaço político, por exemplo, 
circulam imaginários  sobre o comportamento que o político deve adotar, 
conforme a situação em que se encontre: campanha eleitoral, alocução 
televisiva, debate, reunião etc., imaginários relativos ao ethos que ele 
deve construir para si em função de uma expectativa coletiva dos 
cidadãos, imaginários de opinião que sustentam os programas eleitorais, 
as profissões de fé ou os escritos analíticos. Frequentemente, esses 
imaginários se sobrepõem e constroem espécies de arquétipos coletivos 
inconscientes. 
 

Ainda, é importante ressaltar que embora o conceito de estereótipo e de imaginários 

sociodiscursivos sejam muito próximos, há, no entanto, uma diferença entre eles. O 

conceito de  estereótipo se mostra mais cristalizado, enquanto que o de imaginários 

sociodiscursivos não. Segundo Charaudeau (2007, p.53),  

 
Deve-se entender, a nossa proposta é livrar-se de um conceito, o 
estereótipo, o que é demasiado restritiva, porque não é detectável através 
da fixação de seu caráter de uma verdade que não é comprovada ou que é 
falsa. O imaginário não é nem verdadeiro nem falso. É uma proposta de 
uma visão de mundo que se baseia na construção de sistemas de 
pensamento, o que pode excluir ou sobrepor-se uns aos outros 9 (tradução 
nossa). 
 

Ao propor um conceito menos cristalizado, menos restritivo, conforme dito acima, o teórico 

nos dá a liberdade de não precisar classificar o imaginário sociodiscursivo como 

cristalizado ou efêmero. Mendes, em seu artigo Algumas configurações dos imaginários e 

dos éthé de ‘ladrão” na cultura brasileira, endossa tal raciocínio de Charaudeau: 
                                                 
9 On l'aura compris, notre proposition consiste à se débarrasser d'une notion, le stéréotype, qui est par trop 
restrictive puisqu'elle n'est repérable que par son caractère de fixation d'une vérité qui ne serait pas avérée, 
voire qui serait fausse. L’imaginaire n'est ni vrai ni faux. Il est une proposition de vision du monde qui 
s'appuie sur des savoir qui construisent des systèmes de pensée, lesquels peuvent s'exclure ou se superposer 
les uns les autres. 
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A vantagem em se adotar a terminologia “imaginários sociodiscursivos”, 
segundo o autor, residiria no fato de não ser necessário classificar o que é 
cristalizado e o que é efêmero, mas tratar o movimento contínuo entre 
esses dois processos das representações (MENDES, 2012, p.21). 

 
Nesse ponto, cabe-nos distinguir os tipos de imaginários sociodiscursivos, conforme 

proposta de Chauraudeau.  Para o pesquisador, os imaginários assim se classificam: os 

oriundos dos saberes de conhecimento e os imaginários oriundos dos saberes de crença. 

Quanto aos saberes de conhecimento, explica Charaudeau (2007, p.55), trata-se de uma 

verdade que existe independentemente do caráter subjetivo do sujeito, ou melhor, exterior à 

subjetividade de cada um. É uma verdade que corresponde à existência dos fatos do mundo 

com as explicações sobre os fenômenos, que são colocadas de forma objetiva, tendo um 

sujeito neutro da enunciação, que apenas relata os fatos como eles são, desprovidos de 

qualquer julgamento, de qualquer manifestação subjetiva. Enfim os saberes de 

conhecimento são os da “ciência” ou os da “ordem das coisas”, que garantem a 

possibilidade de verificação das declarações proferidas, e, portanto, do conhecimento. É 

então um processo de construção de conhecimento que, por sua vez,  dará origem a dois 

tipos de saberes: os saberes científicos e os saberes de experiência. 

 
Os saberes científicos procuram explicar o mundo e seu funcionamento, dentro da ordem da 

razão científica, tendo como procedimento, para a constituição do saber científico, a 

observação, a experimentação e o cálculo. Utilizam-se para tal conhecimento ferramentas 

precisas, por exemplo,  microscópios e computadores, etc, sendo o conhecimento objetivo, 

qualquer outra pessoa, com igual competência, terá o mesmo resultado de seu antecessor, 

desde que utilize  instrumentos similares. 

 
Os saberes de experiência se configuram também como explicações sobre o mundo, se 

aplicam ao conhecimento de mundo, contudo sem nenhuma forma de comprovação 

científica. São experiências que podem ser compartilhadas entre os indivíduos, ou grupos 

de indivíduos e são universalmente aceitas. Como afirma Charaudeau (2007, p. 56), “Não 

há necessidade de saber as leis da gravidade para concluir que se eu soltar um objeto ele 
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cairá”10 (tradução nossa). Com isso, podemos considerar o conhecimento empírico como 

conhecimento de mundo como o adquirimos. 

 
Os saberes de crença propõem defender um julgamento sobre o mundo, isto é, os valores 

são oriundos de um juízo não relacionado ao conhecimento de mundo,  é um julgamento 

determinado pela realidade, não dependendo do julgamento humano. Nos saberes de crença 

ocorre um procedimento axiológico das relações do homem com o mundo. Eles são 

classificados em dois tipos específicos de saberes: o de revelação e o de opinião.   

 
O saber de revelação constitui-se  numa verdade exterior ao sujeito que, porém, não pode 

ser averiguada, exigindo uma adesão completa do sujeito. Tal saber pode ser justificado por 

meio de textos que testemunham essas verdades. 

 
Quanto ao saber de opinião, ele surge de um processo de avaliação do sujeito que se engaja 

em um julgamento a propósito dos fatos do mundo. Como afirma Charaudeau (2007, p.58), 

como todo saber de crença, “não é o mundo que se impõe ao sujeito, mas o sujeito que se 

impõe ao mundo"11 (tradução nossa). A opinião é constituída por um sujeito que se apropria 

do saber que circula em um grupo social. É então uma ação individual, porém realizada por 

influência do saber circulante em determinado grupo social. Na verdade, ele aparece sob a 

forma de enunciação generalizante, como, por exemplo, os provérbios, máximas e ditados. 

Contudo, o sujeito sabe que o saber é questionável, o que se pode demonstrar com os 

próprios provérbios que respondem a um contra-provérbio. Por exemplo, o provérbio 

“Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”, nos dá uma idéia positiva de que 

persistindo conseguiremos o que desejamos. Entretanto o provérbio: “Desse mato não sai 

coelho”, seria um contra-provérbio que questiona o anterior, ou seja, querendo dizer que é 

preciso desistir de um intento, um desejo, pois todas as possibilidades para alcançar um 

determinado objetivo, um desejo, se esgotaram. 

 

                                                 
10  “ [...]je n' ai pas besoin de connaître les lois de la gravitation pour savoir que si je lâche un objet, il tombera 
11  “ Comme dans tout savoir de croyance, ce n’est pas le monde qui s’impose au sujet mais le sujet qui 
s’impose au monde.” 
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Além disso, nos encontramos dentro de um universo de conhecimentos, onde se admite a 

existência de vários juízos possíveis a propósito dos fatos do mundo, juízos entre os quais o 

sujeito faz uma escolha segundo diversas lógicas: de necessidade, de probabilidade, e 

daqueles que intervêm  tanto no racional como no  emocional. 

 
A opinião comum é um julgamento generalizante, até mesmo universal e amplamente 

compartilhado por todos. Assim, o sujeito se exprime como se fosse o ponto de vista de 

todos. A opinião comum costuma se manifestar também por meio de provérbios, ditados e 

outros enunciados generalizados. Conforme exemplifica Charaudeau (2007, p.58), “É 

melhor se rico e bonito do que feio e pobre” 12 (tradução nossa). Ela é encontrada também 

nos slogans e comentários jornalísticos, como se pode ver nesse outro exemplo de 

Charaudeau (2007, p.58): “A guerra é fonte de miséria.”13 (tradução nossa). Enfim, não 

coloca posicionamento subjetivo, pessoal do sujeito, porque ele se apropria do julgamento 

da  doxa. 

 
A opinião relativa é restrita porque pertence apenas a um sujeito ou a um determinado 

grupo, que se posiciona a favor ou contra um assunto, sendo um ponto de vista 

circunstancial. Inscrito em um espaço de discussão, esse posicionamento é confrontado 

com outro grupo, sendo fundamentalmente crítico. A opinião relativa se realiza dentro de 

um espaço de discussão democrático.  

 
A opinião coletiva diz respeito à categorização que os grupos fazem entre si, levando-se em 

consideração alguma característica inerente ao grupo. Enfim, trata-se de uma opinião que 

qualifica um valor identitário consistente que não é questionável pelo grupo.  

 
Para concluir, os imaginários sociodiscursivos são constituídos pelos saberes circulantes, 

constituindo, com isso, os discursos sociais. Por considerarmos que o ponto de vista de 

Charaudeau é mais prático e objetivo para o nosso trabalho, resolvemos adotar os 

imaginários sociodiscursivos e não o conceito de estereotipagem. Contudo é preciso 

também fazer algumas considerações sobre os estereótipos, para expormos as pequenas 

                                                 
12  “Il vaut mieux être beau et riche que laid et pauvre” 
13  La guerre et source de misére. 
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nuances desses dois conceitos, e, consequentemente, ratificarmos melhor nossa opção pelos 

imaginários sociodiscursivos. 

 
9- A estereotipagem  

 
Para Amossy14, a noção de estereotipagem é pesquisada por várias disciplinas, a saber: a 

linguística, as ciências sociais, a AD, dentre outras. Discorreremos sobre o conceito nas 

ciências sociais e na AD, tendo em vista que observamos certa proximidade do conceito nas 

duas disciplinas.  

 
Nas ciências sociais, em trabalhos da sociologia e psicologia, encontramos o estereótipo 

como “uma representação coletiva cristalizada”, ou ainda conforme Morfaux (1980), 

segundo Amossy, são “imagens pré-concebidas e cristalizadas, abreviadas e fatiadas, das 

coisas e dos seres que o indivíduo faz sob a influência do meio social”. Refletindo sobre 

nossa  realidade, seria a imagem que fazemos dos políticos, de nossa pátria, das etnias, etc. 

É uma categorização que se configura como uma série de atribuições a determinados 

grupos de indivíduos.  

 
Amossy completa a definição, exemplificando com a figura do judeu em 1932, nos Estados 

Unidos, que aparece como “astuto, mercenário, audacioso, cúpido, inteligente”. As 

representações sociais, de acordo com a estereotipagem, retratam muitas vezes uma noção 

prejudicial de certos grupos de indivíduos, pois está alicerçada no preconceito.  

 
Novamente, pensando na realidade brasileira, podemos observar que os estereótipos se 

formam nas diferenças existentes entre as comunidades de vários estados ou regiões. Com 

isso, para determinados brasileiros, que não são baianos, os baianos são preguiçosos, o 

mesmo ocorre com o carioca que é visto como malandro15, o mineiro é quietinho, que não 

fala sobre o que está fazendo, etc. 

 

                                                 
14 Apoiamo-nos no verbete escrito por Ruty Amossy, no Dicionário de Análise do Discurso de Charaudeau & 
Maingueneau (2008, p.215), para discorrermos sobre o tema estereótipo. 
15 Podemos inclusive exemplificar com o personagem Zé carioca das revistas em quadrinhos, criado por 
Walter Disney. Ele é um papagaio malandro, nascido nos morros cariocas. Lógico que o personagem foi 
baseado num estereótipo do povo carioca, cuja visão partiu de um estrangeiro. 
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Para Amossy (2008), a estereotipagem são as representações partilhadas em uma dada 

comunidade, ou melhor, são as representações culturais de uma doxa. São modelos que 

estão completamente incorporados em uma cultura, mesmo que sejam questionáveis. A 

estereotipagem é na verdade uma representação da realidade. É uma forma cristalizada de 

uma realidade. Tal representação se faz através de um pré-construído por uma comunidade, 

com relação a um indivíduo. Assim sendo, na Análise do Discurso, conforme Amossy 

([1997, p.21] ), constrói-se uma leitura a partir do estereótipo, “como uma representação 

coletiva cristalizada”, uma vez que ele emerge somente no momento em que o alocutário 

recupera, no discurso, elementos espalhados e frequentemente lacunares, para reconstruí-

los em função de um modo cultural preexistente. 

 
Enfim, apresentamos aqui apenas uma breve noção do estereótipo, para, como dito 

anteriormente, esclarecermos e ratificarmos nossa filiação à noção de imaginários 

sociodiscursivos, desenvolvida por Charaudeau e mais satisfatória do que a noção de 

estereótipo  para a pesquisa que estamos desenvolvendo. 

 
10- A interdiscursividade  
 

 
Outro conceito importante como suporte para a análise que vamos desenvolver é o de 

interdiscursividade. Cumpre esclarecer que essa noção sofreu muitas mutações, pois foi 

inserida em contextos teóricos diversos que também se modificaram. Apesar dessa 

dificuldade, a noção de interdiscurso, que implica a noção de formação discursiva, é sempre 

profícua na AD, pois possibilita um olhar muito abrangente e aprofundado sobre o discurso.  

 
Para entendermos a interdiscursividade, é preciso, primeiramente, definir o conceito de 

formação discursiva (FD). No âmbito  da Análise do Discurso, considera-se  que a noção de 

formação discursiva tem dupla paternidade, já que foi concebida primeiro por Michel 

Foucault e, depois, sob a ótica do marxismo de Louis Althusser, por Michel  Pêcheux. Foi 

nessa última versão que o conceito de formação discursiva foi incorporado à AD. 

 
Para Maingueneau (apud Charaudeau & Maingueneau, 2008, p.240-241), Foucault trabalha 

o conceito de formação discursiva, tentando determinar uma reunião de enunciados que 

estariam relacionados a um mesmo sistema de regras historicamente ordenadas. 
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Entretanto, a noção de formação discursiva que a AD incorpora é a concepção de Pêcheux, 

reformulada a partir dos anos de 1980, que articula memória, história e formação 

discursiva. Conforme esse autor, as FDs fundem-se então em interdiscursos: seus sentidos 

específicos são estabelecidos pela exterioridade relacionada com o interdiscurso. 

 
Para Pêcheux, segundo Santos (2013), a definição de interdiscurso relaciona-se, também, à 

memória discursiva, na qual o dizer tem como suporte um conjunto de já-ditos, de pré-

construídos. 

 
É preciso então definir  o conceito de “pré-construído” para adiantarmos a relação das falas 

ou enunciados dentro do discurso. 

 
Branca-Rosoff16 assim define a noção de pré-construído: o pré-construído é considerado o 

registro, no enunciado de um discurso anterior, fazendo oposição ao que é construído no 

instante da enunciação. O pré-construído é o já-dito, sem lembrarmos quem fez essa 

enunciação. A noção de pré-construído está relacionada à de interdiscurso, cooperando para 

desestabilizar os antagonismos entre o exterior e interior de uma FD, em proveito das 

sobreposições entre discursos que se relacionam com as demais formações discursivas 

exteriores e anteriores, que participam no discurso de um sujeito. O pré-construído  é, 

portanto,  o ponto de percepção do interdiscurso. 

 
Segundo Maldidier (apud SANTOS, 2013, p.221), o interdiscurso seria sempre a 

reinscrição que se apresenta  de forma camuflada, isto é, é a existência do “não dito” que 

perpassa o “dito”, sem que se possa identificar uma linha divisória entre os dois elementos. 

Assim, “O intradiscurso pode ser entendido como o fio do discurso do sujeito falante, ou 

seja, um efeito do interdiscurso sobre si mesmo, uma interioridade.” (PÊCHEUX, 1997 

apud SANTOS, 2013, p.221). Consequentemente, o interdiscurso sinaliza o que está sendo 

dito: em relação ao sujeito com ele próprio e em relação aos ditos  anteriores e posteriores, 

passados e futuros que se apresentam conforme a FD na qual se inscrevem, permitindo que 

os sujeitos se reconheçam, criando discursos oportunos e coincidentes. 

                                                 
16  Verbete escrito pela autora no Dicionário de Análise do Discurso de Charaudeau & Maingueneau (2008, 
p.401). 
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A memória discursiva é, portanto, uma reunião de ditos declarados que dão suporte a todos 

os ditos, mas que se originam de sujeitos que não têm consciência de uma determinação 

externa, e, por isso, não são origem dos significados, “mas resultados desses significados”, 

cujos efeitos são criados pela ideologia, inconsciência e materialidade. 

 
Para Pêcheux, a memória discursiva se caracteriza por:  

 
[...] aquilo que, face a um texto que surge como acontecimento a ser lido, 
vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-
construídos,  elementos citados e relatados,  discursos transversos etc.)  
de que sua leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio 
legível (PÊCHEUX, 1999,p.50 apud SANTOS, 2013,p.220). 
 

Vê-se, pois, que a memória é, por assim dizer, a “espinha dorsal” do interdiscurso, fazendo 

com que ele se constitua de forma peculiar quanto ao sentido. Ainda segundo Pêcheux, 

como assinala Santos (2013), “memória é necessariamente um espaço móvel de divisões, 

disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos, de regularização “[...]. Um 

espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contradiscursos” (PÊCHEUX, 1999, p.59 

apud SANTOS, 2013,p.220). 

 
Concluímos, então, que é a memória que resgata interdiscursos de vários campos 

discursivos. Estes são dispostos num novo contexto, o que faz com que o discurso, embora 

contendo já-ditos, tenha a sua peculiaridade e disposição como um discurso original.  

 
11- O ethos e o pathos  

 
Passamos agora a discorrer brevemente sobre duas noções também importantes para o 

desenvolvimento da análise a que nos propomos, os conceitos de ethos e pathos. 

 
11.1- O ethos  

 
O conceito de ethos remonta aos sofistas que, antes de Platão e Aristóteles, já utilizavam 

argumentos etóticos, apelo ao caráter e à conduta, para vencer suas causas, como se pode 

ver, por exemplo, em Tetralogias de Antifonte. Entretanto, foi através de Aristóteles e de 

Cícero, principalmente, que esses conceitos se difundiram. 

 



 43

Aristóteles, em Retórica, considera que a persuasão se dá por meio de três  provas retóricas, 

o logos, o ethos e o pathos (em Cícero logus, conciliare e incitare). O logos está 

relacionado à razão, o pathos atinge o auditório por meio da emoção e o ethos se refere à 

imagem que o sujeito apresenta de si no discurso. O ethos e o pathos demonstram o caráter 

psicológico que as circunstâncias exigem para o discurso. O ethos se volta para o orador, e 

o pathos para o auditório.  

 
Assim define Aristóteles o ethos em sua Retórica:  

Éthos é o apelo que se serve da credibilidade, da autoridade, do caráter ou 
do background do orador ou de quem ele representa, para levar a 
audiência a confiar nele e então aceitar os argumentos apresentados por 
ele, para conseguir a benevolência do auditório (Aristóteles, Retórica, 
1.2.4; ). 

Esse filósofo afirma ainda que a credibilidade do orador pode ser estabelecida de três 

modos específicos no decorrer de um discurso: se for hábil para dar a impressão de que é 

inteligente, sábio (phrónesis), bondoso, solidário (éunoia) e honesto e franco (areté). 

Ele reconhece que em casos que envolvem opinião, o caráter do orador pode ser "seus 

melhores meios de persuasão". Para Aristóteles, o objetivo do estabelecimento do  ethos é 

realizado em grande parte através do uso de eventos narrativos que demonstram 

experiências anteriores do falante e permitem que o público use essas experiências para 

estabelecer  as credenciais do orador. 

Para Aristóteles, todo o esquema argumentativo pode falhar se a plateia não confiar no 

orador. Por outro lado, argumentos frágeis podem convencer, desde que se confie no 

orador. 

Aristóteles afirma ainda: “É porém preciso que esta confiança seja resultado do discurso e 

não de uma opinião prévia sobre o caráter do orador” (Aristóteles, Retórica. I,2 , 1356 a). 

Platão, diferentemente de Aristóteles, entende que o ethos não é estabelecido no discurso. 

Ele demonstra, em  Phaedrus,  que o  ethos de um orador vem grandemente de sua 

reputação na comunidade e da reputação de sua família.  
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Quando Cicero discute ethos, ele enfatiza a importância do ethos platônico e  refuta a ideia 

do ethos aristotélico. Cícero defende o ponto de vista de que o ethos não pode ser 

estabelecido no discurso, mas que ele deve ser revelado nas ações do homem: 

Tem muita força então, para que se vençam as causas que se aprovem o 
caráter, os costumes, os feitos e a vida dos que defendem as causas e 
daqueles em favor de quem as defendem. [...] Cativam-se os ânimos pela 
dignidade do homem, por seus feitos, por sua refutação (Cícero, De 
Oratore. II, 182). 

Também Isócrates defende que o orador já possui o ethos antes de apresentar o discurso e 

diz que o orador não pode inventar um falso ethos para persuadir a audiência. Diz esse 

retórico:  

Além disso, note-se, o homem que deseja persuadir as pessoas não será 
negligente quanto à questão de caráter. Não, pelo contrário, ele se 
esforçará,  sobretudo para estabelecer um nome mais honrado entre seus 
concidadãos; pois  quem não sabe que as palavras trazem maior convicção 
quando faladas por homens íntegros e que  o argumento que é baseado na  
vida de um homem é de mais peso do que o que é fornecido por palavras? 
( Isócrates,  Antidosis, 1339). 

 
Essas categorias retóricas foram retomadas na atualidade e reforçam sobretudo os estudos 

que dizem respeito à argumentação. A ênfase maior dos estudos retóricos contemporâneos 

recai sobre o ethos e o pathos.  

 
No âmbito da AD, principalmente as noções de ethos e de pathos vêm sendo  muito 

exploradas, por exemplo por  Charaudeau (2008), Maingueneau (2008) e  Amossy (2008).  

Quanto ao ethos, o que nos interessa especialmente neste trabalho, além de a noção clássica 

ter sido resgatada, resgatada também  foi a discussão clássica sobre o entendimento  sobre 

essa  noção: são comuns hoje as expressões ethos construído e pré-construído (Charaudeau 

(2008, p.114),  ethos discursivo e ethos  prévio (Amossy, 2011). 

 
Modernamente, a AD inscreve o ethos no ato da enunciação, isto é, no dizer do locutor. 

Dessa forma, muitos analistas do discurso consideram que o ethos está relacionado ao 

momento da enunciação, ou na aparência do discurso, na ação linguageira do sujeito 

locutor. 
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Charaudeau, no entanto, sensatamente, em relação à polêmica clássica sobre a natureza do 

ethos adota uma posição conciliadora:  

 
De fato, o ethos, enquanto imagem que se liga àquele que fala, não é uma 
propriedade exclusiva dele; ele é antes de tudo a imagem de que se 
transveste o interlocutor a partir daquilo que diz. O ethos relaciona-se ao 
cruzamento de olhares: do olhar do outro sobre aquele que fala, olhar 
daquele que fala sobre a maneira como ele pensa que o outro vê. Ora, 
para construir a imagem do sujeito que fala, esse outro se apóia ao 
mesmo tempo nos dados preexistentes ao discurso – o que ele sabe a 
priori do locutor – e nos dados trazidos pelo próprio ato de linguagem 
(CHARAUDEAU, 2008, p.115) (grifos nossos). 
 

Assim explica Charaudeau sua posição: a interação do ethos pré-construído e do ethos 

construído está inserida no discurso e se volta para a questão da identidade do sujeito. 

Consequentemente, a identidade do sujeito se desdobra em dois componentes: um primeiro 

componente no qual o sujeito se apresenta com sua identidade social, atribuindo-lhe a 

palavra, legitimando o interlocutor de acordo com seu estatuto e papel que lhes são 

reconhecidos pela situação de comunicação. E um segundo componente no qual o sujeito 

cria, para si mesmo, uma identidade discursiva presa ao ato de comunicação, atribuindo-lhe 

papéis e estratégias que deverão ser seguidos nessa situação de comunicação. Ou seja, a 

situação de comunicação obriga o locutor a assumir determinados papéis na enunciação, 

para, dessa forma, se projetar positivamente para o seu auditório. 

 
A partir daí, o sujeito passa a se mostrar pelo olhar do outro com suas próprias 

características psicológicas e sociais e, por sua vez, mostra também sua identidade 

discursiva construída por ele, no momento da enunciação.  O resultado dessas identidades é 

o que forma o ethos.  

 
No entanto, pode-se constatar que o ethos não é plenamente consciente, boa parcela dele 

não é consciente, nem mesmo de acordo com aquilo que o interlocutor (leitor) compreende. 

Ou seja, o interlocutor pode construir um ethos que não é exatamente o que o locutor 

deseja, como acontece muitas vezes na política. Completando, com a reflexão de 

Charaudeau:  

O ethos encontra-se no centro desse paradoxo que sustenta a filosofia 
contemporânea, que, mesmo sabendo que o sujeito não é um (Nietzsche), 
que ele é dividido (Lacan), quer fazer como se fosse ele fosse de fato um 
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todo. Trata-se de uma concepção idealizada da existência do sujeito, que 
pode ser aplicada ao sujeito do discurso e que (é a nossa hipótese) guia a 
comunicação social na qual se constrói o ethos (CHARAUDEAU, 2008, 
p.116).  

 

11.2- Apelos emocionais (pathos) 

 

Aristóteles (Retórica, 1.2.5; 2.1.8; 2.2-11) define o pathos como o apelo às emoções do 

auditório. Ainda, segundo o filósofo, o objetivo do orador é fazer aflorar as emoções para 

criar laços de proximidade ou identificação com o auditório e assim, persuadi-lo a aderir a 

suas teses .  

 
Ao considerar o pathos como uma das provas essenciais da Retórica, Aristóteles mudou sua 

concepção inicial de que a Retórica deveria se valer apenas de argumentos lógicos. Essa 

nova visão foi fundamentada no fato  de que as pessoas, para tomar sua decisão de aceitar 

um argumento, ou tomar uma atitude a favor ou contra esse argumento, são influenciadas 

por suas emoções. Com isso, segundo Aristóteles, é primordial que o orador conheça as 

emoções que sensibilizam o outro, utilizando argumentos de natureza patêmica com o 

objetivo de captar seu auditório. 

 
Por essa sua posição, Aristóteles é reconhecido como o precursor da psicologia humana.  

Esse filósofo entende que, ao reconhecer as emoções do outro, isto é, de um determinado 

auditório, o orador irá, estrategicamente, tentar manipular essas emoções com o objetivo de 

persuadi-lo, conseguindo sua adesão a um determinado propósito.   

 
No entanto, é preciso assinalar que a manipulação não se realiza de maneira passiva, mas 

de forma participativa do par manipulador/manipulado, conforme afirmado por Souza 

(2001, p.47),  

 
Uma análise da manipulação "retórica" não deve ser focalizada 
unicamente no orador, como é corrente acontecer, mas, mais exatamente, 
sobre o par manipulador-manipulado, no pressuposto de que este último é 
sempre corresponsável pelo engano de que possa ser alvo. Numa palavra, 
à eventual mentira do orador não tem que, necessariamente, seguir-se o 
engano do auditor. O manipulado não pode ser visto como autômato ou 
presa fácil de um orador menos escrupuloso, sob pena de isso ofender a 
sua própria dignidade de ser humano. É o exercício da sua autonomia e 
liberdade de formação pessoal que o constitui como responsável pelos 



 47

seus atos. (...) Seria muito ingênuo fundar os abusos retóricos 
exclusivamente na ignorância de quem escuta, traduzida esta última por 
um desconhecimento temático que abriria as portas ao abuso de confiança 
do orador.  

 

Dessa forma, é relevante afirmar que o auditório precisa ter competência para distinguir os 

argumentos de natureza patêmica, utilizando-se de uma reflexão crítica adequada para optar 

pela adesão ou não a tais argumentos. Isso, no entanto, nem sempre acontece.  

 
Charaudeau (2008) também acredita que nem sempre o interlocutor se sensibilizará com 

uma determinada emoção, como podemos observar abaixo:  

 
Posso falar do acidente que me aconteceu e cuja lembrança me é 
dolorosa, mas nada garante que a minha narrativa produzirá o mesmo 
efeito de dor em meu interlocutor, se este não encontrar algum eco em 
sua própria experiência. Pode acontecer também de ela não tocar um 
interlocutor, mas tocar outro (CHARAUDEAU, 2008, p.90). 
 

Para que haja uma sintonia entre locutor e interlocutor, o teórico conclui que: 

 
[...] o sujeito que fala deve saber escolher universos de crença 
específicos, tematizá-los de determinada maneira e proceder à 
determinada encenação, tudo em função do modo como ele imagina seu 
interlocutor ou seu público e em função do efeito que espera produzir 
nele (CHARAUDEAU, 2008, p.90). 
  

Essas são, então, algumas condições comunicacionais propícias para que a emoção produza 

o efeito desejado.  

 
É importante ressaltar, ainda, que Souza (2001) resgatando o pensamento de Damásio, 

acrescenta que a emoção e a razão não são dois pontos opostos na Retórica, ao contrário, 

são dois pontos que estão imbricados no pensamento retórico.   

 
[...] a emoção é tão indissociável do acto de raciocinar que, quando dele 
ausente, fica comprometida a racionalidade da própria decisão, a sua 
adequação ao real. Ora a persuasão visa justamente levar o outro a tomar 
uma decisão. Logo, não se podendo já falar de modo distintivo da 
persuasão, ou seja, de persuasão racional, por um lado e de persuasão 
emotiva, por outro, a sugestão e a sedução surgem como modos 
particulares de persuadir tão legítimos como quaisquer outros numa 
retórica de pessoas concretas, olhadas pela totalidade da sua identidade 
intelectual, psicológica e social ( DAMÁSIO, apud SOUZA, 2001, p. 
121-122). 



 48

Outros pesquisadores modernos também consideram a imbricação, na Retórica, das três 

provas do discurso: logos, ethos e pathos. Dentre eles, destacamos Galinari (2014) com seu 

artigo “ Logos, ethos e pathos: três lados da mesma moeda. 

 
Para o pesquisador, ethos e pathos são extensões semântico-discursivas do logos. O que o 

leva a pensar que não podemos compreender o logos apenas de maneira “lógico-

demonstrativa” (GALINARI, 2014, p.262), pois esse meio de prova abrange, também, as 

várias formas de linguagem, cujo objetivo principal é fazer influenciar. Assim, essas formas 

expressivas da linguagem são representadas por diferentes recursos linguísticos, tais como 

preferências lexicais, constituições vocabulares, formação sintática, dentre outros. É a partir 

daí que o pesquisador constata que tanto o ethos quanto o pathos são extensões do logos, 

sendo utilizados em contextos específicos, de acordo com a ocasião, a oportunidade.Se o 

pathos é construído, na Retórica, juntamente com as outras provas do discurso, no Kairós, 

conforme o termo grego, ou ocasião e oportunidade, como dissemos acima, ele se 

implementa, também, de acordo com a tipologia discursiva. Interessa-nos, em nosso 

trabalho, a tipologia do discurso político e a sua representação patêmica.  

 
Valemo-nos, então, de algumas considerações sobre o pathos no discurso político, de 

acordo com as reflexões de Charaudeau (2007).  

 
Para Charaudeau (2007), o discurso político se realiza em um espaço público. Dessa forma, 

a produção desse discurso pode provocar vários tipos de interpretações. É preciso ressaltar 

que, de acordo com o teórico, as conduções da emoção, no espaço público ou privado, são 

diferentes. A cena política, por exemplo, se realiza sempre com um dispositivo, cuja 

expectativa é a do poder. Essa expectativa surge do envolvimento da instância cidadã e da 

instância política. Entretanto, as duas instâncias têm posicionamentos diferentes dentro do 

ato de linguagem. A instância política está num patamar hierarquicamente superior em que 

ela age sobre o outro, exigindo a submissão desse outro. Essa tensão entre as duas 

instâncias provoca a produção de efeitos.  
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Passemos, então, a discorrer sobre o pathos no discurso populista, como exemplificado por 

Charaudeau (2007) em seu artigo. É preciso, no entanto, definir o que é o populismo, 

conforme a concepção do pesquisador. 

 
O populismo é um movimento de massa que nasce em uma situação de 
crise social. A massa é uma agregação de indivíduos em torno de um 
inconsciente coletivo dizendo que esta agregação tem a pretensão de 
representar o povo na soberania popular. 
[...] Mas este movimento [...] tem necessidade de se manifestar e 
constituir uma força de contra-poder, de se reunir sob a conduta de um 
líder que seja suficientemente carismático para constituir um suporte de 
identificação para que essa agregação de indivíduos possa se amalgamar 
em um Eu ideal, representante transcendental de uma nova, porém 
ilusória, entidade coletiva (CHARAUDEAU, 2007, p. 248) (grifos 
nossos). 
 

Pela definição do pesquisador, podemos observar que há uma carência popular em torno de 

um projeto político, existindo, para tentar contornar a crise, um líder político carismático, 

do lado desse povo. É, então, nesse contexto, que o discurso político se torna mais emotivo, 

suscitando nas massas populares, com maior intensidade, o pathos. Segundo Charaudeau 

(2007, p.248-249), trata-se de uma verdadeira “dramaturgia discursiva”, que se estabelece a 

partir de: I) uma situação de declínio, na qual o povo é vítima, podendo o orador explorar 

uma tópica de angústia; II) determinar a origem dos problemas, indicando um culpado, de 

maneira imprecisa. 

 
Dessa forma, constitui-se uma figura de salvador através de um ethos de potência, na qual o 

orador assume um comportamento discursivo mais enérgico através de denúncias, com 

gestos de indignação, frases de efeitos e  ironia. Enfim, esse ethos de potência irá provocar 

emoções no auditório, identificando orador e auditório. 

 
Ainda, segundo Charaudeau (2007, p.250), o objetivo não é apenas o de fazer um discurso 

vibrante, invectivo, mas de salientar e ser porta-voz de valores. Esses são valores 

comunitários, cujo objetivo é resgatar uma “identidade originária”. “Sim, nós somos a favor 

da preferência nacional porque nós somos pela vida contra a morte, pela liberdade contra a 
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escravidão, pela existência contra a escravidão, pela existência contra a extinção” (LE-

PEN, apud CHARAUDEAU, 2008, p.250).17  

 
A estratégia é utilizada também para louvar os valores de “filiação e hereditariedade”. 

 
Que se trate aqui, com certeza, de nossa terra, de nossas paisagens 
exatamente como foram dadas pelo Criador, mas também exatamente 
como foram defendidas, conservadas e embelezadas por aqueles que 
povoaram este território há milênios e dos quais somos os filhos (LE-
PEN, apud CHARAUDEAU, 2008, p.250).18 

 
Para concluir, é através dessas estratégias de dramatização que o ethos de potência projeta 

um pathos, cujo objetivo é persuadir, captar a adesão de um auditório. É preciso ressaltar 

que o orador, estrategicamente, utiliza-se da primeira pessoa do plural, nós, cujo objetivo é 

fortalecer a aproximação dos sujeitos envolvidos no ato linguageiro, isto é, orador e 

auditório. Entretanto, como discorremos acima, essa adesão nem sempre se realiza de 

maneira passiva pelo auditório, mas  pode se dar de forma reflexiva e consciente. 

 
12- Charaudeau e o discurso político 

 
Embora neste trabalho  a análise a que nos  propomos seja uma peça literária, ficcional, o 

tema por ela explorado é a política. Considerando que Charaudeau abordou a política 

também em seu livro O discurso político, entendemos necessário apresentar aqui, 

sucintamente, suas idéias. 

 
Em “O discurso político,” Charaudeau começa suas reflexões sobre esse tipo de discurso,  

definindo-o como um discurso fundamentado na imbricação entre linguagem e ação. Para o 

autor, a palavra política se situa entre uma verdade do dizer e uma verdade do fazer; é  uma 

verdade da ação que se manifesta através de uma palavra de decisão, e uma verdade da 

discussão que se manifesta através de uma palavra de persuasão (logos ) ou sedução 

(pathos). 

 

                                                 
17 La lettre de Jean-Marie Lê Pen de 15 de maio de 1991, p.115. 
18 Discurso de Jean-Marie Le Pen em Saint-Franc, Présent, 21 e 22 de outubro 1991, p.88.  
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 As instâncias de comunicação (política, cidadã e midiática) são definidas por sua 

finalidade comunicacional, por exemplo, propor, reivindicar, denunciar,  persuadir etc.  

 
Considerando a relevância da persuasão no discurso político, e a importância do  afeto na 

persuasão, um ponto importante na sua constituição é, para Charaudeau, o espaço do mentir 

verdadeiro como estratégia de sedução, a mentira na cena pública. Para o autor, “todo 

político sabe que lhe é impossível dizer tudo, a todo momento, e dizer as coisas exatamente 

como ele as pensa ou concebe, pois suas palavras não devem atrapalhar sua ação.” (p. 104-

105). 

 
Assim sendo, para Charaudeau, no contrato de comunicação político, os atores da instância 

política devem sempre obedecer à lógica do parecer verdadeiro, empregando para esse fim 

estratégias para evitar ser pego em mentiras como a generalidade, o silêncio mentiroso,  a 

omissão e a denegação. Charaudeau entende que a ação política só é possível se houver a 

aparência de verdade.  

 
Charaudeau apresenta a política através da metáfora do teatro, descrevendo sua estrutura e 

as estratégias dos seus atores. Para ele, o discurso político pode ser considerado um “jogo 

de máscaras” (CHARAUDEAU, 2008), já que a imagem de si que o enunciador passa com 

seu discurso não corresponde necessariamente à imagem real do sujeito empírico 

responsável pelo enunciado. Assim, um político desonesto poderá criar uma imagem de 

homem honesto, de homem idôneo etc.  

 
Para tratar da imagem dos atores políticos, Charaudeau toma emprestado à retórica o 

conceito de ethos, a construção da imagem de si, um dos termos chave de sua  análise. Ele  

considera como elementos constituintes do ethos do político, além dos dotes morais (como 

sua credibilidade), de sua história de vida, da tradição em que está inserido, o sujeito falante 

empírico, sua constituição física (ethos de potência), suas características vocais (voz , 

entonação), gestuais etc.  

 
Segundo Charaudeau, é longo o rol de virtudes que os políticos procuram incorporar  a seus 

discursos para a construção de uma imagem positiva ou para preservação da imagem 

quando ela é atacada. No entanto, para esse autor, uma vez que a cada ethos correspondem 
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limites, caso esses limites sejam ultrapassados, eles deixam de ser funcionais. Assim, a 

exploração excessiva do ethos de “sério” sugere austeridade; do ethos de compaixão sugere 

fraqueza, do ethos de culto sugere frivolidade.  

 
Outra noção importante da análise de Charaudeau quanto ao discurso político é a de 

imaginário sociodiscursivo, como já vimos, definido como um “universo de significação 

que funda a identidade de um grupo”(p.202-204). Esses imaginários são fontes de 

identificação e de estratégias de persuasão; os imaginários discursivos são imaginários de 

verdade, materializados discursivamente em textos, provérbios, máximas que devem ser 

compreendidos por um maior número possível de interlocutores. Para Charaudeau, no 

discurso político os principais imaginários têm em comum a referência a valores do bem 

em comunidade: imaginários de “tradição”, de “modernidade”, de “soberania”. Sob a 

perspectiva retórica, a verdade dos imaginários é definida em termos de adesão e, portanto,  

é dependente de sua força e de seu efeito.   

 
Na sequência, Charaudeau se debruça sobre as influências das mídias, buscando saber se o 

discurso político tem autonomia ou está condenado a se diluir no midiático. Chega à 

conclusão de que o único espaço que resta para o logos no discurso midiático é o discurso 

dos especialistas dos quais os políticos não participam e que, em seu conjunto, a atividade 

política vem sendo comandada  pelos meios de comunicação. Numa atitude bastante 

conformista, conclui que  

 
[...] os políticos, nesse mundo moderno da encenação e do espetáculo, se 
quiserem exercer alguma influência sobre os cidadãos, devem aprender as 
novas regras de insinceridade e do mentir verdadeiro legítimos, aceitar 
esse paradoxo moderno segundo o qual se dá uma grande importância ao 
parecer justamente numa época em que a cidadania é mais esclarecida 
(CHARAUDEAU, 2008, p.305-306). 

 
Charaudeau, ciente da importância da imagem na política, propõe, enfim, uma nova ética 

política, dando outra interpretação às máscaras, ao ethos e ao pathos, que, segundo ele,  não 

devem ser  considerados  necessariamente como artifícios para ocultar intuitos escusos, só 

reconhecíveis através de uma análise. As máscaras devem ser consideradas, como no teatro, 

símbolos, que tornam a trama inteligível. Charaudeau vê na encenação do discurso político 
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um aspecto constitutivo do fazer político, que deve ser bem compreendido para servir ao 

interesse coletivo. 

 
Charaudeau considera que esse processo talvez represente o formato específico do fazer 

político atual. Como, na modernidade tardia, os grandes discursos redentores se provaram 

ineficazes, e como o auditório do discurso político se tornou mais heterogêneo, em razão do 

desaparecimento das massas, o discurso político tornou-se mais genérico,  amorfo. 

 
Como vimos, Charaudeau apresenta o discurso político factual através da metáfora do 

teatro, do jogo de máscaras. Assim sendo, pode-se entender que, o discurso político fictício, 

como a farsa O Bem Amado,  será então duplamente teatral. 
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CAPÍTULO II 

 

SOBRE O DISCURSO FICCIONAL LITERÁRIO 
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Capítulo II  

 
Sobre o discurso ficcional literário  

  
Considerando que a peça de Dias Gomes em análise além de constituir-se em  um discurso 

político, no caso apresentado como um gênero teatral −, a farsa −, faz-se necessário  

também abordá-la  enquanto gênero ficcional literário teatral. 19 

 
1-Mimesis, a arte de imitar 

 
Uma vez que a farsa O Bem Amado apresenta uma caricatura do político brasileiro  e que 

toda caricatura  é uma imitação, o primeiro conceito a ser convocado, e que  remonta à 

Grécia antiga, é o conceito de mimesis. O termo mimesis (imitação),  em sua origem, refere-

se à ação  ou faculdade de imitar, de copiar, de reproduzir  ou representar a natureza, o que, 

para Aristóteles,  é  o fundamento da arte.  

 
Segundo Mendes (2010, p. 166-169), a mimesis , no entanto, não é  exclusividade da gênese 

da  arte. Toda  atividade humana inclui procedimentos miméticos, a capacidade do ser 

humano de aprender tem muito a ver com a imitação. Por isso, Aristóteles defendia que é a 

mimesis que  distingue o ser humano  dos animais (Aristóteles, Poética, 2008, 1, IV). 

 
O conceito de mimesis é nuclear na filosofia de Platão, na poética de Aristóteles e no 

pensamento teórico posterior sobre estética, referindo-se à criação da obra de arte e à forma 

como se reproduzem  objetos preexistentes.  

 
Entretanto,  não houve na  Antiguidade greco-romana um consenso sobre o que seja a 

mimesis. Os conceitos de mimesis de Platão e Horácio diferem do de Aristóteles. Para este 

filósofo,  na Poética,  o poeta é um imitador do real por excelência, mas é também seu 

intérprete. Aristóteles, em Poética, em todas as  10 partes da Seção I, nas partes XII, XIV e 

XV da Seção II e nas partes XXII, XXIII e XXVI da Seção 3,  explora exaustivamente o 
                                                 
19 Cumpre esclarecer que as considerações que faremos sobre o gênero peça de teatro estarão focadas no 
texto literário e não na representação da peça no palco. Assim, se fizermos alguma consideração sobre a 
representação, será apenas como apoio para desenvolvermos nossa reflexão sobre o texto literário.  
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conceito de mimesis, identificado em todos os gêneros literários estudados por ele: a 

epopéia, tragédia, comédia, a música de flauta e de cítara.  

 
Para Aristóteles, a imitação pode ser feita através da narração ou através da representação, 

imitando pessoas em movimento e em ação. Quando ela representa os homens em ação, as 

obras são chamadas de drama.  

 
Ainda, para representar os homens em ação, o que ocorre no drama, as imitações 

acontecem, ora imitando os homens bons, ora os homens maus, ou seja, realiza-se a 

caracterização pelo vício ou pela virtude. Assim, pela representação cênica, segundo 

Aristóteles, (Poética, 2008,  p.40), “Homero representa os homens melhores do que são e 

Cleofonte como são, enquanto Hegémon de Tasos, o primeiro que escreveu paródias,  e 

Nicocares, o autor da Deilíada, os representam piores”. Sobre a tragédia e comédia, o 

mesmo acontece, ou seja, a tragédia imita os homens superiores e a comédia, os homens 

inferiores.  

 
A arte de imitar é para Aristóteles uma arte natural, agradável, que o homem conhece desde 

a mais tenra idade. Essa arte engrandece os homens, pois, com ela, os indivíduos 

conquistam os seus primeiros conhecimentos. Os homens que assistem às representações 

sentem prazer pelo representado. Mesmo sendo repugnante e asqueroso o que eles 

vivenciam na realidade, quando representados, eles têm por esses objetos um prazer, pois 

todos estão aprendendo com tal imitação ou representação. Nas palavras de Aristóteles, em 

Poética : 

É que eles, quando vêem as imagens, gostam dessa imitação, pois 
acontece que, vendo, aprendem e deduzem o que representa cada uma, 
por exemplo, “este é aquele assim e assim”. Quando, por acaso, não se 
viu anteriormente o objecto representado, não é a imitação que causa 
prazer, mas sim a execução, a cor ou qualquer outro motivo do gênero 
(ARISTÓTELES, Poética, 2008, p.43). 
 

Para concluir, entendemos, com Aristóteles, que a imitação pela representação não é algo 

supérfluo na vida dos homens. Desde a Grécia Clássica até nossos dias, temos a 

necessidade e o prazer de representar a nossa realidade, de imitá-la.  
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Faremos a seguir algumas considerações sobre os gêneros teatrais − a tragédia  e a comédia  

−,  especialmente , haja  vista sua relação com a farsa, objeto deste trabalho. 

 
2 – O gênero dramático ou teatral  

 
O Gênero Dramático  (ou Teatral) faz parte de um dos três gêneros literários clássicos, ao 

lado do gênero lírico e épico. No entanto, no gênero dramático, como o próprio nome 

indica, os textos literários são criados com o intuito de serem encenados ou dramatizados. 

Do grego, a palavra “drama” significa “ação”. 

 
Desde a Antiguidade, o gênero dramático, originário da Grécia, referia-se  a textos teatrais 

encenados essencialmente como culto aos deuses, os quais eram representados nas festas 

religiosas. A encenação dos textos de gênero dramático tinha o objetivo de despertar 

emoções na plateia, fenômeno chamado de "catarse". 

 
Os autores desse tipo de texto são chamados de dramaturgos, que junto aos atores (que 

encenam o texto), são os emissores, e por sua vez, os receptores são o público. Assim, os 

textos dramáticos, além de serem constituídos de personagens (protagonistas, secundárias 

ou figurantes), são compostos pelo espaço cênico (palco teatral e cenários) e o tempo. 

 
Geralmente, os textos destinados ao teatro possuem uma estrutura interna básica, a saber, a 

apresentação, o conflito e o desenlace.  

 
Além da estrutura interna, tem-se também a estrutura externa do gênero dramático, 

os atos e cenas: o primeiro corresponde à mudança dos cenários necessários para a 

representação, enquanto o segundo designa as mudanças (entrada ou saída) dos 

personagens. Observe que cada cena corresponde a uma unidade da ação dramática. 

São várias as modalidades de textos dramáticos: 

  
A Tragédia é a representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos. 

Os temas explorados pela tragédia são derivados das paixões humanas e as  personagens 

são nobres e heróicas. 
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A Comédia é a  representação de textos humorísticos que levam a platéia ao riso. São 

textos de caráter crítico, jocoso e satírico, e envolvem ações cotidianas com 

personagens humanos estereotipados. 

 
A Tragicomédia é a união de elementos trágicos e cômicos na representação teatral. 

 
A Farsa, que surgiu por volta do século XIV, designa uma curta peça teatral de caráter 

crítico, formada por diálogos simples e representada por personagens caricaturais em 

ações corriqueiras, cômicas, burlescas. 

 

Considerando que neste trabalho temos por objetivo a análise de uma farsa, e que a farsa é 

um subtipo da comédia, passaremos a detalhar mais esses dois gêneros.  

 
3 - A comédia e suas principais características 

 
Os escritos sobre o gênero comédia são poucos na Poética de Aristóteles. O filósofo afirma 

no livro I, que irá mais tarde falar da “arte de imitar em hexâmetro e da comédia” 

(ARISTÓTELES, Poética, 2008, p.8). Entretanto, realiza seu intento apenas na arte de 

hexâmetro, mas não na arte da comédia. Sendo assim, poucas considerações serão 

encontradas nessa época sobre esse gênero.  

 
Segundo Aristóteles ( Poética, p.45-46), a comédia é “uma imitação de caracteres 

inferiores, não, contudo, em toda a sua vileza, mas apenas na parte do vício que é ridícula”. 

Nesse ponto, o filósofo define o ridículo como um defeito e uma deformação, mas que não 

chega a ser dolorosa ou destruidora. Ele compara então o ridículo com a máscara que sendo 

“feia” e “deformada” não exprime dor.  

 
Galinari (2004, p. 115) observa que as ações imitadas têm a função de separar os indivíduos 

em pessoas elevadas ou de baixa índole. Assim, existiria a boa poesia, ou seja, aquela que 

contribuiria, segundo os preceitos do povo grego, para elevar a polis ao seu bom 

funcionamento, e a má poesia, ou seja, aquela que não contribuiria para o engrandecimento 

da polis, mas, ao contrário, exibiria os defeitos dos deuses, ridicularizaria os heróis, 

provocando uma reflexão crítica sobre os valores dominantes. Dentre esses gêneros 
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estavam certamente a paródia, o ditirambo, a comédia. Com isso, de acordo com Galinari 

(2004, p.115),  “os gêneros ditos como incitadores de condutas más (a paródia, o ditirambo, 

a comédia) são pouco comentados (ou divulgados) na Poética, não recebendo, 

consequentemente, uma descrição teórica aprofundada como aconteceu em relação à 

tragédia.” 

 
Portanto, a comédia se apresentou como um gênero de pouco prestígio na era clássica. 

Apenas mais tarde, quando o gênero comédia já estava completamente constituído, é que 

“os chamados poetas cômicos são lembrados”. Não se sabe, no entanto, a origem de alguns 

dispositivos da comédia, tais como: as máscaras, os prólogos, o número de atores, dentre 

outros aspectos do gênero.  

 
3. 1- A Farsa  

  
A farsa é um gênero teatral cômico menos exigente que a alta comédia e tem por objetivo 

principal divertir o público. Originou-se em épocas medievais, embora existam alguns 

elementos farsescos nas comédias de Aristófanes e Plauto. No Renascimento, vários 

autores dedicaram-se ao gênero, entre os quais Gil Vicente, autor da conhecida Farsa de 

Inês Pereira. 

 
A farsa é uma modalidade burlesca de peça teatral, caracterizada por personagens e 

situações caricatas. É estética e literariamente inferior à comédia; é uma peça humorística 

na qual os personagens são rudes ou exageradamente fracos, covardes e impotentes.  O 

gênero, que se distingue da Sátira por não estar preocupado com uma mensagem moral, 

busca apenas o humor e, para isso, vale-se de todos os recursos. Recorre a estereótipos (a 

alcoviteira, o amante, o pai feroz, a donzela ingênua) ou situações conhecidas (o amante no 

armário, gêmeos trocados, reconhecimentos inesperados). A farsa é, pois, um gênero 

dramático cômico que se utiliza de personagens caricatos e excêntricos, além de mostrar 

situações exageradas. 

 
Avançando um pouco mais, constatamos que o gênero farsa se revela com mais força na 

Idade Média, embora na Grécia antiga e mesmo na cultura latina tenha havido farsas. Na 

Idade Média, manifesta-se o teatro religioso, espiritual, mas também o teatro do riso. Além 
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disso, a noção de gênero na arte teatral, para o homem medieval, não apresenta uma 

divisória entre os gêneros considerados mais sérios, como a tragédia, nem os de menos 

prestígio como a comédia, mas se misturam, conforme podemos notar pelo  que afirma 

Aubailly: 

O teatro medieval não se caracteriza por uma clara distinção entre o 
trágico e o cômico. Se é preciso estabelecer uma linha demarcatória, ela 
passa entre o teatro religioso saído da liturgia e as representações para 
litúrgicas [...]e o teatro não religioso,considerado profano. (AUBALLY, 
1975, p.35, apud MACHADO, 2009, p.123) 
 

 
A farsa seria então um gênero oriundo do teatro religioso medieval e, consequentemente, se 

não há a divisão entre os gêneros na Idade Média, conforme exposto acima, o público da 

época também não se dividia entre os que apreciavam os gêneros religiosos ou os que 

estavam voltados para o teatro do riso:  era um mesmo público que ora buscava o conforto 

da espiritualidade, ora buscava o riso, a zombaria como forma de escape, de elemento 

catártico. 

 
A farsa é um gênero muito popular que se utiliza de vários elementos retirados da própria 

realidade, inclusive os personagens, que estão muitas vezes inseridos em um núcleo 

familiar com mulher, filhos e marido etc. Outra forma que relaciona o gênero com a cultura 

popular é que a farsa utiliza-se do empréstimo de temas das fábulas populares medievais, 

como afirma Machado (2009, p.125). Com isso, o texto farsesco mantém uma aproximação 

muito forte com narrativas tradicionais orais e escritas, podendo uma farsa ser criada a 

partir de provérbios populares. 

 
Um outro ponto relevante, que nos chama a atenção, é a origem primeira da farsa em feiras 

livres e praças. Segundo Machado (2009, p.127), “as farsas se abrem também às cenas da 

praça pública, à vida cotidiana fora de casa, em que se revelam quadros da vida social 

ilustrando sempre propósitos desonestos de seus envolvidos”. A cultura popular da Idade 

Média desenvolveu-se  especialmente na praça pública, como aponta o estudo de Bakhtin.  

 
Para ele, a praça era o local de liberdade, de democracia, na qual a cultura popular se 

expressava. E com essa liberdade de expressão, a linguagem verbal, nas farsas 

representadas nas praças, também era influenciada pela atmosfera popular. Assim, segundo 
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Machado (2009, p.130) , “A obscenidade presente na linguagem aparece claramente nos 

registros das farsas de que dispomos”. Indo um pouco além, um estudo sobre a obra 

vicentina revela que: ‘[...] a linguagem e o vocabulário vicentinos são profundamente 

ancorados no vocabulário de praça pública e recorrem largamente ao equívoco e ao duplo 

sentido, explorando seus efeitos cômicos” (KLEIMAN, apud MACHADO, 2009, p.130). O 

mesmo se aplica às farsas em geral.  

 
A farsa se estabelece então pelo discurso ambíguo, jocoso, pelos personagens astuciosos, 

cheios de artimanhas, que querem tirar o melhor proveito das situações, não importando se 

estão enganando ou prejudicando os outros. Entretanto, o personagem prova de seu próprio 

veneno, ou seja, o feitiço volta-se contra o feiticeiro e ela se dá mal. Essa é uma “fórmula” 

do gênero farsa, que se tornou, como as outras características do gênero, relevantes para 

constituir uma peça teatral do gênero com sucesso.  

 
3.1.1- A farsa,  a sátira  e a paródia  

 
De acordo com Rocha (2006), podemos verificar que a sátira apresenta uma intensidade 

bem maior em ridicularizar do que a comédia e a farsa , no sentido de que ela, através de 

um ataque personificado à imagem de um indivíduo, abala com frequência, as relações 

sociais existentes no que diz respeito à supremacia das regras sociais. Além disso, a 

comédia e a farsa aceitam  as normas do jogo social, ao passo que a sátira não aceita, ela 

insurge contra os jogadores e é muito mais revolucionária do que a comédia e a farsa se 

permitem ser. A sátira apresenta uma visão bem mais distorcida e crítica da vida em 

comparação com a comédia.  

 
Outra característica relevante da sátira, apontada por Rocha (2006), e relacionada ao nosso 

trabalho, é que a constituição da sátira envolve a contextualização da obra produzida, 

considerando: o autor em seu momento de produção, o seu propósito, os seus valores, 

implícita ou explicitamente, além do papel do leitor, recepcionista da obra, que deve 

apreender todo o mecanismo utilizado para a criação literária "dos mecanismos formais 

utilizados e da norma defendida; a configuração do objeto contra o qual a sátira se volta e a 

natureza do desvio que ele apresenta " (ROCHA, 2006, p 20).  
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Entretanto, na atualidade, de acordo com Rocha (2006), a crítica não mais trata a sátira 

como um gênero específico como outrora, mas como uma tonalidade e, como consideram 

alguns críticos, pode-se fazer uma distinção entre a sátira e o satírico. A primeira estaria 

relacionada a obras canônicas que se fundamentam em aspectos formais da sátira, e, o 

segundo, estaria sujeito a ocorrer em qualquer aspecto da comunicação humana, até mesmo 

em espaços nos quais a comicidade não é o ponto central, ou onde o riso não aparece de 

maneira mais contundente. Esse autor define pois o satírico como um elemento  multiforme  

que pode ser expresso em vários gêneros, artísticos ou não, atribuindo a eles uma 

tonalidade satírica. A farsa, portanto, pode conter elementos satíricos. 

 
Para Pavis (1999), a paródia é uma peça ou fragmento que tem um texto primeiro como 

base. Tal  texto é metamorfoseado através da ironia, do escárnio, surtindo um efeito 

cômico. Pavis (1999) recorre também ao dicionário Littré que define o termo como: “peça 

de teatro de gênero burlesco que traveste uma peça de gênero nobre”( Littré apud  Pavis, 

1991, p.278).  

 
Entretanto, para Machado (2013, p.31), nem sempre  há um texto base e um segundo texto 

que parodia o primeiro. Para ela, “A paródia pode ser classificada por um fenômeno de 

heterogeneidade constitutiva. Ela admite a captação e imitação de um gênero ou de seu 

conteúdo, bem como a sua subversão” 20 (tradução nossa). 

 
Observamos que a constituição do texto parodiado reflete um conjunto de discursos. O 

discurso primeiro é considerado um discurso sério. A paródia irá destruir e reconstruir esse 

novo discurso, que tem um papel fundamental como discurso lúdico, como um jogo, 

conforme Machado (2004, p.79): "O discurso paródico se manifesta através de um jogo que 

"revela escondendo", jogo de sedução inesperado, pois, vem romper o registro do discurso 

primeiro, abrindo-o para o registro de um discurso segundo."    

 
Machado (2004) considera também que o discurso parodiado é um discurso transgressivo. 

Essa transgressão é constituída no texto parodiado por meio da ironia que subverte o 

gênero, passando de uma produção linguageira considerada séria, para uma não-séria., 

                                                 
20  “La parodie peut être classée parmi les phénomènes d’ hétérogénéite constitutive. Elle admet la captation et 
l’imitation d’um genre ou d’ um contenu, et sa subversion.” 
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Além disso, o gênero, sendo transgressivo, tem a característica de misturar nele mesmo 

diferentes discursos, cada um de determinada origem, com um enfoque diferente do que em 

seu texto original, pois o gênero paródia irá ser mostrado com o objetivo de ironizar alguma 

coisa ou alguma pessoa. 

 
Como se viu, além da paródia como gênero, que tem como referência os discursos, 

redimensionados, de um determinado texto, pode-se ter também apenas os discursos, ou os 

seus conteúdos, como referência para compô-la, sem se referir a um texto específico.   

 
Portanto, da mesma forma que, como vimos, a sátira pode participar do gênero farsa, 

imprimindo a este uma tonalidade satírica, também a paródia pode participar do gênero 

farsa, imprimindo a  ele  elementos parodísticos. 

 
Interessa-nos aqui, principalmente , tendo em vista os objetivos desta dissertação,  uma das 

ferramentas da paródia, a “transcontextualização” termo empregado por Hutcheon (1978), 

segundo Machado (2013). A transcontextualização aparece como o ato pelo qual o 

parodista tenta dar ao texto ou ao objeto parodiado um novo contexto ou um novo espaço 

de ação. Um bom exemplo de transcontextualização nos é lembrado por Sangsue (1994, 

p.53 apud  MACHADO, 2013, p. 84) que se refere ao romance O nome da rosa, de 

Umberto  Eco. Nesse romance, vários fatos e personagens, inspirados nos romances de 

Conan Doyle, são transportados para um contexto medieval.  

 
Para concluir nossas considerações sobre a farsa, um gênero humorístico, apresentaremos 

aqui algumas considerações sobre esse tipo de discurso. 

 
4- O Discurso humorístico  

 
Referir-se a história do discurso humorístico, principalmente pelo viés da literatura e da 

linguística é impossível sem passarmos um olhar sobre as obras de Mikail Bakhtin. Várias 

são as obras em que o autor desenvolveu o tema, como Questões de Literatura e A poética 

de Dostoievski, dentre outras, porém a que se tornou de grande relevância pelo seu estudo 

mais abrangente sobre o humor, o risível, é  sua obra : A cultura popular na Idade Média e 

no Renascimento: o contexto da obra de Francois Rabelais. Nesse texto, Bakhtin faz um 
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estudo da obra de Francois Rabelais, nos apresentando, através dela, os conceitos de 

carnavalização, de grotesco, pertencentes à cultura popular na Idade Média e importantes 

para o entendimento dos gêneros de humor e da literatura.   

 
Segundo Bakhtin, não havia um estudo substancial do riso popular, cujas manifestações se 

realizavam nas praças públicas. Formam-se então duas culturas na Idade Média: a do riso 

popular , bem como a da cultura oficial 

 
O mundo infinito das formas e manifestações do riso opunha-se à cultura 
oficial, ao tom sério religioso e feudal da época. Dentro de sua 
diversidade, essas formas e manifestações – as festas públicas 
carnavalescas, os ritos e cultos cômicos especiais, os bufões e tolos, 
gigantes, anões e monstros, palhaços de diversos estilos e categorias , a 
literatura paródica, vasta e multiforme, etc possuem uma unidade de 
estilo e constituem partes e parcelas da cultura popular, principalmente 
da cultura canavalesca, una e indivisível (BAKHTIN, 2002, p.3).  

 
 

Assim, várias eram as festas populares em praça pública: a festa do asno, a festa dos tolos 

ou o riso pascal. Todas tinham como caraterística principal a transgressão, a subversão de 

papéis, a desentronização das hieraquias. Era uma proposta de mistura total, de 

carnavalização, na qual os discursos sérios são parodiados: o discurso religioso, o discurso 

jurídico, o discurso político etc.  

 
É preciso atentar para o fato de que a carnavalização, conforme aponta Machado (2004), 

parte de uma perspectiva existente na festa, no carnaval, ou seja, é sócio-ritualizada, de 

acordo com sua origem, pesquisada por Bakhtin (1970). Com isso, pelas mãos do próprio 

Baktin (1970), a carnavalização será transposta para os discursos, tanto orais, como 

escritos.  

 
Conforme Fiorin (2006, p.89), “A carnavalização é a transposição do espírito carnavalesco 

para a arte.”  E a arte acontece através dos gêneros, que apresentam sempre um processo de 

renovação, ou seja, uma volta a sua origem como gênero, porém de maneira atualizada. 
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5 - Elementos essenciais do gênero peça de teatro  

 
O discurso ficcional, apesar de apresentar características específicas, como, por exemplo,  o 

fato de apresentar um mundo paralelo com vida própria, mutatis mutandis pode-se 

considerar que ele é analisável como qualquer texto factual, embora mais processos 

enunciativos participem de sua constituição,  o que faz com que as relações entre EUc, 

EUe,  TUd e TUi  sejam mais complexas.  

 
Como explica Maingueneau (1996), verificam-se, no mínimo, três atos de enunciação 

simultâneos: do autor em relação a um público “virtual”, do diretor em relação a um 

público específico e de um personagem em relação a outro. Esses processos enunciativos 

coexistem e se organizam, criando diversas  falsas encenações  do ato de linguagem.  

 
Para dar conta das especificidades desse tipo de discurso, vários autores apresentam 

propostas interessantes que ajudam na  sua compreensão. 

 
Ubersfeld (2010), para refletir sobre o personagem teatral, reproduz o pensamento de F. 

Rastier. Para Rastier, que, por sua vez, recorre ao pensamento de Propp, a ação se sobrepõe 

ao agente, contudo não podemos decompor o personagem em sua ação e qualidade, os dois 

fatores estão sempre juntos. Apesar de os dois fatores não se separarem, ele dá ênfase à 

ação, ou seja, à questão da ação e sua relação com os personagens.  

 
Como já expusemos antes, a peça de teatro, seja ela tragédia, comédia ou farsa, se realiza 

através da ação. Para definir a ação no gênero teatral, Prado (1976)  distingue  a ação da 

narração literária, considerando a ação como “totalidade da obra” literária teatral. A história 

da peça se forma então, através dos personagens em seus diálogos e ações, sem a presença 

da narração. Com isso, o substituto, em geral, da narração no teatro, é a ação que se 

constrói pelos personagens.  

 
Na origem do teatro, era o corifeu o elemento que se destacava como primeiro personagem, 

sendo autônomo. Segundo Prado (1997), o coro representava o que o narrador representa 

para o romance moderno. O teatro moderno realista, por sua vez, aboliu plenamente o coro, 

ficando  os personagens voltados, por completo, apenas para a ação. 
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Com isso, poder-se-ia pensar que o personagem teatral é menos denso do que os 

personagens de romances, considerando que a sua constituição se realiza apenas por meio 

da ação. Assim, personagens introspectivos como os que caracterizam os romances 

psicológicos, não poderiam aparecer em peças de teatro. Esse problema, no entanto, foi 

solucionado pela criação de três recursos, a saber: o confidente, o aparte e o monólogo. 

Segundo Prado (1997, 89), “O confidente é o desdobramento do herói, o alter ego, o 

empregado ou o amigo perfeito perante o qual deixamos cair as nossas defesas, 

confessando inclusive o inconfessável”. No aparte, o leitor/público funciona como o 

confidente. O aparte é um recurso muito utilizado na farsa e no melodrama. E o monólogo 

representa o personagem que confessa para si mesmo em  suas meditações em voz alta.  

O personagem do gênero teatral tem uma relação, segundo Prado (1997, p.94-95), com o 

autor teatral, em que este tem a possibilidade de colocar no personagem uma determinada 

consciência crítica. Com isso, “um Shakespeare ou um Corneille não hesitavam em 

carregar os personagens com suas próprias meditações” (PRADO, 1976, p. 95). Voltando-

nos para o nosso objeto de estudo, percebemos, como iremos expor doravante, que o 

personagem Odorico Paraguaçu se compõe por determinados pensamentos críticos do 

próprio autor da obra. 

 
Uma vez que a constituição do personagem passa pela influência do autor, Ubersfeld (2010, 

p.94) irá considerar que todo texto teatral passa por uma dupla enunciação, isto é, “todo 

discurso no teatro possui dois sujeitos da enunciação, o personagem e o eu que escreve”, 

possuindo também dois receptores: o personagem a que se dirige a enunciação, e o 

público21. Tal duplicidade do sujeito da enunciação irá constituir um hiato, isto é, irá 

separar o personagem de seu discurso, o que o impede de se fazer como sujeito verdadeiro 

da fala. Assim como Prado (1976), Ubersfeld (2010 p. 94) conclui que “um personagem, 

cada vez que fala, não fala sozinho, pois o autor fala ao mesmo tempo por sua boca; daí um 

dialogismo constitutivo do texto de teatro”, 22 que coaduna com o dialogismo conforme na 

linguística e preconizado principalmente  por Bakhtin.  

 
 

                                                 
21  Consideramos aqui apenas o público leitor. 
22 Grifo do autor. 
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5.1- O conceito de scriptor 

 
Para dar conta dessa duplicidade enunciativa, formada pelo autor do texto bem como pelo 

personagem, Ubersfeld concebe a noção de scriptor. Segundo Ubersfeld (2010, p.167), 

dentro do diálogo existe a voz de dois locutores, isto é, o locutor I (o scriptor) e o locutor 

II, que é a voz do personagem. Essas vozes estão entrelaçadas de tal forma, que às vezes 

fica muito difícil discerni-las dentro do texto teatral. Tal entrelaçamento de vozes faz com 

que não tenhamos certeza se determinada concepção política, social, etc, estaria relacionada 

à voz de um deles (personagem ou autor) ou simultaneamente seria a voz tanto do autor 

como do personagem. Ubersfeld (2010, p.167) exemplifica da seguinte forma tal reflexão: “ 

[...] o longo discurso de Dom Carlos em Hernani23 (ato IV, cena 2) contém, a um só tempo, 

a voz de Dom Carlos em sua reflexão sobre o império a que ele aspira, e a voz de Victor 

Hugo em sua reflexão sobre o poder no século XIX.”  

 
Ainda pelas palavras de Ubersfeld, em outra passagem, podemos constatar que: 

 
Na medida em que o discurso teatral é discurso de um sujeito scriptor, 
ele é discurso de um sujeito imediatamente destituído de seu Eu, de um 
sujeito que se nega como tal, que se afirma como quem fala pela voz de 
um outro, de muitos outros, como quem fala sem ser sujeito: o discurso 
teatral é discurso sem sujeito. A função do scriptor é organizar as 
condições de emissão de uma fala pela qual, ao mesmo tempo, nega ser 
responsável (UBERSFELD, 2010, p.168). 
 

A enunciação do gênero teatral é, então, uma forma ambígua. O scriptor auxilia em 

escamotear a posição do autor sobre determinadas posições políticas e sociais existentes na 

peça. 

 
5.1.1- O scriptor na  TS 

 
Para dar conta da especificidade do texto dramático, Mello (2004) resgata a noção de 

scriptor de Ubersfeld, buscando inseri-la na teoria semiolinguística. Propõe, assim, uma 

adaptação do quadro comunicacional de Charaudeau, nele inserindo o scriptor, levando-se 

em consideração a duplicidade enunciativa,  como já exposta.  

.  

                                                 
23 Grifo do autor. 
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Apresentamos, a seguir,   a adaptação feita por Mello (2004) do quadro comunicacional de 

Charaudeau:  

 

                        
                      Fonte : Mello (2004, p.95) 

 
Assim explica Mello o quadro adaptado:  

 
O autor, ou seja, o EUc, é o ponto de partida para a produção de todos os outros sujeitos no 

projeto de enunciação. É a partir do autor que se forma a ficção no nível discursivo, cujos 

personagens se interagem, desempenhando as funções de EUe, TUd e TUi, todas 

personagens. E um outro TUd, que é o leitor/espectador ideal proposto e projetado pelo 

EUc em sua produção discursiva. Além disso, temos o TUi, leitor/expectador, que é o 

sujeito empírico do texto. 

 
A partir do autor, forma-se o sujeito scriptor, que é uma espécie de intermediador entre o 

mundo exterior, ou seja, o do fazer-fazer, no qual o autor, sujeito empírico, psicossocial 

existe, e o mundo discursivo, da ficção, da formação de situações e personagens ficcionais. 

Cria-se assim uma posição, como afirma Mello (2010),  de entre-lugar do scriptor, na qual 

o autor não escreve em seu nome: ele transfere para os personagens o que ele iria falar, não 

correspondendo necessariamente àquilo que os personagens pensam. Assim, de acordo com 

Mello:  

 
O Scriptor é a passagem na relação entre o Eu-comunicante e o (s) Eu(s)-
enunciador (es) na peça. Ele se inscreve neste hiato existente entre esses 
sujeitos. È a figura que materializa o projeto de fala, que o executa. O 
scriptor coloca no papel os seres de palavras, possibilitando a enunciação 
literária/teatral se realizar novamente no e pelo leitor/espectador 
(MELLO, 2004, p.96). 
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Podemos concluir, então, que o scriptor facilita para o autor a sua relação quer com o 

público, quer com os censores, pois possibilita a ambivalência, o dito por um autor, mas ao 

mesmo tempo não dito por ele. E, nesse caso, a própria obra de arte seria o enunciador do 

processo, sendo o autor apenas um relator de uma realidade, não representando exatamente 

o que pensa.  

 
5.2- Didascálias e diálogo no texto teatral 

 
Completando a explanação sobre os diversos aspectos integrantes do texto teatral, passamos 

agora a tratar das didascálias. 

 

As didascálias, de acordo com Pavis (1999, p.96), são “instruções dadas pelo autor a seus 

atores, [...] para interpretar o texto dramático”. Essa é uma definição do teatro clássico,  no  

qual o autor frequentemente era o ator da peça que seria encenada. Modernamente, 

acrescenta Pavis, didascálias são indicações cênicas ou rubricas.24 Completando essa 

definição mais moderna, Maingueneau (1996) esclarece que as didascálias são todas as 

informações dadas pelo autor para a constituição do texto teatral, sendo seus destinatários 

tanto os profissionais de artes cênicas, bem como os leitores comuns de peças de teatro. É 

através das didascálias que é revelado, para o leitor, as características dos cenários, a 

inflexão vocal, o caráter do personagem, enfim informações que não podemos obter pelos 

diálogos dos personagens. Com isso, a enunciação das didascálias se distingue da 

enunciação dos personagens. Podemos notar isso até pela apresentação gráfica das 

didascálias no texto teatral, que vêm destacadas em itálico, se diferenciando dos diálogos. 

 
Outra distinção se destaca entre as enunciações das didascálias e dos personagens. As 

didascálias, assim como a enunciação dos personagens, são intermediadas pelo autor-

scriptor, porém as didascálias fazem a ligação entre o real e o ficcional. Elas se distinguem 

da enunciação dos personagens pelo fato de se direcionarem a  uma leitura do texto teatral, 

podendo também orientar os atores quanto à forma de representação da cena, considerando 

que eles são também leitores do texto teatral.  

 

                                                 
24 Grifos do autor 
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Como já dito, a enunciação do gênero teatral se faz por várias vozes. As vozes dos 

diálogos, por sua vez, são constituídas de réplicas, seguindo os padrões de uma conversação 

comum em um espaço não ficcional. As condições dos diálogos estão igualmente 

relacionadas à condição de dialogismo, como preconizado por Bakhtin em sua teoria sobre 

os gêneros. Por isso, as réplicas são as respostas que se fazem tanto pelos personagens, 

como pelos leitores/expectadores do gênero teatro.  

 

Podemos acrescentar ainda que, quando ocorre um ato de linguagem, constrói-se 

concomitantemente um posicionamento do interlocutor, e, por isso há diálogos na 

construção dos discursos, na alternação dos sujeitos. Além disso, os discursos dialogam 

entre si. A obra responde e faz perguntas que serão respondidas por outras obras. Nas 

palavras de Bakhtin: 

 
A obra, como a réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro 
(dos outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir 
diferentes formas: influência educativa sobre os leitores, sobre suas 
convicções, respostas críticas, influência sobre seguidores e 
continuadores; ela determina as posições responsivas dos outros nas 
complexas condições de comunicação discursiva de um dado campo da 
cultura (BAKHTIN, 2010, P.279). 

 
Enfim, acrescentamos que essas breves considerações sobre as didascálias bem como sobre 

o diálogo dentro do texto teatral serão relevantes em nossa dissertação, principalmente para 

sua aplicação às análises.  
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CAPÍTULO III 
 
Análise de O Bem Amado: configurações discursivas   
 

Sucupira era uma alegoria do Brasil, 
mostrando a sobrevivência da 
tradição do autoritarismo e do 
coronelismo sob uma armadura 
modernizante, com as promessas de 
progresso (SACRAMENTO, 2012, 
p.260). 

 

Neste  capítulo, apresentamos a análise da obra  O Bem Amado, buscando entendê-la  em 

sua configuração discursiva com base i) nos conceitos da Teoria Semiolinguística  

apresentados no capítulo I; ii)  nos conceitos de ethos e pathos oriundos da retórica 

clássica; incorporados a TS; iii)  nos aspectos relativos ao discurso político; nos aspectos 

relativos ao  gênero teatral farsa; iv) e nas  noções de interdiscursividade, de formação 

discursiva e de imaginários sociodiscursivos. Apresentamos também uma análise da 

configuração linguística dessa peça teatral.  

Num primeiro momento, faremos, aqui, algumas considerações sobre o EUc Dias Gomes 

desde a década de 1960, época da primeira versão da peça, até a versão final de 1975, que 

analisaremos. Em seguida, discorreremos sobre o contrato de comunicação na  peça em 

questão. Num segundo momento, teceremos considerações sobre o espaço discursivo da 

peça O Bem Amado. Nosso objetivo é poder compreender melhor a produção de sentidos na 

peça O Bem Amado, mais especificamente na constituição do personagem Odorico 

Paraguaçu, através dos espaços externos e internos conforme definidos pela TS. 

1- As circunstâncias do discurso 

Recorreremos primeiro a Rosenfeld (1996) e ao seu livro O Mito e o Herói no Moderno 

Teatro Brasileiro, no qual ele nos apresenta Dias Gomes como um escritor crítico, 

insatisfeito com a realidade brasileira da sua época. Consequentemente, Dias Gomes, 

através de sua obra, critica e procura provocar nos leitores o pensamento crítico, a reflexão 

sobre o contexto político e social do país. Rosenfeld (1996) observa também que, 

implicitamente, o escritor, nos seus textos, irá propor a criação de uma nova realidade, 
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oposta à que  considerava desigual, uma realidade mais justa e humana de acordo com suas 

convicções.  

Além disso, cumpre lembrar que o período vivido por Dias Gomes foi de grande 

efervescência política, cultural e social, conforme relatado por Dias: 

 
Com o início do mandato de Juscelino Kubitschek, em 1956, havia no ar 
uma euforia de nacionalismo, a euforia da criação de Brasília. Nesse 
clima surgiu a bossa nova, o cinema novo, o concretismo; inaugurou-se o 
Teatro de Arena e desenvolveu-se uma nova dramaturgia, que se 
pretendia cada vez mais voltada para a realidade brasileira, rompendo 
com o que ocorrera, por exemplo, nos anos 40, quando só se valorizava o 
que era importado em matéria de cultura, uma tradição que o Teatro 
Brasileiro de Comédia, fundado em 1948, vinha mantendo desde a sua 
criação. O TBC, conforme a expressão de Sábato Magaldi, foi um 
verdadeiro sismógrafo das tendências do nosso teatro.  
                                                                              (DIAS, 2009, p.21) 

 
Podemos acrescentar, ainda, que Dias Gomes viveu duas ditaduras, uma civil, de Getúlio 

Vargas, e outra militar, a partir de 1964. Dias Gomes, em  sua autobiografia, nos mostra 

que era um cidadão participativo, engajado na política brasileira, pertencendo ao partido 

comunista, engajado como autor teatral no teatro brasileiro, e também no rádio e televisão, 

veículos em que trabalhou.  

 
Como exemplo de seu engajamento no teatro, temos os questionamentos que ele apresenta 

sobre as instituições religiosas, mostrando os conflitos entre as crenças na sociedade 

brasileira, na  peça: O Pagador de Promessas. 

 
Segundo Sacramento (2012), a peça conta a história de Zé-do-Burro que para pagar uma 

promessa feita a Iansã, em um terreiro, pela cura de seu burro Nicolau, resolve levar uma 

cruz nos ombros, como  Cristo, até a igreja de Santa Bárbara, em Salvador. Os problemas 

de Zé-do-Burro, no entanto, surgem quando ele, ao chegar na porta da igreja, é impedido de 

entrar; a princípio, pelo padre da igreja e depois, pela polícia. A autoridade religiosa acha 

uma heresia tal promessa, principalmente porque Zé-do-Burro, em sua ingenuidade, 

considera Iansã, do terreiro, a mesma Santa Bárbara, da igreja católica. A autoridade 

policial apoia a postura da igreja através da força. 
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Como afirma Rosenfeld (1996, p.52) sobre o personagem, “[...] Zé-do-Burro 

excepcionalmente mostra qualidades de personagem até certo ponto representativas da 

realidade brasileira [...]”. Sacramento (2012) acrescenta que vários temas importantes do 

Brasil da época eram discutidos na peça, tais como: a intolerância religiosa, a opressão 

policial sobre os mais humildes, a questão da divisão da terra25. Sacramento (2012), ainda, 

ratifica que a arte da época era muito engajada nos problemas sociais do homem brasileiro, 

conforme expusemos acima.  

 
Com isso, por serem  suas peças uma consistente representação da realidade, Dias Gomes 

sempre sofreu uma censura muito forte. A censura já era uma característica da época e, 

Dias Gomes, pelo seu talento e engajamento nas questões políticas e sociais, sabia 

incomodar o poder político. Para comprovar o que dissemos, exemplificamos com a estreia 

adiada de Pé de Cabra pelo DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda do Governo de 

Getúlio Vargas)26. O DIP proibiu a peça por uma semana por achar o texto marxista. 

Segundo Dias Gomes, até essa época, ele nunca havia lido nada de Marx ou de qualquer um 

de seus seguidores. O episódio em questão, na verdade, aguçou sua curiosidade em 

conhecer o pensamento de Marx, o que aconteceu posteriormente.  

 
É, então, nesse contexto, que o autor de O Bem Amado, Dias Gomes, irá compor o 

personagem teatral Odorico Paraguaçu, nosso objeto de estudo na presente dissertação. 

Para constituir o personagem, Dias Gomes, assim como nas outras peças, recorreu 

novamente à contextualização política da época. Assim, na leitura da peça O Bem Amado , 

percebemos a alusão construída pelo autor a situações políticas reais , bem como a 

personalidades políticas.  

 
Assim, algumas personalidades políticas da realidade brasileira parecem ter sido suas 

“fontes de inspiração” as quais o autor utilizou para compor o personagem Odorico 

Paraguaçu.  Valemo-nos de sua autobiografia, Apenas um subversivo, para sabermos quais 

são essas personalidades.  

 

                                                 
25 Na peça, Zé-do-Burro divide seu sítio com os lavradores mais pobres, aludindo esse fato a reforma agrária. 
26 Retirado de: <http://www.brasilescola.com/historiab/o-dip-estado-novo.htm>. Acesso em 11/mai/2015.  
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A primeira em evidência é a do político e jornalista Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era 

uma personalidade política da época muito marcante, tanto pelo seu discurso, pela sua 

oratória bastante eloquente, cheia de erudição, como por uma atuação política que estava 

sempre chamando a atenção da sociedade brasileira. Foi o principal oposicionista de 

Getúlio Vargas, provocando a crise no governo getulista que culminou com seu suicídio.27 

 
Em Apenas um subversivo, Dias Gomes relata dois sérios problemas com Carlos Lacerda. 

O primeiro deles foi quando Lacerda divulgou no jornal uma fotografia de Dias Gomes na 

praça vermelha em Moscou,  com a seguinte manchete: “Diretor de Rádio Clube leva flores 

para Stálin com dinheiro do Banco do Brasil” (GOMES, 1998, p.145). Segundo Dias 

Gomes, tal notícia era improcedente, e tornou-se um problema, provocando a sua demissão 

da rádio e gerando-lhe  dificuldades para arranjar novo emprego. Outro problema,  no qual  

Dias Gomes foi vítima de Carlos Lacerda, foi à interdição da estréia de sua peça O Berço 

do Herói, cujo texto já havia sido aprovado pela censura do próprio Governador Carlos 

Lacerda. 

 
 Esses dois episódios envolvendo Carlos Lacerda e Dias Gomes talvez tenham sido a 

primeira motivação para que o autor teatral fizesse um personagem caricatural como 

Odorico Paraguaçu, baseado no político e escritor Carlos Lacerda, conforme ele mesmo 

revela em sua autobiografia: “Carlos Lacerda era o Governador do então Estado da 

Guanabara, e,  na primeira versão da peça,  o linguajar do protagonista, Odorico Paraguaçu, 

era uma caricatura de seu hiperbólico estilo oratório” (GOMES, 1998, p.186). Era como um 

desabafo, uma desforra de Dias Gomes sobre Lacerda. 

 
Entretanto, é bom frisar que Dias Gomes, alguns anos depois, em uma nova versão da peça, 

quando ela foi encenada, disse que o personagem Odorico Paraguaçu já havia se 

distanciado de Lacerda, conforme comprova o depoimento abaixo: 

 

[...] Mas então muita coisa havia acontecido, Lacerda não era mais 
governador; ao contrário, depois de liderar o golpe de 64, tornara-se 
persona non grata aos militares e acabava de ser preso, não teria sentido 
atacá-lo. E Odorico mudou de cara, tornou-se o protótipo do político 
interiorano, produto do coronelismo [...] (GOMES, 1998, p.188).   

                                                 
27  Retirado de: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Lacerda> Acesso em 5 de jun.2015. 
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Esse é o ponto de vista do autor sobre seu personagem. No entanto, acreditamos que Dias 

Gomes não se distanciou tanto de Lacerda como nos revela acima. Prova disso é que o 

linguajar de Odorico, até a versão final da peça, que ocorreu em 1975, época também da 

produção da novela, continuou sendo a característica do personagem. que mais chama a 

atenção. Uma característica hiperbólica, exagerada, como dito pelo próprio Dias Gomes. 

De qualquer forma, Lacerda é apenas uma referência de um político verborrágico como 

tantos outros, como também o era Jânio Quadros, contemporâneo de Lacerda, ou, inclusive, 

alguns  políticos do interior. 

Outra alusão a Carlos Lacerda, que é relevante comentarmos, é a representação do seu lado 

jornalístico na peça, através do personagem Neco Pedreira.  

Era como se Dias Gomes desejasse representar os dois lados da imagem 
pública do inimigo real: o lado político na ridícula figura de Odorico, 
com sua retórica de demagogo, bem falante, teatral no mau sentido, como 
o pintava na rubrica de apresentação um homem não propriamente belo, 
mas a quem não se pode negar certo magnetismo pessoal, cuja palavra 
prende, cuja figura impressiona e convence, que traja terno branco e 
chapéu de panamá; e o lado jornalista, na pessoa do patifento Neco 
Pedreira, gazetista da imprensa marronzista que se lava enxágua no 
calunismo, como a ele se refere Odorico, prefeito do povo sucupirano  
(DIAS, 2009, p.33). 

 

Segundo o pesquisador, Lacerda era, também, dono do jornal: Tribuna da Imprensa, jornal 

que combateu o governo de Getúlio Vargas. No dia 12 de agosto de 1954, Lacerda escreveu 

o editorial da edição, sugerindo aos militares que ordenassem a saída de Getúlio Vargas. 

Essa foi uma das pressões que influenciou na queda e suicídio de Vargas no dia 24 do 

mesmo mês. Consequentemente, houve uma revolta por parte da população, que em estado 

de comoção com a morte de Getúlio, invadiu a sede do jornal.28 É interessante observarmos 

que, de maneira verossimilhante, na fictícia Sucupira, o jornal de Neco Pedreira, A 

Trombeta, terá também uma importante influência, como veículo de oposição, para a 

derrubada e, ironicamente, a morte de Odorico Paraguaçu.  

Gostaríamos de salientar que, conforme já expusemos, Lacerda é apenas uma referência, 

como poderiam ser outros políticos da época. Chama-nos a atenção, como outra referência 

                                                 
28 Retirado de: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribuna_da_Imprensa,> acesso em 11 ago.2015. 
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à constituição do personagem, a personalidade do ex-presidente Jânio Quadros. Jânio 

Quadros tinha uma personalidade polêmica e um tanto excêntrica, com uma maneira  

peculiar de se apresentar. Seus discursos eram também empolados, verborrágicos, 

excêntricos. Além disso, era o político da encenação exagerada. Dentre as suas 

excentricidades, podemos destacar que Jânio, nos comícios, jogava talco em seu paletó, na 

região dos ombros, para parecer que tinha caspa; seus ternos eram amarrotados e, além do 

mais, tirava do bolso do paletó sanduíches para comê-los frente ao público. Tais atitudes 

eram, segundo os historiadores, estratégias de Jânio para aproximá-lo do povo, se 

identificando com ele, tornando-se, assim, um candidato mais popular.29 

Jânio era o presidente dos decretos e se preocupava em preservar a moral e bons costumes, 

por isso baixou decretos, vetando a transmissão pela televisão, dos concursos de misses 

vestindo biquini, proibindo também o uso da peça nas praias. Para o historiador Thomas 

Skidmore, Jânio “desperdiçava energia com questões sem nenhuma importância” 

(SKIDMORE, apud BOTELHO, 2014, p.84). 

 
A crítica irônica a esse tipo de político, referindo-se a Jânio Quadros ou não, será percebida 

em Odorico Paraguaçu. Podemos exemplificar pelas seguintes passagens: “[...] Prometi 

acabar com o futebol no largo da igreja e acabei. Prometi acabar com o namorismo e o sem 

vergonhismo atrás do forte e acabei [...]” (GOMES, 2014, p.23). As duas atitudes tomadas  

por Odorico revelam a preservação da moral e bons costumes da época. O futebol, sendo 

um esporte de competição, que algumas vezes exalta os ânimos com palavras ofensivas e 

discussões, com certeza, não poderia ser praticado perto de um lugar sagrado como a igreja. 

A proibição do namoro e sem-vergonhismo também provoca uma ruptura com essa tradição 

moral. Além das passagens enfocarem a questão moral, elas, também, como veremos nas 

análises, representam o cumprimento de promessas vazias, sem efeitos benéficos para a 

população, como criticado acima pelo historiador Thomas Skidmore a respeito da 

personalidade política de  Jânio Quadros. 

 

                                                 
29 Retirado de < http://www.sul21.com.br/jornal/janio-quadros-carismatico-e-contraditorio-abandona-o-
poder/> , acesso em 25/abr./2015.  
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Vale ressaltar que Dias Gomes não só foi buscar inspiração para a tipificação do 

personagem na realidade, mas também em  outros elementos que serviram para constituir a 

peça. Além do exemplo acima da mídia imprensa, temos a trama da própria peça, que é a 

história do candidato a prefeito que tem como plataforma a construção de um cemitério. 

O Bem Amado. A peça se baseava num fato verídico, ocorrido numa 
cidadezinha do  interior do Espírito Santo, que fora narrada a Nestor de 
Holanda, meu amigo e cronista da última hora. Nesta cidade, onde não 
havia cemitério, certo candidato a prefeito firmara sua plataforma sobre 
esta necessidade sentida por seus habitantes: a construção do campo 
santo. Eleito, dispô-se a cumprir imediatamente sua promessa de 
campanha, cercou por um muro branco um terreno da prefeitura, 
construiu as alamedas, delimitou o terreno da prefeitura,  mandou forjar 
um grande portão de ferro trabalhado, sobre a inscrição “Revertere ad 
locum tuum”, e anunciou que o cemitério seria inaugurado pelo primeiro 
cidadão a bater as botas. Mas o tempo passou, um mês, dois, um ano, e 
nada de morrer alguém. A oposição se aproveitou para acusar o prefeito 
de perdulário, esbanjador do erário público, que gastara o dinheiro dos 
contribuintes numa obra inútil, etc (GOMES, 1998, p.187). 

 

Embora a história pareça absurda, ela realmente aconteceu na cidade de Espírito Santo, 

conforme expõe o próprio autor. E, ainda, segundo Dias Gomes, o tema servia para fazer 

uma boa crítica à política brasileira. 

 
No entanto, gostaríamos de fazer algumas considerações. A primeira é que a construção de 

um cemitério parece ser uma obra de utilidade pública, pois todo município deve ter um 

cemitério para enterrar seus mortos. Entretanto, o que torna a história inusitada, é o fato de 

não morrer ninguém na cidade para inaugurar o cemitério, tanto na factual Espírito Santo 

como na fictícia Sucupira. Observamos, ainda, que é estranho isso acontecer em plena 

década de 1960, em que as condições de vida da população eram bastante precárias em 

termos de saúde, saneamento básico, etc. Nossa reflexão é corroborada pelo pesquisador 

José Dias (2009, p.78) que afirma que Dias Gomes exibiu o Brasil pelo avesso, pois “num 

Brasil de tão alto índice de mortalidade, uma cidade como Sucupira não conseguia 

inaugurar um cemitério por falta de defunto”. 

 
Outro fato real, que induziu Dias Gomes a escrever a peça, foi a possível construção de um 

cemitério no Parque Lage, como ele próprio afirma em sua autobiografia: “Naquele 
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momento também gerava polêmica o estapafúrdio projeto de construção de um cemitério 

vertical no Parque Lage, e isso ajudava a metáfora” (GOMES, 1998, p.187). 

É importante lembrar que no Brasil da década de 1960, houve um bom investimento no 

setor da construção civil desde a criação de Brasília com JK. As construções continuaram 

no decorrer dos governos militares, porém algumas delas pareciam alimentar mais o ego 

dos governantes do que beneficiar o povo. Por exemplo, a construção da Transamazônica, 

ficou inacabada; em  outras aconteceram acidentes gravíssimos, principalmente pela pressa 

em inaugurá-las, como o Pavilhão da Gameleira, em 1971, que matou vários trabalhadores, 

ou o elevado Paulo Frontin, no mesmo ano, no Rio de Janeiro. 

 Por isso, a versão final da peça analisada e que saiu em 1975, como já dito, era uma versão 

atualíssima e bastante crítica do Brasil dos Odoricos, dos coronéis, dos megalomaníacos 

que construíam mais voltados para o seu próprio interesse do que para o interesse do povo, 

podendo ser, como dito por Dias Gomes, uma metáfora do Brasil. Cabe-nos mencionar, 

aqui, a definição crítica que José Dias faz do personagem Odorico Paraguaçu:  

Odorico, o político, o doutor, o tribuno, Odorico, o Grande, o Pacificador 
é, em escala provinciana, a engraçada e irônica versão de personagens 
bem mais sinistros da realidade política nossa e latino-americana como 
os Somozas, os Pinochets, os Batistas, os Videlas e outros melhor 
conhecidos do público brasileiro, uns mais, outros menos simpáticos, 
mas todos com o mesmo objetivo: inflar o próprio ego à custa do povo.  
(DIAS, 2009, p.78) 

Notemos que o panorama histórico apresentado nos dá suporte para delinearmos as 

circunstâncias do discurso que Dias Gomes mobilizou para compor a peça e seu 

personagem Odorico Paraguaçu. Entretanto, tudo isso só foi possível pelo tipo de contrato 

de comunicação estabelecido entre o EUc, Dias Gomes e os TUi(s), público leitor. Iremos a 

seguir discorrer um pouco sobre esse contrato no espaço do fazer.  
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2 - O Contrato Comunicacional no espaço do fazer 

Sabemos que, para Charaudeau, o ato de linguagem é constituído pela dimensão do 

explícito e implícito, sendo as circunstâncias do discurso relacionadas ao implícito. O 

implícito é o conjunto de saberes que circulam entre os sujeitos que participam do ato de 

linguagem. 

Consequentemente, na peça O Bem Amado, como ato linguageiro, temos os implícitos, ou 

seja, os sentidos possíveis que o leitor pode inferir sobre a obra, a qual o EUc, Dias Gomes, 

gostaria de compartilhar com o seu público.  

Através de  um contrato de comunicação, que é o contrato de ficção do gênero farsa, os 

sujeitos participantes fazem as filtragens necessárias para a produção de sentido. Isso se 

realiza, como já expusemos, através de alguns componentes situacionais do ato linguageiro, 

como se vê abaixo: 

O componente comunicacional da peça se realiza com a interação entre os sujeitos 

participantes do ato linguageiro, na qual o EUc, Dias Gomes, se dirige aos leitores, 

utilizando o canal gráfico. 

O componente psicossocial, como sabemos, cria condições para que determinado público 

se interesse por um determinado ato de linguagem. O EUc, Dias Gomes, já tinha um 

público cativo, sendo seus leitores parceiros de suas ideias. Esses leitores também têm 

determinado perfil, são sujeitos que compartilham das ideias e críticas sociais do EUc, Dias 

Gomes. Podemos nos arriscar  a dizer que se trata de leitores politizados, bem informados, 

com bom grau de escolaridade e cultura, tendo acesso aos meios culturais como literatura, 

cinema, teatro, etc. 

O componente intencional suscita as possíveis leituras para a peça de Dias Gomes: uma 

leitura mais ingênua, de uma simples comédia, do gênero farsa, para entretenimento;  outra 

mais implícita, que estaria aludindo à realidade da política brasileira. 

É importante ressaltar, ainda, que dentro deste contrato, existem pelo menos duas visadas 

que o EUc pretende alcançar. Uma delas seria a da reflexão. Em O Bem Amado o eu 
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procura fazer com que o tu reflita sobre a realidade da política brasileira, percebendo que 

existe um demagogo, perspicaz, cheio de estratagemas, sem escrúpulos, que procura tirar 

proveito de todas as situações em seu benefício, sem se preocupar com as consequências. 

Essa tipificação é feita através do personagem Odorico Paraguaçu. E a segunda, que é 

consequência da primeira, a da incitação, fazendo com que o  tu  passe a acreditar que pode 

mudar essa situação, tentando, por exemplo, deixar de votar em candidatos com essas 

características. 

 
 Enfim, essas são as principais características da peça no espaço externo, do fazer, que nos 

chamam a atenção. São características utilizadas pelo EUc, Dias Gomes, como proposta 

para constituir a peça e o personagem Odorico Paraguaçu. Abaixo, iremos ver como se 

realiza  na peça O Bem Amado o processo de enunciação no espaço interno ou discursivo da  

obra.  

 
3 -  O contrato de comunicação no espaço discursivo 

 
Após verificarmos as circunstâncias da produção do discurso, bem como a maneira como o 

EUc se posicionava, como dramaturgo e sujeito engajado nas questões políticas da sua 

época, iremos verificar o estatuto do EUc(s), EUe(s),TUi(s) e TUd(s) nos espaços 

discursivos,  tendo como referência o personagem  Odorico Paraguaçu.                                                                          

 
Como já expusemos, o espaço discursivo no gênero teatral se constrói pelo “fingir”, isto é, 

pela verossimilhança com situações reais no texto teatral. Com isso, o contrato de 

comunicação também ocorre no espaço discursivo.  

 
No primeiro quadro, o discurso de Odorico, EUc/EUe, se transforma em um contrato de 

comunicação político do gênero comício. Percebemos esse tipo de contrato através de 

algumas “marcas textuais”. A primeira delas que nos chama a atenção é o próprio tema do 

discurso, ou seja, Odorico irá discursar sobre problemas da cidade: a falta de cemitério na 

cidade. Outras características que se assemelham ao contrato de comunicação do gênero 

comício é Odorico destacar as suas realizações como vereador, prometer a construção do 

cemitério e criticar o prefeito de Sucupira 
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Essas são atitudes características do político, nesse tipo de contrato. Como afirma 

Charaudeau (2008, p.52):  

 
 

Todo discurso se constrói na interseção entre um campo de ação, lugar de 
trocas simbólicas organizado segundo relações de força (Bordieu), e um 
campo de enunciação, lugar dos mecanismos de encenação da linguagem. 
O resultado é o que chamamos de “contrato de comunicação”. É assim 
com o discurso político, desse modo explicando ao mesmo tempo sua 
heterogeneidade, do ponto de vista das múltiplas significações que dela 
podem advir, e sua estabilidade, da perspectiva das possibilidades de 
comportamentos enunciativos de que dispõe o sujeito político.    
   

O personagem tem um “comportamento enunciativo” cujo objetivo é colocar-se como 

candidato a prefeito.  

Outras “marcas textuais” podem ser observadas nessa passagem, evidenciando o contrato 

de comunicação político do gênero comício conforme a seguinte passagem: “Odorico – (Já 

passando a um tom de discurso)”. Nessa didascália, a palavra discurso não tem um 

significado genérico como qualquer tipo de discurso, mas um sentido específico, como 

discurso político.  

Ou nessa segunda didascália: “Populares são atraídos pelo discurso de Odorico, que se 

empolga, sobe ao coreto.” Ficam claras aqui outras características do contrato, pela 

aproximação dos TUi/TUd (populares) que se interessam pelo discurso de Odorico, mas 

também pela subida de Odorico ao coreto da praça. O coreto representa as trocas 

simbólicas, as relações de força, segundo Bordieu, citado por Charaudeau (2008), 

representa o posicionamento de cada sujeito na troca linguageira, as significações e os 

efeitos provocados.  Sobre as significações,  Charaudeau (2008, p.53) afirma: 

As significações e os efeitos resultam de um jogo complexo de circulação 
e de entrecruzamentos dos saberes e das crenças que são construídos por 
uns e reconstruídos por outros. Essa construção-reconstrução se opera 
segundo o lugar ocupado no contrato e, ao mesmo tempo, segundo o 
posicionamento dos indivíduos que ocupam essas posições.Ora, esses 
posiconamentos resultam de linhas de pensamento diversas, de reações  ao 
mesmo tempo emocionais e intelectivas e de interações em situações 
particulares em que eles estão alternadamente em posição de dominante e 
dominado. Diremos que as significações do discurso político são 
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fabricadas e mesmo refabricadas, simultaneamente, pelo dispositivo da 
situação de comunicação e por seus atores.   

O coreto passa a ser, então, um “dispositivo da situação de comunicação”, símbolo do 

EUc/EUe na posição de dominante, Odorico Paraguaçu, e do  povo, TUi/TUd, na praça, na 

posição de dominado. 

 
Cabe-nos reconhecer a visada de incitação exibida no comício de Odorico Paraguaçu. 

Consequentemente, o eu Odorico estabelece uma estratégia de persuasão, sedução e 

patemização, como é característico desse tipo de visada, incitando  um tu  a fazer, executar 

o seu desejo, isto é, a votar no candidato a prefeito Odorico Paraguaçu. 

 
3.1- Emprego do Quadro Comunicacional no espaço do dizer 

 

A princípio, vale ressaltar que o gênero literário, peça de teatro, apresenta  especifidades, 

tendo, conforme Mello (2004), uma dupla enunciação, e, consequentemente, uma dupla 

interação: uma que se realiza no espaço externo, ou no mundo real, e outra que se situa no 

espaço interno, ou discursivo. Esse segundo tipo de interação é a que existe entre os 

personagens. Com isso, conforme o pesquisador :“Temos, assim, personagens – sujeitos 

enunciadores  e destinatários – que imitam, que representam e “fingem” estar no mundo 

real, com seus interlocutores comunicantes e interpretantes” (MELLO, 2004, p.94).  

 
 Segundo Mello (2004), o teatro, com suas especifidades, é considerado uma pseudo-

enunciação. Dessa forma, na peça O Bem Amado,  podemos definir os sujeitos no espaço 

interno ou discursivo como EUc(s)/EUd(s); TUi(s)/TUd(s) todos personagens do texto 

teatral O Bem Amado. Como exemplo, temos a seguinte passagem:   

 
EXCERTO 1 (p.64-67) 
 
 

Odorico - Capitão Zeca Diabo, seja bem-vindo. Já conheço o senhor, de 
fama. Sei que nasceu aqui e foi obrigado a sair por motivos... motivos 
que não vêm ao caso. Por isso, mandei Mestre Ambrósio convidar o 
senhor para voltar. Como prefeito, não posso admitir que um cidadão de 
nossa terra esteja proibido de retornar a ela. 
 
Zeca Diabo – (Lançando um olhar desconfiado a Dorotéa e Dulcinéa.) 
Rabo de Saia.  
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Odorico – ( Para as mulheres, constrangido.) Esperem na outra sala.  
 
Saem Dorotéa e Dulcinéa. 
 
Zeca – Agora sim. Seu Dotô-Coroné-Prefeito pode dizer o que quer de 
mim. 
 

Odorico – Quero nada. Quero só que volte a morar aqui, na sua terra natal. 
Um dos principalmente de minha plataforma política é a pacificação da 
família sucupirana. 
 

Zeca - Vosmincê sabe que eu saí daqui?  
 
Odorico – Sei. Parece que o senhor teve um desaguisado com o finado 
Coronel Lidário...Mas o acontecido pratrasmente não conta. O que vale é 
o que o cidadão possa fazer prafrentemente.    
 
Zeca - Coroné Lidário mandou surrar um irmão meu, um menor de 
catorze anos. O cometa tinha roubado um cavalo. Surraram ele até matar. 
 

Mestre Ambrósio - Seu prefeito sabe disso. Sabe que você vingou seu 
irmão. 
                                   
Zeca – Liquidei toda a raça do coronel. Ele, a mulher, três filhos e a 
sogra, de quebra.  
 
Odorico – Seis cadáveres. Seis enterros. Tempos de fartura! 
 
Zeca – Fugi para não ser preso.  
   
Odorico - Mas agora pode ficar tranquilo. Ninguém vai incomodar o 
senhor nem por esse nem por qualquer outro motivo... E se 
incomodarem, reaja. Não é preciso exagerar, mas reaja, que é disso que 
precisamos: alguém com sangue nas veias. 
 
Mestre Ambrósio - Seu Prefeito é um homem justo. Sabe que você era 
um homem bom, se matou foi pra fazer justiça. Mas se tudo for 
esquecido, como seu Prefeito prometeu, você vai voltar a ser o homem 
bom e pacato de antigamente. 
 

Odorico - Também não há necessidade de tanta pacatice. Homem que leva 
desaforo pra casa não é homem. 
 
Zeca - E honra só se lava com sangue. 
 
Odorico – Isso, sangue! 
 
Zeca - Não sou o que dizem por aí, seu dotô. Nunca fiz mal a uma 
donzela. Meu Padim Pade Ciço, que tá lá em cima acocadinho do lado 



 85

direito de Deus Nosso Sinhô, sabe que até hoje só matei em defesa da 
honra ou da vida.  
 
Odorico - Dizem que foram mais de trezentos; é verdade? 
 

Zeca - Maledicência, seu dotô. Não chegou nem à terça-parte. E a maioria 
morreu porque tava no caminho da bala, não que eu quisesse, que eu 
nunca quis matar ninguém. Não se falando da raça do Coroné Lidário. 
Dessa, se eu soubesse que ainda restava algum, mesmo parente distante, 
pode crer que eu ia buscar nem que fosse no inferno, debaixo do penico de 
Satanás. 
 
Odorico – Será que não resta mesmo?... 
 
Zeca -  Resta não, tenho certeza. 
 
Odorico – Olha aqui, Capitão Zeca Diabo, eu tive uma ideia. O senhor é 
um homem com tanto espírito de justiça que vou lhe dar uma prova de 
confiança. Para que o senhor se sinta perfeitamente tranquilo e à vontade 
nesta terra, vou nomear o senhor para um alto posto de administração 
municipal [...]. 
 
 

No início da cena, Zeca Diabo chega desconfiado, pela presença das irmãs cajazeiras, mas 

também pela presença do próprio Odorico. Zeca Diabo faz, então, uma pergunta direta a 

Odorico “pode dizer o que quer de mim.” Odorico, dissimulado, responde que não quer 

nada, sendo parte do seu programa político “a pacificação da família sucupirana.” Odorico 

já projeta um EUe persuasivo, tentando seduzir Zeca Diabo. 

 
Todo ato de linguagem, segundo Charaudeau (2010), é uma aposta, um jogo que começa a 

ser praticado de acordo com nossa enunciação, o  EUe vai construindo uma imagem sua 

para o sujeito-interpretante. Odorico vai construindo, no discurso, um EUe que diz 

exatamente o que Zeca Diabo gostaria de ouvir, mesmo que Odorico pense o contrário. Seu 

ethos como sujeito discursivo na cena é, como dissemos acima, o ethos de um sujeito 

compreensivo, benevolente. Um  EUe que, em seu projeto de fala, foca em um TUd que 

quer a redenção da sociedade sucupirense pelo  que praticou.  

 
O personagem que deseja a redenção, Zeca Diabo, justifica todos os assassinatos praticados 

em sua vida pregressa de cangaceiro, afirmando que não teve nunca a intenção de matar 

ninguém, com exceção da família do Coronel Lidário, suas primeiras vítimas, mesmo assim 

por um motivo justo, pois foi uma vingança praticada ao coronel Lidário, que havia 
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mandado surrar um irmão de Zeca Diabo, menor de catorze anos. Com isso, a própria fala 

de Zeca Diabo, justificando seus assassinatos, dá suporte a Odorico para reforçar a 

redenção do cangaceiro, através do EUe projetado no espaço discursivo.  

 
Na passagem, as intervenções de Mestre Ambrósio também têm uma significativa 

importância. Mestre Ambrósio, embora de maneira ingênua, mostra-se em suas falas um 

perfeito aliado de Odorico, pois “Seu Prefeito sabe disso. Sabe que você vingou seu irmão.” 

Ou ainda em outra fala: “Seu Prefeito é homem justo. Sabe que você era um homem bom, 

se matou foi pra fazer justiça.” 

 
Nesse espaço do dizer, entre os três personagens, observamos que apenas em uma 

passagem Odorico revela rapidamente o seu verdadeiro desejo, que era o de ter pelo menos 

um enterro em Sucupira. É quando Zeca Diabo relata a morte de toda a família do Coronel 

Lidário, totalizando seis pessoas. A admiração de Odorico é: “Seis cadáveres, seis enterros. 

Tempos de fartura!” No entanto, Zeca Diabo, absorvido com suas próprias histórias, e 

mesmo o  Mestre Ambrósio não reparam no que diz Odorico. 

 
Enfim, há uma interação entre os três personagens na passagem, em que eles vão se 

revezando entre EUc/EUe e TUi/TUd respectivamente. A cena inicia-se com Odorico 

sendo o primeiro EUc/EUe, que vai projetando um ethos de sujeito compreensivo diante 

dos assassinatos praticados por Zeca Diabo. Odorico, com sua astúcia, sua lábia, vai 

simulando, através do seu EUe, uma falsa consideração e compreensão pelo que Zeca 

Diabo fez no passado. 

 
3.2 - As didascálias  

 
A função das didascálias é, como já expusemos, direcionar os profissionais das artes 

cênicas, bem como o leitor comum. Ela irá caracterizar uma cena, uma cidade, um 

personagem etc. Assim como os personagens, as didascálias são intermediadas pelo autor-

scriptor, e, ao mesmo tempo, auxiliam na materialização do ethos do autor-scriptor. 

 
Em algumas passagens, podemos perceber tanto características sociais, psicológicas, dentre 

outras, de um personagem, como podemos perceber a construção de um cenário. Na 
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passagem acima, o encontro entre Odorico, Mestre Ambrósio e Zeca Diabo, algumas 

características psicológicas de Zeca Diabo são inferidas através das didascálias. Por 

exemplo, com relação ao sexo feminino, na passagem em que Zeca lança “um olhar 

desconfiado a Dorotéa e Dulcinéa.” Nessa didascália, inferimos que Zeca Diabo se mostra 

receoso, inseguro, diante das mulheres. 

 
No início da peça, a primeira didascália nos apresenta, através do autor-scriptor, as 

primeiras informações a respeito da cidade de Sucupira, bem como das características de 

seu povo. Como esse trecho constitui uma descrição discursiva, iremos nos reportar aos 

Modos de Organização do Discurso, conforme Charaudeau, já apresentados no Capítulo I. 

Voltemo-nos mais especificamente para o Modo discursivo descritivo, ilustrado na  

didascália abaixo:  

 
EXCERTO 2 (p.13) 

 
Pequena praça de uma cidadezinha de veraneio do litoral baiano. Há 

uma grande árvore, um coreto e uma venda. Sob a árvore, sentado no 

chão Chico Moleza dedilha molemente o violão. Em frente à vendola, 

Seu Dermeval remenda uma rede de pescar. É um mulato gordo e 

bonachão, de idade já avançada. 

 
Passa-se meio minuto. Entram Mestre Ambrósio e Zelão carregando um 

defunto numa rede. O enterro é acompanhado apenas pela beata, 

velhinha, enrugada como um jenipapo, e um cachorro, um magro vira-

lata, que vem amarrado à rede. Mestre Ambrósio é um velho pescador de 

tez moreno-avermelhada, curtido do sol. Musculatura batida, chapelão 

de palha, calças de algodão branco, sua figura infunde respeito. Zelão é 

um negro reluzente, mais moço do que mestre Ambrósio, pescador como 

ele. Traz vários amuletos no pescoço e bom humor constante. A velha 

reza baixinho enquanto os dois pescadores avançam até ao centro da 

cena, com o passo não muito firme, e aí depositam o féretro. Moleza 

para de tocar e descobre-se, em sinal de respeito. O apelido o define 

bem: gestos lentos, descansados, fala mole, é ele um retrato vivo da 

cidade onde a vida passa sem pressa. 
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 O modo descritivo, conforme apresentado no primeiro capítulo, tem três tipos de 

componentes: nomear, localizar-situar e qualificar, funcionando de acordo com 

determinados procedimentos discursivos e procedimentos linguísticos.  Nomear, segundo 

Charaudeau (2010) tem a finalidade de significar os seres no mundo, identificando-o, de 

uma maneira classificatória, distinguindo-os quanto a semelhanças e diferenças.  

 
Assim, o nomear tem como procedimento discursivo, a identificação, que constitui em 

produzir os seres no mundo, nomeando-os. Esses seres aludem a uma materialização, por 

exemplo, como uma cadeira, ou aludem a uma abstração, como a  felicidade. No início da 

passagem acima, podemos identificar de forma material os elementos que compõem a 

paisagem da cidadezinha, isto é, a praça, a árvore, o coreto e uma venda. Os elementos em 

conjunto compõem uma cidadezinha do interior, conforme o imaginário produzido pelo 

autor-scriptor, que será compartilhado pelo TUi/TUd, leitores da peça de Dias Gomes.      

 
 Quanto aos procedimentos linguísticos, que irão utilizar as categorias de língua, temos, 

dentre outras, a denominação. A denominação identifica os seres, considerando-os sob o 

ponto de vista geral (classe de pertinência) ou ponto de vista particular (especificidade), 

através de nomes comuns ou próprios.   

 
Na passagem acima, sob o ponto de vista geral, temos, os elementos já citados, ou seja,  a 

praça, a árvore, o coreto e uma venda, e também os personagens, beata e cachorro. Segundo 

Charaudeau (2010), esses personagens são representantes de uma classe genérica de seres, 

sendo a eles “atribuído um papel”. Acima, por exemplo, temos a classe das beatas e a classe 

de cachorros. 

 
No ponto de vista específico, os personagens já se apresentam com nome próprio, que serve 

para caracterizá-los com traços de personalidade: qualidades, manias, defeitos. Assim, na 

passagem, temos os seguintes personagens classificados pelo ponto de vista específico: 

Chico Moleza, seu Dermeval, Mestre Ambrósio e Zelão.  

 
Localizar-situar é o segundo componente apresentado. Eles são categorias, cuja função 

principal é indicar um enquadramento espaço-temporal, que podem ser efetuados de duas 
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maneiras: de uma maneira determinada, precisa, identificando lugares e épocas, ou de 

maneira mais geral, indeterminada. Neste último caso, segundo Charaudeau (2010, p.137), 

trata-se de  

 
[..]categorias de língua que deixam os lugares e tempo incertos, vagos, 

sem identificação particular, porque o relato não se ancora em uma 

realidade específica, mas coloca em cena destinos e arquétipos que são 

intemporais.   

 
É interessante observamos que a didascália inicia-se da seguinte maneira: “Pequena praça 

de uma cidadezinha do litoral baiano. Há uma grande árvore, um coreto e uma venda.” Essa 

introdução sugere uma cidade “padrão”, intemporal, conforme o imaginário que se faz 

sobre este tipo de cidade interiorana, a beira mar. Esse imaginário parte do autor-scriptor, 

sendo compartilhado pelo TUi(s)/TUd(s), leitores da peça de O Bem Amado. Por isso, o 

autor-scriptor  utiliza-se de elementos como a árvore, a praça e a venda, elementos padrões  

desse tipo de cidade. Consequentemente, os personagens que serão apresentados ao leitor, 

ou seja, pescadores, beatas, tanto os da passagem acima como os das próximas didascálias, 

os padres, os  coronéis, que eram os políticos autoritários desses  municípios, cujo protótipo 

na peça é o  personagem Odorico Paraguaçu, reforçam, também, o imaginário sobre cidades 

do interior da Bahia à beira mar. Com isso, concordamos com Sacramento (2012, p. 306) 

ao afirmar que “Sucupira era uma alegoria do Brasil, mostrando a sobrevivência da tradição 

do autoritarismo e do coronelismo sob a armadura modernizante, com as promessas do 

progresso.” 

 
O terceiro componente do Modo descritivo refere-se a qualificação, que, difere da 

nomeação/denominação da seguinte maneira: 

 
Qualificar[…] assim como nomear, é reduzir a infinidade do mundo, 

construindo classes e subclasses de seres. Mas enquanto a denominação 

estrutura o mundo de maneira não orientada, em “constelação de seres”, a 

qualificação atribui um sentido particular a esses seres, e isto de maneira 

mais ou menos objetiva (CHARAUDEUAU, 2010, p.115). 
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A qualificação é a característica mais predominante nesse trecho. Ela introduzirá os 

personagens com suas qualidades e defeitos, diferenciado-as, umas das outras. O primeiro 

personagem a nos ser apresentado é Chico Moleza. O adjetivo moleza que o nomeia, assim 

como o advérbio molemente, qualificando sua forma de dedilhar o violão, emitem uma 

instrução, geral, para o leitor de que o personagem é preguiçoso, não gostando de trabalhar. 

No final da passagem, o autor-scriptor corrobora as características singulares de Chico 

Moleza, referindo-se a seu apelido: “O apelido o define bem: gestos lentos, descansados, 

fala mole, ele é um retrato vivo da cidade onde a vida passa sem pressa.” O autor-scriptor 

cria, então, na passagem, uma imagem do personagem, que se harmoniza com a própria 

vida da cidade. Portanto, Chico Moleza é um personagem metonímico, que representa o dia 

a dia de Sucupira. 

 
Os demais personagens da cena são os pescadores da cidade de Sucupira. A tipificação de 

tais personagens, como expusemos acima, combinam com a ideia de imaginários do autor-

scriptor. O primeiro pescador que o autor-scriptor nos apresenta é o personagem Seu 

Demerval, qualificado fisicamente como gordo, mulato e de idade avançada. Quanto ao 

temperamento, ele é um sujeito bonachão.  

 
Em seguida, aparecem os personagens Mestre Ambrósio e Zelão. Uma singularidade do 

personagem Mestre Ambrósio é o respeito que impõe aos demais pescadores pela sua 

experiência na profissão e idade avançada. A denominação do próprio personagem já se 

refere a uma posição hierárquica com os outros pescadores de respeito, assim ele é 

chamado não de Ambrósio, mas de Mestre Ambrósio. Outras características relevantes que 

ajudam a inferir sobre a sua experiência na profissão, bem como sua idade, são suas 

características físicas: “pescador de tez moreno-avermelhada, curtido de sol”, forte 

referência a sua extrema exposição ao sol, pescando. Além disso, ele tem uma 

“Musculatura batida”, o que faz com que se infira novamente que Mestre Ambrósio tem 

muitos anos de profissão e já está idoso. A tipificação final do personagem se realiza pelo 

seu vestiário, chapelão de palha, que também deve ser usado para se proteger do sol, e as 

calças de algodão, revelando um personagem simples, pobre, como são os pescadores.  
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O último personagem da passagem é Zelão. Pescador como Mestre Ambrósio, porém mais 

jovem, fisicamente  caracterizado como um negro reluzente, isto é, de uma negritude muito 

forte. Ele é místico, devoto, usando “vários amuletos no pescoço”. Além disso, é 

caracterizado pelo seu bom humor.  

 
Outra passagem que revela a importância das didascálias na peça, sobre o ponto de vista do 

Modo de organização descritivo, é a caracterização do personagem Odorico Paraguaçu. 

Nela, a tipificação do personagem Odorico revela ao leitor o imaginário da figura do 

coronel político, como existia na época. Vejamos a passagem: 

 
EXCERTO 3 (p.18) 

 
Odorico entra, suando por todos os poros. Não é propriamente um belo 
homem, mas não se lhe pode negar certo magnetismo pessoal. 
Demagogo, bem-falante, teatral no mau sentido, sua palavra prende, sua 
figura impressiona e convence. Veste um terno branco, chapéu-panamá.  

 
Pelo Modo de organização descritivo, o primeiro componente utilizado na passagem é a 

nomeação, por denominação, especificando o personagem pelo nome: Odorico. Em 

seguinda, o autor-scriptor descreve o personagem, predominantemente, através do 

componente da qualificação: Odorico não é belo, mas é sedutor. Demagogo, bem falante, 

“teatral no mau sentido”, tendo uma palavra que prende e uma figura que impressiona e 

convence. Além disso, seu vestiário é um terno branco e chapéu-panamá, o que compõe o 

personagem, também, sugerindo uma certa elegância sedutora. 

 
Assim, o  autor-scriptor faz uso do imaginário pessoal e coletivo como acontece quando o 

sujeito utiliza-se do modo descritivo. Conforme afirma Charaudeau  (2010, p.116), 

 
Qualificar é, então, uma atividade que permite ao sujeito falante 
manifestar o seu imaginário, individual e/ou coletivo, imaginário da 
construção e da apropriação do mundo (outros dirão “predação”) num 
jogo de conflito entre as visões normativas impostas pelos consensos 
sociais e as visões próprias ao sujeito.  

 
E é a partir desse imaginário que o autor-scriptor cria um duplo movimento ao descrever 

Odorico através da qualificação. Um duplo movimento que se dirige de forma diferente, ou 

seja, de uma maneira externa, no espaço do fazer, ao TUi/TUd leitores da peça, na qual os 
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leitores reconhecem todas as características do personagem, inclusive as negativas como 

demagogo e teatral no mau sentido. É, também, num movimento interno, ou no espaço 

discursivo, que se direcionam aos TUi/TUd personagens que interagem com Odorico. 

Internamente, apenas as qualidades que poderiam ser classificadas como boas ou positivas 

do personagem são reveladas nesse momento, o  magnetismo pessoal, ser bem falante, e ter 

um bom discurso. Isso acontece por que só será revelado o político demagogo e mentiroso 

para os personagens que interagem com Odorico no decorrer da trama, mais 

especificamente no final da peça. 

 
Com esse duplo movimento, as didascálias, segundo  Mello (2004, p.100-101), assim se 

caracterizam: 

 
Às vezes, temos a imprensão (sic) que as didascálias não pertencem ao 
universo da ficção, que elas, ao comentarem, ao proporem uma leitura 
para ficção, estão no universo do real. Na verdade, elas passam, assim 
como o scriptor, de um universo ao outro, se situam nos dois polos, ou 
seja, fazem a intermediação entre o real e o ficcional, entre o universo 
situacional e o discursivo, entre o EUc/EUe, entre as personagens e os 
leitores/espectadores. 

 
Com isso, constatamos que esse duplo movimento, faz com que, nos dois espaços, a 

percepção do personagem, à primeira vista, seja diferente. 

3.3 - As estratégias discursivas 

 
Como vimos no capítulo I, dentre as estratégias discursivas encontram-se a legitimação, a 

credibilidade e a captação. Reconhecem-se, na farsa, a presença dessas estratégias, como 

mostramos a seguir. 

 
Odorico Paraguaçu é legitimado pela sua identidade social, como podemos perceber,  desde 

o início da peça. Primeiro pelo seu status e posição social. Ele é um coronel, ou seja, dono 

de fazendas, propriedades. Também pelo seu ethos pré-construído quando ele se remete aos 

seus ascendentes: “ [...] Mas eu, Odorico Paraguaçu, filho de Eleutério e neto de Firmino 

Paraguaçu [...]” (GOMES, 2014, p. 102). 
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A respeitabilidade a Odorico já é evidente na sua primeira aparição. Todos esperam 

Odorico para acompanhar o enterro, e ele é recebido como uma importante autoridade, 

conforme percebemos na passagem abaixo: 

EXCERTO 4 (p.19) 

 
Odorico -  Bom-dia, minha gente.  

Ao verem Odorico, Mestre Ambrósio e Zelão deixam o balcão. Moleza 
para de tocar.  
 
 

Na passagem, os TUi(s)/TUd(s), mestre Ambrósio, Zelão e Moleza demonstram a 

legitimidade do EUc/EUd, Odorico Paraguaçu. Podemos perceber pela mudança de postura 

ao entrar Odorico em cena. A conversa que estava descontraída entre os presentes, com 

bebidas, casos de humor e música, sofre uma brusca interrupção quando Odorico chega. 

Assim, os TUi(s)/TUd(s) passam a  se comportar de maneira solene.  

 
Em seguida, para completar, ainda ilustrando, a respeitabilidade e legitimidade atribuídas a 

Odorico, Mestre Ambrósio, agora como EUe, justifica-se, de maneira submissa, para 

Odorico. Conforme excerto abaixo. 

 
EXCERTO 5 (p.19) 

 
Mestre Ambrósio - Bom dia, Coronel. Fizemos uma parada rápida, para 
molhar a goela. Vamos ter que gramar três léguas.  
 
 

A essa legitimidade social, já no primeiro quadro, se fundirá  uma legitimidade discursiva, 

quando Odorico se lança como candidato a prefeito. Consequentemente, o EUc/EUe de 

Odorico Paraguaçu é percebido pelo TUi(s)/TUd(s) do povo de Sucupira, que adere à 

candidatura de Odorico, principalmente quando surge, no meio do povo, a faixa: “VOTE 

NUM HOMEM SÉRIO E GANHE UM CEMITÉRIO.”   

 
Quanto à captação, constata-se, no primeiro quadro, no comício de Odorico, o 

TUi(s)/TUd(s), o povo decide pela adesão à proposta de Odorico. Isso é consequência da 

boa estratégia discursiva do personagem, que se apoia na necessidade primordial do povo, 

isto é, a construção do cemitério de Sucupira. Assim, ele estabelece para si um ethos 
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positivo, que  capta o auditório, o eleitorado, o  povo. É o que Chararaudeau (2008) chama 

construção de credibilidade.  

 
Odorico, no comício, mostra um ethos de engajamento pelos problemas de Sucupira, 

tomando uma posição firme ao prometer a construção do cemitério. O discurso, os 

vocábulos, enfim, a maneira de se exprimir são os recursos de que o EUc/EUe, Odorico 

Paraguaçu, se vale para conseguir a adesão do povo de Sucupira. Essas atitudes têm como 

objetivo colocar reflexivamente argumentos, de uma maneira que o interlocutor deve 

aceitá-los como verdade única, sem poder contestá-la, devendo acatá-la. Enfim, persuade o 

outro colocando evidências que são indiscutíveis. Para entendermos melhor o que 

afirmamos, vejamos a passagem abaixo: 

 

EXCERTO 6 (p.22) 

 
Odorico – É preciso garantir o depois de amanhã, para ter paz e 
tranquilidade no agora. Quem é que pode viver em paz mormente 
sabendo que, depois de morto, defunto, vai ter que defuntar três léguas 
pra ser enterrado? 
 
Moleza – É mesmo um pecado!  
 
Odorico – Uma vergonha! Mas eu, Odorico Paraguaçu, vou acabar com 
essa vergonha.  
 
Mestre Ambrósio – Seu doutor me disculpe, mas desde pequinininho que 
eu escuto falar nessa história de cemitério. E a coisa fica sempre na 
conversa. Todo mundo acha que deve fazer, mas ninguém faz.  
 
[...] 
 
Odorico – Mas eu vou fazer. Os que votaram em mim para vereador 
sabem que cumpro o que prometo. [...]  
 
 

No excerto, o ethos de Odorico Paraguaçu projeta um EUe com o objetivo de captar um 

TUd que acredite na sua promessa, aderindo ao seu discurso. Entretanto, ele é interpelado 

por Mestre Ambrósio, que não confere ao interlocutor, de início, a aproximação do 

TUi/TUd, projetado por Odorico Paraguaçu. Isso se percebe pelo questionamento de 

Mestre Ambrósio: “Seu doutor me disculpe, mas desde pequinininho que eu escuto falar 

nessa história de cemitério. E a coisa fica sempre na conversa. Todo mundo acha que deve 
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fazer, mas ninguém faz.” Entretanto, o discurso de Odorico ganha mais consistência e 

credibilidade, pois, mesmo interpelado por Mestre Ambrósio, o EUe, novamente Odorico, 

ratifica o seu compromisso com o uso enfático do  pronome eu, “eu vou fazer.” O eu 

personaliza e transforma o candidato num herói, num salvador da pátria, aquele que irá 

fazer o que os outros não fizeram. Desse modo, Odorico sustenta com mais intensidade sua 

posição, convencendo o interlocutor a aceitá-la como verdade, como expusemos acima.  

 
Com isso, no primeiro quadro da peça, Odorico já consegue alcançar a sua credibilidade 

diante do povo. Credibilidade que é ratificada no seu discurso de posse, como podemos 

observar na seguinte passagem : 

 
EXCERTO 7 (p.29-30) 

 
Uma sala da prefeitura. O ambiente é modesto. Durante a mutação, ouve-
se um dobrado e vivas a Odorico, “viva o prefeito”, etc. Estão em cena 
Dorotéa, Juju, Dirceu, Dulcinéa, Vigário e Odorico. Este último, à janela 
discursa.  
 
Odorico – Povo sucupirano! Agoramente já investido no cargo de 
Prefeito, aqui estou para receber a confirmação, ratificação, a autenticação 
e por que não dizer a sagração do povo que me elegeu.  
 
Aplausos vêm de fora. 
 
Odorico – Eu prometi que o meu primeiro ato como prefeito seria ordenar 
a construção do cemitério. 
 
Aplausos, aos quais se incorporam as personagens em cena.  
 
Odorico – (continuando o discurso) Botando de lado os entretantos e 
partindo pros finalmente, é uma alegria poder anunciar que 
prafrentemente vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e 
desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta 
terra morna e cheirosa de Sucupira. E quem votou em mim, basta dizer 
isso ao padre na hora da extrema-unção, que tem enterro e cova de graça, 
conforme o prometido.  
 
Aplausos. Vivas. Foguetes. A banda volta a tocar. Odorico acena para o 
povo sorridente, depois deixa a janela e é imediatamente cercado pelos 
presentes que o cumprimentam.  
 
Dorotéa – Parabéns. Foi ótimo o seu discurso.  
 
Juju – Disse o que precisava dizer 
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Odorico – Obrigado, obrigado.  
 
Dirceu -  De um homem  assim é que a gente precisa, vai direto à questão.  
 

O apoio do povo a Odorico, na passagem, é percebido já nas didascálias, com os aplausos, 

o “Viva ao prefeito”. Em seu discurso de posse, ele reitera a credibilidade por ele 

conquistada diante do povo com a “confirmação, ratificação, a autenticação e por que não 

dizer a sagração do povo que o elegeu.” Consequentemente, ele consegue como EUc/EUe 

projetar novamente seu ethos de político decidido, que irá cumprir sua promessa. Recebe 

apoio, através dos aplausos de um TUi/TUd, do povo, bem como de seus correligionários, 

como as irmãs cajazeiras e Dirceu Borboleta. 

 
É importante salientar que duas falas dos correligionários de Odorico chamam a atenção na 

passagem, confirmando a sua boa estratégia diante do povo. A primeira é de Juju, quando 

comenta sobre o discurso de Odorico:“Disse o que precisava.” E a segunda é de Dirceu 

Borboleta: “De um homem assim é que a gente precisa; vai direto ao ponto.” As duas falas 

refletem que o discurso de Odorico foi uma  encenação perfeita, encenação esta no sentido 

metafórico com que  caracteriza Charaudeau o ato linguageiro, uma encenação, uma aposta,  

na qual o EUe projetado pelo EUc, Odorico Paraguaçu, consegue, mais uma vez, dizer ao 

TUi/TUd, povo de Sucupira, exatamente o que eles desejam ouvir. 

 
A Credibilidade de Odorico, no entanto, vai se perdendo no decorrer da história até o  final, 

isto é, depois da descoberta de suas sórdidas estratégias para arranjar um morto para 

Sucupira. Abaixo as passagens que ilustram o que afirmamos: 

 
EXCERTO 8 (p.116) 

 
Odorico – Aonde vocês vão? Esperem! O enterro vai sair. Tudo isso será 
explicado depois. É preciso que vocês confiem em mim. Tudo será 
explicado. O importante é fazer o enterro, inaugurar o cemitério.   
 
Odorico – [...] (Desamparado) Parece que agora estão todos contra mim! 
Todos fogem de mim! 
Zelão, Ambrósio e a Velha saem sorrateiramente.  
 

A credibilidade, como afirmado acima, de acordo com Charaudeau (2008), é a capacidade 

do sujeito se fazer acreditar, construindo um ethos de sinceridade. EUe de Odorico 
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Paraguaçu perdeu essa credibilidade, esse ethos, por ter enganado o povo de maneira 

sórdida, como afirma o EUe de Dorotéa um pouco antes das passagens analisadas acima: 

“Como pode um homem só enganar tantos, durante tanto tempo!”  

EXCERTO 9 (p.116) 

 
Odorico – (Já passando a um tom de discurso:) Vejam esse pobre 
homem: viveu quase oitenta anos neste lugar. Aqui nasceu, trabalhou, teve 
filhos, aqui terminou seus dias. Nunca se afastou daqui. Agora, em estado 
de defuntice compulsória, é obrigado a imigrar; pegam seu corpo e vão 
sepultar em terra estranha, no meio de gente estranha. Poderá ele dormir 
tranquilamente o sono eterno? Poderá sua alma alcançar a paz?   

 
No excerto, o EUe de Odorico Paraguaçu, iniciando a sua candidatura para prefeito, em seu 

discurso, dramatiza a morte do pescador que irá ser enterrado na cidade vizinha. Sua 

estratégia é dramatizar a morte, valorizando a existência que o morto teve em Sucupira, 

rememorando suas relações familiares, seu trabalho, seu apego à terra de Sucupira, dentre 

outros aspectos. São elementos que levam o interlocutor (povo de Sucupira) a se 

sensibilizar com a situação, a captar esse interlocutor por meio da dramatização, 

principalmente por que compartilham e se identificam com a história narrada. 

 
Temos no excerto abaixo, outro exemplo. Aqui a dramatização por parte EUe, Odorico 

Paraguaçu, ocorre, quando ele tenta, através de estratégias de captação, persuadir o vigário 

de que é justo o corpo de Dulcinéa ser enterrado em Sucupira. 

 
EXCERTO 10 (p.112) 

 
Odorico - Padre, eu levei quase dois anos para arranjar um defunto; dois 
anos a oposição malhando nas minhas costas; e agora que o defunto está 
aqui, preparado, prontinho para ser despachado, o senhor acha que eu 
vou entregá-lo assim de mão beijada? Nunca. Pode o juiz mandar trinta 
ordens. Daqui o defunto só sai comigo. 
 

Porém a dramatização de Odorico na passagem não persuade o vigário, conforme sua 

resposta: 

Vigário - O juiz pode requisitar força estadual para fazer cumprir a 
ordem.  

  
Enfim, podemos resumir que a identidade discursiva vai se constituindo no discurso, de 

acordo com as necessidades do sujeito, na palavra, na disposição da enunciação discursiva, 
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na utilização dos imaginários sóciodiscursivos. Levando também, se necessário, os valores 

contidos na identidade social. Consequentemente, em um discurso, o sujeito pode às vezes 

reativar a identidade social, às vezes ocultá-la, às vezes movê-la para outro lugar. Assim, de 

acordo com Charaudeau (2009): 

 
É neste jogo de vai-vem entre identidade social e identidade discursiva 
que se realiza a influência discursiva. Segundo as intenções do sujeito 
comunicante ou do sujeito interpretante, a identidade discursiva adere à 
identidade social formando uma identidade única "essencializada" ("eu 
sou o que eu digo"/ "ele é o que se diz"), ou se diferencia formando uma 
identidade dupla de "ser" e de "dizer" ("eu não sou o que eu digo"/"ele 
não é o que ele diz"). No último caso, ou se pensa que é o "dizer" que 
mascara o "ser" (mentira, ironia, provocação), ou se pensa que o "dizer" 
revela um "ser" que ignora a si mesmo (denegação, revelação 
involuntária: "sua voz o traiu").30 
 

 
No nosso corpus, podemos observar esse jogo de se mostrar, de ser e parecer que se forma 

com a identidade, com o ethos do personagem Odorico Paraguaçu.  

 
4 - Análise dos  imaginários sociodiscursivos  

 
Reconhecem-se, na obra em análise, diversos imaginários sociodiscursivos. Passamos agora 

a apresentá –los e discuti-los.  

 
4.1 – O imaginário do político coronel 

 
Uma das formas de constituição do personagem é através das características do político 

interiorano, o coronel, que apresentava as suas peculiaridades na forma de se comportar 

perante o poder. Essa é uma marca primordial de Odorico Paraguaçu. Em sua autobiografia, 

Dias Gomes declara que Odorico “tornou-se o protótipo do político interiorano, produto do 

coronelismo [...]”(GOMES, 1998, p.188). Assim, através dos excertos abaixo, mostraremos 

algumas características relevantes desse tipo de político, que se destacam no texto.  

 
EXCERTO 11 (p.36) 

 
 

DULCINÉA – Preciso falar com você...Eu não lhe disse nada...mas 
estava apavorada...  

                                                 
30 Fonte:<http://www.patrick-charaudeau.com/Identidade-social-e-identidade.html> acesso em 07/set./2015. 
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ODORICO – Com quê? Seu marido!... 

 
DULCINÉA – Pior...Pensei que estivesse grávida! Mas era rebate falso... 
Dirceu entra nesse momento e Odorico procura disfarçar. 

 
ODORICO - Sinto muito, dona Dulcinéa, mas seu Dirceu agora é 
funcionário da Prefeitura, tem que cumprir o expediente.  

 
DIRCEU – Du...que houve? Não lhe disse pra me esperar em casa? 

 
DULCINÉA – Está bem... é que eu pensei...Desculpe... (Sai.)   

 
DIRCEU – Ela veio pedir pro senhor deixar eu sair mais cedo? 

 
ODORICO – É, veio...Mas o senhor compreende, mesmo sendo seu 
padrinho de casamento, tenho que botar de lado esses considerandos...  
 

 
Nesse excerto, percebemos que o coronel Odorico resolveu nomear Dirceu Borboleta para 

secretário da prefeitura, pois Dirceu apoiou e trabalhou para que Odorico se elegesse. Esse 

tipo de comportamento dos políticos coronéis faz parte da política do favoritismo. Veremos 

abaixo outro excerto que corrobora essa política.   

 
EXCERTO 12  (p.43-44) 

 
[...] 

MOLEZA – Está difícil, seu Coronel. Há uma carência muito grande de 
defunto. O jeito é ter paciência e fé em Deus.  
 
ODORICO - É, pra você é muito fácil ter paciência. Está há um ano 
ganhando como coveiro sem trabalhar.    
 
MOLEZA – Mas não recebo... 
 
ODORICO – Receba ou não receba , o senhor é um parasita do 
município. Se fosse um funcionário equipado de bom caráter e amor-
próprio, já tinha procurado resolver essa situação e tornar-se um cidadão 
útil à comunidade. O senhor é uma vergonha e um mau exemplo para o 
funcionalismo municipal. Tenho ou não tenho razão, dona Dorotéa? 
 
DOROTÉA – O cidadão coveiro é, inclusive, um perigo para a 
comunidade.  
 
MOLEZA – Perigo, eu? 
 
DOROTÉA – Perigo pela sua inatividade, que além de ser imoral é mais 
um motivo para os nossos inimigos nos atacarem.  
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MOLEZA – Mas que culpa tenho eu, se não me dão serviço?  
  
DOROTÉA – Aliás, se o senhor prefeito tivesse investigado os 
antecedentes do cidadão coveiro, antes de nomeá-lo, teria visto que ele 
nunca foi de fazer força. Haja visto o apelido que lhe puseram: Moleza.  

 
ODORICO – Bem, eu pretendi, com essa nomeação, premiá-lo pelo seu 
trabalho na minha campanha. Esperava que isso fosse também um 
estímulo e ele se compenetrasse de que agora precisava desconfirmar o 
apelido. Mas de nada adiantou. É um caso perdido.  

 
Na passagem acima, também se destaca a política do favoritismo ou do apadrinhamento 

conforme utilizada pelos coronéis. Sobrinho (2012), em prefácio do livro: Coronelismo, 

enxada e voto, afirma que era a política conhecida como filhotismo “expresso num regime 

de favores aos amigos e de perseguições aos adversários”. No excerto, o coronel Odorico 

justifica à Dorotéa o motivo que o levou a nomear Moleza para o cargo de coveiro, ou seja, 

que era premiá-lo pelo trabalho que Moleza exerceu em sua campanha.  

 
O imaginário do apadrinhamento, existente na figura do coronel, projeta um ethos de 

bondade, de político paternalista, que procura proteger todos os que estão a sua volta, o  

que era comum no coronelismo daquele período. Entretanto, há uma comicidade e crítica a 

esse tipo de apadrinhamento, que se pode observar, quando ficamos sabendo que Moleza, 

embora seja funcionário da prefeitura, não anda recebendo por isso. Odorico inclusive 

considera Moleza um “parasita do município”. A crítica de Odorico tem o apoio de 

Dorotéa, qualificando Moleza como inativo, imoral. Como dissemos acima, parece ser uma 

crítica ao apadrinhamento hipócrita que acontece “da boca pra fora”, com o intuito apenas 

de garantir o poder dos coronéis e coagir o povo. Moleza é o representante do povo 

oprimido, sendo explorado e não tendo reconhecimento pelo seu trabalho.   

  
Veremos abaixo mais uma das características do apadrinhamento do coronel Odorico a seus 

afilhados sob outro aspecto.  

 
EXCERTO 13 (p.37) 
 

 
[...] DIRCEU – Vou lhe confessar uma coisa, coronel... Porque o senhor 
é meu padrinho, e padrinho é como um pai.    
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ODORICO – Claro... 
 

DIRCEU -  Eu...sou irmão oblato...Fiz voto de castidade. 
 

ODORICO – Voto de castidade?! E ela sabe disso?... Bom, tem que 
saber... 

 
DIRCEU – Casamos com essa condição. De manter o meu voto. 

 
  
Na passagem, Dirceu confessa a Odorico a sua opção pelo voto de castidade, apesar de 

casado. Tal confissão não se revelaria facilmente a qualquer pessoa. A confissão foi feita a 

Odorico, porque Dirceu o considera um pai. O padrinho, no caso em questão, torna-se um 

pai, no sentido de ser um protetor, inclusive em questões afetivas. Na maioria das vezes, no 

entanto, o comportamento dos coronéis, nesse sentido, é interesseiro, procurando sempre 

tirar algum proveito da situação. 

 
Podemos observar no texto que o autor caracteriza o apadrinhamento como interesseiro em 

várias passagens. Odorico, por exemplo, não demonstra nenhuma estima por Dirceu. Tudo 

não passa de uma hipocrisia de sua parte, pois Odorico era amante de Dulcinéa, mulher de 

Dirceu. Em outras partes essa relação de padrinho e afilhado é apresentada pelo autor, de 

forma a criticar a própria realidade dos coronéis.  

 
Veremos, no excerto seguinte, a relação hipócrita que Odorico mantém com seu “afilhado”. 

Quando Odorico convence Dirceu Borboleta sobre um suposto envolvimento de Neco 

Pedreira com Dulcinéa. Essa parte faz uma crítica ainda maior de um comportamento que 

se supõe paternal, mas que não passa de um jogo sórdido do coronel Odorico, cujo objetivo 

é inaugurar o cemitério, não se importando a mínima nem com seu afilhado ou com 

Dulcinéa.   

 

 
 EXCERTO 14 (p.84-85) 

[...] 
ODORICO – Eu imagino seu sofrimento. É duro um golpe desses, é 
duro. Mas você não tem que ficar assim nesse desconsolo. Tem é que 
reagir, como homem. 
 
DIRCEU – O senhor disse que ela está com ele agora, na redação d’A 
Trombeta? 
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ODORICO – Está, tenho certeza.  
 
DIRCEU – Vou lá. 
 
ODORICO – Espere. Tenha calma. Eu sei que numa hora dessas não 
adianta dar conselhos. Se eu estivesse no seu lugar também perdia a 
cabeça e passava fogo nesse destruidor de lares. Mas é que a coisa talvez 
pudesse ser resolvida sem morte. Já sei o que você vai dizer, que é uma 
questão de honra. E honra só se lava com sangue. Está bem. Vá e resolva. 
O que puder fazer depois para lhe dar fuga, pode ficar certo de que farei. 
(Estende a mão a Dirceu.) Você está armado?    
 

Odorico utiliza-se de argumentos fortes, para convencer Dirceu que ele deve agir contra a 

suposta traição de Dulcinéa com Neco Pedreira. Esses argumentos são: “destruidor de 

lares” e “lavar a honra com sangue”. Principalmente o segundo argumento, ele faz parte do 

imaginário masculino de que homem que se preze não pode aceitar passivamente uma 

traição feminina.  

 
A passagem, no entanto, é irônica, pois, como sabemos, o personagem Dirceu Borboleta 

não nos remete a um imaginário de masculinidade. Pelas características apresentadas pelo 

personagem, o imaginário apresentado é de um homem afeminado. Dirceu fez voto de 

castidade e é um colecionador de borboletas, atividade cujo imaginário nos remete ao 

universo feminino. Principalmente  na época em que o texto foi produzido. 

 
Enfim, ao se apoiar nesses imaginários, Odorico mostra mais uma vez a sua capacidade de 

argumentação, conseguindo envolver Dirceu Borboleta que, consequentemente, toma uma 

atitude. Mostra-se aqui novamente o ethos do coronel Odorico, de personalidade astuciosa, 

que sabe montar suas estratégias para conseguir um defunto para inaugurar o cemitério de 

Sucupira.    

 
 
EXCERTO 15 (páginas 77-78)  

 
ODORICO - [...] O senhor sai daqui para sacudir a marreta nesse filho 
duma égua e volta abraçado com ele? 

 
ZECA - É que não havia razão para sacudir a marreta, seu dotô.  

 
ODORICO - Como não havia? Não leu o que ele escreveu ontem de nós? 
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ZECA - Tá no seu direito. 
 

ODORICO - Que direito? 
ZECA - Direito que a lei garante. E eu, como representante da lei...  

 
ODORICO -  Que história é essa, capitão? Então o senhor é representante 
da lei contra mim?  

 
ZECA - Seu dotô, como delegado eu tenho que ser justo. Fui lá mesmo 
com gana de fazer o moço engolir o que disse. Mas ele me fez sentar e 
conversar. Me mostrou a lei que garante a ele dizer o que quiser. Lei feita 
pelos deputados, não sei se vosmincê conhece.  

 
ODORICO - Claro que conheço. A lei diz que cada um tem a liberdade 
de dizer e escrever o que quiser, mas diz também que nós temos o direito 
de sacudir a marreta quando alguém escrever contra nós.  

 
ZECA -  Isto não está na lei que o moço me mostrou.  

 
ODORICO -  Porque o senhor não leu tudo com atenção.  

 
                                          ZECA - Não li, mas fiz ele ler pra mim.  
 

ODORICO - E além do mais, Capitão, eu não estou precisando aqui de 
um  doutor em leis. Estou precisando de um homem decidido, de pouca 
conversa, um homem de ação. Pela sua fama, pensei que esse homem 
fosse o senhor. Me disseram que o senhor tinha despachado trezentos, mas 
estou vendo que o senhor não é de despachar ninguém.  
 

 
Na passagem, Odorico questiona Zeca Diabo, que havia saído para reprimir Neco Pedreira, 

ou mesmo assassiná-lo, e volta à prefeitura com Neco de forma bastante amigável. O 

motivo para a repressão de Neco Pedreira era porque ele publicou a seguinte matéria; 

“Assassino sanguinário, vergonha da espécie humana é o novo delegado de Sucupira”. 

No texto, a marcação linguística “sacudir a marreta” chama-nos a atenção, pois dá sentido 

de força, repressão, como a que o coronel Odorico queria que Zeca Diabo praticasse contra 

Neco Pedreira. Entretanto, Zeca Diabo não “sacudiu a marreta” contra Neco Pedreira, pelo 

fato de este ter lhe mostrado a lei de imprensa que lhe garantia o direito de dizer e publicar 

o que quisesse.  

Com isso, percebemos que a característica do coronel prepotente sobressai em Odorico, que 

se considera acima da lei. A lei para Odorico não se aplica quando ela agride pessoas de sua 

estirpe, como os coronéis.  Para Odorico, existe uma supremacia do seu poder sobre a lei. 
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Avançando um pouco mais, percebemos que a cena mostra uma crítica, através de um 

paradoxo interessante e bastante irônico, característico do texto em análise, à figura do 

coronel, representado por Odorico, e à figura do cangaceiro Zeca Diabo, este também 

representante de um tipo da época: os cangaceiros, que eram marginalizados e considerados 

fora da lei. Um pária, mas também de certa forma, um representante do povo na peça. De 

um povo sofrido como os pescadores, que é a maioria da população. No entanto, a ironia se 

faz por que o cangaceiro fora da lei, na passagem, se mostra disposto a cumprir a lei, apesar 

de a publicação ter mostrado seu lado sanguinário, negativo. O representante político, no 

entanto, coronel Odorico Paraguaçu, autoridade que deveria cumprir a lei de forma 

exemplar, mostra a sua truculência em desrespeitá-la como era comum aos coronéis da 

época. Para concluir, a passagem mostra um ethos do político coronel repressor dos anos de 

1960, que utilizavam a força, se possível, quando a situação estivesse contra seus 

interesses.  

EXCERTO 16 (página 109-112) 
 

 
Vigário - (Toma o papel e lê) ... Considerando que o marido da falecida 
está preso; considerando que as senhoritas Dorotéa e Judicéa Cajazeira 
são as parentes mais próximas da defunta em condições de opinar; 
considerando... 

 
Odorico - Seu vigário, vamos botar de lado os considerando e partir pros 
finalmente. Quem o meritíssimo acha que está com a razão?  

 
Vigário - Eles 

 
 Odorico - Pois se essa é a decisão da justiça, data vênia, digam ao 

meritíssimo juiz que não aceito.  
 

Juju - Mas é o juiz! 
 

Hilário - Você não pode se recusar a cumprir uma decisão da Justiça! 
 

Odorico - Também tenho jurisprudência firmada sobre o assunto. O 
defunto é meu e ninguém me tira! 

 
Hilário - Delegado, a Polícia tem que garantir o cumprimento da ordem 
judicial.  
 
Zeca - Pode deixar. 

                                        
                                        Odorico - Quem vai garantir? 
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   Zeca - Eu mesmo. 

                                    
    Odorico -E quem é você? 

 
   Zeca - O delegado oxente! 

 
   Odorico - (Apanha um papel sobre a mesa.) Está demitido! 
   Espera uma reação violenta de Zeca Diabo. 

 
Zeca - ( Muito chocado, sua reação é infantil, como menino que foi 
expulso do brinquedo) Demitido...mas eu não fiz nada...eu só queria 
cumprir a lei...meu Padim Pade Ciço é testemunha...Vosmincê não está 
satisfeito comigo? 

 
Odorico - Com você muito, não estou satisfeito é com a lei.  
 
 

Evidencia-se, na passagem, novamente o autoritarismo do coronel Odorico Paraguaçu. No 

excerto, esse autoritarismo é ainda maior, pois ele se manifesta em não respeitar nem o 

poder judiciário, um dos três poderes da democracia republicana, junto com o poder 

legislativo e executivo. Odorico, inclusive, diz que tem jurisprudência sobre o assunto. 

Jurisprudência, isto é, “o conjunto das decisões sobre interpretações das leis feitas pelos 

tribunais de uma determinada jurisdição.”31 Odorico se julga na condição de interpretar a 

lei e decidir sobre o destino do corpo da cajazeira, claro que de forma a seu favor.  

 
A passagem abaixo, retirada do livro, Coronel, enxada e voto, enfatiza essa característica 

do coronelismo:  

A força eleitoral empresta-lhe prestígio político, natural coroamento de 
sua privilegiada situação econômica e social de dono de terras. Dentro da 
esfera própria de influência, o “coronel” como que resume em sua 
pessoa, sem substituí-las, importantes instituições sociais. Exerce, por 
exemplo, uma ampla jurisdição sobre seus dependentes, compondo rixas 
e desavenças e proferindo, às vezes, verdadeiros arbitrariamentos, que os 
interessados respeitam. Também se enfeixam em suas mãos, com ou sem 
caráter oficial, extensas funções policiais, de que frequentemente se 
desincumbe com a sua pura ascendência social, mas que eventualmente 
pode tornar efetivas com o auxílio de empregados, agregados e capangas 
(LEAL, 2002,p.45-46). 

Esse é, então, um  ethos de político autoritário, de coronel  interiorano que dominava, da 

sua maneira, de acordo com a sua conveniência, o povo e demais poderes de sua localidade, 

                                                 
31 Retirado de: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Jurisprud%C3%Aancia>, acesso em 31 jul./2015. 
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de acordo com os seus interesses.  Para concluir, a crítica a esse comportamento funciona, a 

nosso ver, como um protesto a essa prática política.  

4.2 - O imaginário do poder político 

O discurso do poder político é em toda peça explorado pelo autor Dias Gomes, que, através 

de Odorico, critica como os políticos fazem para chegar ao poder e querer se manter no 

poder.  Com isso, no primeiro quadro, Odorico com sua plataforma política de construir um 

cemitério se lançou como candidato a prefeito, sua promessa foi a forma que usou para 

chegar ao poder. No segundo quadro, Odorico já empossado como prefeito, arquiteta como 

irá fazer para construir o cemitério. Iniciam-se, então, suas estratégias para se manter no 

poder, sem que seja criticado pela oposição. 

EXCERTO 17  (p.32-35) 

 

[...] Dirceu -  Está tudo aqui. O senhor vai examinar agora? 

Odorico - Vou. Quero saber logo se há alguma verba para dar início à 
construção do cemitério.  

Dirceu - (Coloca os processos sobre a mesa.) Nem um tostão, só déficit. 

Odorico - (Folheia os processos) Não é possível.  

Dirceu - A prefeitura tem um terreno... 

Odorico - O terreno só não resolve, é preciso dinheiro para o muro, as 
alamedas, a capela. 

Dirceu - Parece que há um restinho de verba da água. 

Odorico - Da água? 

Dirceu - É, para consertar os canos.  

Odorico - Diz isso aí? 

Dirceu - Não, aqui só fala em obras públicas de urgência. 

Odorico - O cemitério também é uma obra pública de urgência. É ou não 
é? (Irônico) De muita urgência.  

Dirceu - Há um restinho, pouca coisa... 

Odorico - (Anima-se) Não tem importância, um restinho com mais um 
restinho, já se faz um cemiteriozinho.  
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Dirceu - É da luz. Para aumentar a força.  

Odorico - Para que aumentar a força? 

Vigário - A luz anda muito fraca, coronel, quase não se consegue ler. 

Odorico - Mas para que ler de noite? Pode-se ler de dia. E depois, uma 
cidade de veraneio deve ter luz bem fraca, para que se possa apreciar bem 
o luar...A cidade é muito procurada pelos namorados...O senhor Vigário 
me perdoe. 

Dirceu - Só que esse desvio de verba... 

Odorico - É para o bem do município. Tenho certeza que Deus vai 
aprovar tudo. 

Vigário - Quem sabe?... As intenções são boas...E como Deus não é um 
burocrata... 

Odorico - Então vamos escolher o terreno. 

Dirceu - A prefeitura só tem um, mas está ocupado. 

Odorico - Ocupado? Por quem? 

Dirceu - Pelo circo. 

Odorico - Ora, o circo é que se mude. Chega das palhaçadas de 
antigamente. Prafrentemente, vamos tratar de coisas sérias. Pode levar 
isso daqui. Dirceu sai com os processos.  

Odorico - Quero ver agora o que vão dizer os que acusavam de 
oportunista, de demagogista. Quando virem os pedreiros levantando os 
muros, construindo a capela, calçando as alamedas, vão ficar com cara de 
sinhá Mariquinha-cadê-o-frade.    
 

A crítica que se pode perceber pela passagem é de como os políticos, a qualquer custo, 

fazem para chegar ao poder, fazendo promessas que, na maioria das vezes, não sabem nem 

como irão cumpri-las. Essa crítica é então desenvolvida pelo imaginário de que muitas 

vezes a promessa de um candidato não é consistente o suficiente para ser realizada.  

A passagem do segundo quadro mostra como Odorico quer fazer para conseguir verba para 

construir o cemitério. Percebe-se que sua promessa de campanha foi feita sem que ele 

soubesse de alguma perspectiva possível da prefeitura para realizar seu intento. Diante 

dessa situação, ele começa averiguar, junto com seu secretário, Dirceu Borboleta, as contas 

do município e a possibilidade de verbas para a construção do cemitério.  
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De acordo com a passagem, a verba estava destinada aos serviços essenciais como água e 

luz. Odorico resolve pegar a verba para a construção do cemitério, o que Dirceu considera 

como "um desvio de verba". Embora não seja propriamente um desvio, no sentido de retirar 

o dinheiro para seu benefício pessoal, mas o desvio se realiza para mantê-lo no poder, ou 

seja, manter o seu interesse particular, como fazem diversos políticos na realidade. Há, no 

excerto, uma crítica a esse tipo de comportamento existente no mundo político. Odorico 

Paraguaçu, em nenhum momento se sensibiliza com os reais problemas da população. Pelo 

contrário, Odorico ironiza, refutando todas as possibilidades de a verba ficar para seu 

destino original, que era o aprimoramento dos serviços de água e esgoto. 

A ironia ainda se torna maior pela presença do vigário em cena, símbolo também de poder 

da igreja católica, principalmente no interior e na época em que a peça foi produzida. O 

vigário tinha uma grande influência sobre a população, pois o discurso católico 

predominava na época. A maioria da população carente do interior tinha no padre um 

conselheiro, o que trazia a palavra de Deus.  

Abrimos um parêntese para discorremos sobre uma reflexão de Charaudeau em seu 

Discurso Político que se relaciona com os discursos político e religioso. Para Charaudeau 

(2008, p.80), o discurso político “fala para todos na sua voz, ao mesmo tempo em que se 

dirige a todos como se fosse apenas o porta-voz de um Terceiro, enunciador de um ideal 

social.” Passa, então, a existir um determinado pacto entre três tipos de vozes: a voz do 

Terceiro, a voz do Eu, a voz do Tu-todos, que se unem, formando um Nós que irá 

desenvolver o papel de guia. Além disso, o pesquisador observa que: 

Nesse aspecto, as instâncias dos discursos político e religioso têm 
qualquer coisa em comum: o representante de uma instituição de poder e 
o representante de uma instituição religiosa supostamente ocupam uma 
posição intermediária entre uma voz-terceira da ordem do sagrado (voz 
de um deus social e de um deus divino) e o povo (povo da Terra ou povo 
de Deus) (CHARAUDEAU, 2008, p.80). 

Por isso, para o prefeito se manter no poder, ficar ao lado da igreja era necessário e 

prudente. Sendo assim, Odorico, estrategicamente, como era do seu estilo, solicita o apoio 

do vigário, ao remanejamento de verba que irá fazer, evocando Deus na passagem: "É para 

o bem do município. Tenho certeza que Deus vai aprovar tudo." O que consegue, conforme 
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a resposta do vigário: "Quem sabe?...As intenções são boas...E como Deus não é um 

burocrata.” 

Dessa forma, instaura-se um jogo de aparências, existente entre os dois poderes, em que 

eles tentam se manter em harmonia para benefícios em comum, tanto da igreja como da 

prefeitura. Jogo que é reforçado entre vigário e prefeito em falas anteriores, primeiro por 

parte do vigário ao demonstrar que Odorico não iria esquecer uma promessa feita ao povo, 

“Sabia que o senhor não ia esquecer as promessas feitas ao eleitorado.” O efeito pretendido 

pelo vigário é reforçar o ethos de Odorico, ethos  de político honesto que cumpre o que 

fala, envaidecendo-o, mesmo que Odorico saiba que ele não seja um político tão honesto.  

A astúcia de Odorico se manifesta em seguida, na passagem, pois ele não perde a 

oportunidade de querer tirar proveito de todos os lados. Refere-se à obra como cristã, 

devendo a igreja ajudar, pois será beneficiada. O padre se esquiva.  

Ironia e humor se fazem presentes nos discursos dos líderes político e religioso, 

evidenciando as máscaras sociais conforme retratadas pelos personagens, a patologia social, 

atribuída pelo autor no próprio subtítulo da obra: “farsa sociopolítico-patológica”. Dias 

Gomes constrói no texto uma crítica social, como já definido em capítulo anterior, 

relacionada a um cotidiano, a uma realidade social, a uma prática política. Aqui a alusão à 

realidade da época, a hipocrisia manifestada pelos poderes é usada para provocar o risível.  

O autor construiu todo o texto no interdiscurso, nos imaginários existentes sobre o poder do 

político interiorano, de sua relação com outros poderes, como o poder da igreja, de sua 

necessidade de se perpetuar nesse poder. 

Cabe ainda comentar que, ao conseguir a verba para a obra, a investida de Odorico será o 

terreno, último requisito para a construção do cemitério, e, para obtê-lo, irá desapropriar um 

único terreno da prefeitura, utilizado pelo circo da cidade. Novamente, Odorico não se 

sensibiliza com as necessidades da população de Sucupira, decidindo por expulsar o circo, 

que representa talvez o único entretenimento da população da cidade. O autor projetou, 

assim, em seu texto, como o imaginário da época, que em cidades pequenas, de população 

pobre, como no caso de Sucupira, não existiam diversificadas maneiras de entretenimento, 

sendo o circo a única opção para a população. Era preciso ter pão e circo. E o circo estava 

sendo tirado.  
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Para concluir, no final da passagem, há uma confirmação do interesse pessoal de Odorico 

que deseja simplesmente dar uma resposta à oposição política que não acreditava na 

construção do cemitério. Podendo, todos, ficarem, conforme o tom humorístico do texto: 

"[...] com cara de Sinhá Mariquinha-cadê-o-frade." 

EXCERTO 18 (p. 69-70) 

DOROTÉA - O senhor perdeu a cabeça? 

DULCINÉA - Fazer de um cangaceiro um delegado! 

DOROTÉA - Quando a oposição souber! 

DULCINÉA - Que prato pra Neco Pedreira! 

ODORICO - E tomara que Neco se sirva bem dele. Tomara que chame 
Zeca Diabo de cangaceiro, assassino, quanto mais xingar, melhor.  

DOROTÉA - O senhor não acha que se excedeu? 

ODORICO - Em política, dona Dorotéa, os finalmentes justificam os não 
obstantes.  

 

Odorico argumenta em seu discurso, no final da passagem, apresentando então sua noção 

de como devem ser as ações políticas, assim:  “Em política, dona Dorotéa, os finalmente 

justificam os não obstantes.” Essa frase nos remete a um imaginário de que tudo se justifica 

para alcançar os seus objetivos políticos. E, consequentemente, com esse imaginário, 

constrói-se um ethos de político ardiloso, cheio de malícia, como desenvolvido pelo 

personagem Odorico Paraguaçu. Esse  ethos de malícia diz respeito a um jogar, entre o ser 

e o parecer. Conforme podemos averiguar pela passagem abaixo:  

A malícia denota um saber jogar com o ser e o parecer: saber dissimular 
certas intenções, fazer crer que se têm certos objetivos para melhor 
atingir seus fins. Essa atitude é ditada pelo fato que todo político tem 
oponentes de diferentes espécies (partidos, adversários, movimentos 
sindicais, associações patronais, econômicas, industriais e outras 
associações que reúnem cidadãos que podem ser hostis). Para realizar 
certos projetos, o político não pode revelar certas intenções. Algumas 
vezes chegará a fingir ir em uma direção para depois tomar o caminho 
oposto  (CHARAUDEAU, 2008, p.146). 
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O ser e o parecer são uma constante do político Odorico. Ele se mostra de uma forma para 

o povo, mas age de uma maneira completamente diferente para tentar se manter no poder. 

A frase em questão faz uma alusão a uma outra frase muito conhecida sobre o fazer 

político, sobre a ação política, que seria: “os fins justificam os meios”, que é atribuída a 

Maquiavel, mas que não consta em seu livro O príncipe.32 De qualquer maneira, ela 

sintetiza um discurso, um comportamento que um príncipe deve ter, remetendo-nos a um 

imaginário de que o governante deve fazer tudo que for preciso para chegar ao poder e se 

manter no poder. 

Temos então o ethos do político esperto, que sabe articular, montar suas estratégias para 

alcançar os seus propósitos políticos, o ser e o parecer, conforme definido por Charaudeau 

(2008). É a máscara que não oculta, mas que mostra o político em determinada hora da 

verdade. Observa-se que na peça O Bem Amado, Dias Gomes reproduz o cenário do 

contexto político de maneira exagerada e risível. 

4.3 - O imaginário da representação popular 

O imaginário da representação popular perpassa toda a peça. O povo, mesmo sendo 

oprimido, e, conforme o ponto de vista dos Odoricos, ignorante e fácil de ser manipulado, 

representa uma força muito grande dentro de todo o texto. Pois é através dele que os 

representantes se elegem. Odorico, com toda a sua verborragia e capacidade de persuasão, 

busca apoio no povo para chegar e se perpetuar no poder. O coronel Odorico tem toda a 

força para mandar e desmandar, para desobedecer às leis, como já vimos, mas não 

consegue nada, se não conquistar o povo, por isso tenta mantê-lo do seu lado. 

Em sua primeira aparição, ainda apenas como coronel e vereador da cidade de Sucupira, é 

com o povo que Odorico se mistura, considerando-se também povo. Pois em contato com o 

povo, ele sente as suas necessidades e carências, e dá também uma impressão para todos 

que ele faz parte desse povo. Essa aproximação se faz por meio de expressões como Minha 

gente, utilizada no primeiro quadro, que corrobora a sua capacidade persuasiva. Ou mesmo 

quando se mostra enternecido com a condição de todos, acompanhando o enterro de um 

pescador da comunidade, levado para outra cidade. Essas são estratégias políticas em que  o 

                                                 
32 Retirado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_fins_justificam_os_meios, acesso em 14 ago.2015. 
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político se configura ora como um indivíduo do povo, ora como um líder, um protetor desse 

mesmo povo, devido à sua condição de coronel, de político, enfim pelo poder que 

representa.  

 O povo, embora possa ser ingênuo e às vezes manipulado, tem, por sua vez, a atribuição de 

colocar no poder, mas também de tirar do poder quem quer que seja. Odorico sabe disso, 

por isso sua preocupação em não ser difamado, pois do contrário perderá a sua 

popularidade. No entanto, à medida que sua imagem vai sendo denegrida pela oposição, 

Odorico vai perdendo seu respaldo popular.  

O interesse pela relação do governante com o povo tem sido manifestado há vários séculos. 

Remetemo-nos, aqui, novamente, ao pensamento de Maquiavel para tentar explicar um 

pouco essa relação. Na obra O Príncipe, Maquiavel já preconizava que o governante deve 

ser amado e temido pelo povo. Entretanto, não sendo possível obter o governante as duas 

condições: ser amado e temido, é preferível, segundo Maquiavel (2003), que ele seja apenas 

temido. O governante não pode em hipótese alguma deixar de ser temido pelo seu povo. 

Odorico ao se candidatar, como promessa de um novo líder, um herói de Sucupira, será 

amado pelo povo de sua terra, O Bem Amado, como se refere o próprio título da obra. No 

desenrolar da história demonstra também que pode ser temido, pois, como analisado 

anteriormente, quando falam contra os governantes é preciso “sacudir a marreta”.  

Temos que nos reportar também ao pensamento de Charaudeau (2008) e suas reflexões 

sobre o discurso político, para entendermos melhor a importância do povo dentro da peça 

de Dias Gomes. Segundo Charaudeau, dois preceitos que caracterizam o comportamento de 

um político são importantes e, consequentemente, são relevantes para a caracterização de 

Odorico. Para esse autor, a linguagem, o discurso está intrinsecamente relacionado à ação. 

A ação política é linguagem. É através da linguagem que a ação política se manifesta, e é 

através dela que é delegado um certo poder ao político: é a linguagem que irá fazer com 

que Odorico chegue ao poder. Como já vimos, as primeiras manifestações de Odorico para 

conquistar o povo e ser eleito por ele como prefeito se faz pelo discurso, mas é através do 

discurso que ele também expressa o que ele realizou como político, ainda como vereador, 

isto é, a ação de suas promessas: “Prometi acabar com o futebol no largo da igreja e 

acabei”; “Prometi acabar com o namorismo e o sem-vergonhismo atrás do forte e acabei.”  
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A ação se faz assim como uma forma de consolidar a conquista de um povo. Se ele 

prometeu e cumpriu, como vereador, ele irá cumprir também como prefeito, e se manter no 

poder, devido a sua ação. É o chamado político que fala e faz. Verificamos em análise 

anterior, que isso aconteceu com Odorico, que buscou através dos desvios necessários de 

verba, e na desapropriação de um terreno, num primeiro momento, a realização de sua obra. 

Só por meio da ação ele ainda continuaria “nos braços do povo”, como se elegeu.  É o que 

Odorico faz ao assumir a prefeitura para se manter no poder. Há, também, como já 

expusemos, uma crítica no texto, a esse imaginário do mundo político, no qual as 

promessas de políticos ao povo são feitas, nos momentos de eleição, sem que se saiba se 

serão cumpridas, pois muitas vezes prometem o que não podem fazer, ou que não sabem 

como irão realizar.  

Gostaríamos de acrescentar que Charaudeau (2008) considera três instâncias importantes na 

constituição do Discurso Político. A instância política, a instância cidadã, e a instância 

midiática. Após termos já analisado a instância política, representada por Odorico, seus 

correligionários (Irmãs cajazeiras, Dirceu Borboleta, Moleza), iremos analisar abaixo a 

instância cidadã, o povo de Sucupira e na sequência, analisaremos a representação da 

instância midiática, representada no texto pelo jornal A Trombeta, de Neco Pedreira, e a sua 

força em mobilizar a opinião pública contra Odorico no poder.   

 

EXCERTO 19 (p. 102-103) 

Odorico - Meus concidadãos! Querem roubar à nossa terra o direito de 
enterrar seus próprios mortos! Mas eu, Odorico Paraguaçu, filho de 
Eleutério e neto de Firmino Paraguaçu não permitirei que o corpo desta 
infeliz concidadã saia dessa casa senão para fertilizar com suas virtudes a 
terra morna e cheirosa que a viu nascer! 

Ouvem-se vozes fora: “Viva o coronel Odorico...Viva!...Muito bem! 

Odorico -É o Direito, é a liberdade, é a civilização Cristã que estão em 
jogo! Ou enterramos dona Dulcinéa, ou nos enterramos! 

 

A passagem acima está no sétimo quadro da peça, onde há um dissenso sobre onde enterrar 

o corpo de Dulcinéa, se em Sucupira ou Jaguatirica. Odorico busca no povo o apoio 
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necessário para realizar sua ação, enterrar o corpo em Sucupira. Retoma na passagem seu 

ethos de líder político, de homem que pretende proteger e defender seu povo e sua terra. 

“Querem roubar a nossa terra o direito de enterrar seus próprios mortos”.O outro, que não 

pertence à terra de Sucupira é aquele que veio para roubar o que não é dele. A marcação 

linguística roubar, que se estabelece entre o povo de Sucupira e o outro no discurso de 

Odorico, tem a finalidade de criar um efeito patêmico no povo, suscitando indignação 

contra os que “querem roubar”, mas, paradoxalmente, orgulho e resistência do povo 

impedindo a realização da ação. 

Num segundo momento, Odorico conclama a sua tradição familiar, orgulho de Sucupira, 

que como Odorico, tudo fez pelo povo de sua terra. Delineia-se, nesse ponto, um 

imaginário de tradição onde “os descendentes seriam os herdeiros, o que lhes imporia um 

dever de “retorno às origens, fonte de recuperação da origem identitária” 

(CHARAUDEAU, 2008, p.211). A patemização se faz por esse retorno às origens, aos que 

lutariam até o fim pela terra de Sucupira, pelo apelo ao ethos prévio de Odorico,  

relacionado a sua tradição familiar. A passagem abaixo corrobora ainda mais esse 

imaginário de tradição como discurso de incitação das massas: 

Compreende-se que os discursos que sustentam esse imaginário tenham 
sido capazes de mobilizar as massas. Eles frequentemente convertem 
essa busca espiritual em cruzada armada e justificam não somente as 
guerras étnicas e os genocídios, mas igualmente os excessos cometidos 
nestes atos como sendo “sacrificais”, necessários à consumação de uma 
purificação. Desenvolvem-se, então, discursos de apelo à erradicação do 
que poderia representar uma “nódoa: discursos fóbicos contra o outro, 
bárbaro, infiel ou simplesmente outro (mas inferior) que viria destruir 
uma identidade (CHARAUDEAU, 2008, p.211). 

A nódoa, a mancha que viria destruir uma identidade é a perda do corpo de Dulcinéa para o 

outro. O corpo é a metonímia da perda de uma identidade, a identidade do povo sucupirano. 

Um pouco mais à frente, a questão da identidade volta à tona, quando Odorico evidencia 

que o corpo de Dulcinéa não sairá da casa a não ser “para fertilizar com suas virtudes a 

terra morna e cheirosa que a viu nascer”. Há na passagem, por parte de Odorico, 

novamente, um ufanismo a sua terra, ao caracterizá-la com qualidades de “morna e 

cheirosa”, nos dando uma ideia de aconchego, de lugar ideal para se viver e morrer. Esse 

ufanismo, mais uma forma de emocionar o povo, é bem aceito por todos, que aderem ao 
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discurso de Odorico: “Ouvem-se vozes fora: “Viva o Coronel Odorico!...Viva...Muito 

bem!” 

Embora o povo já tenha aderido ao discurso de Odorico, ele o consolida com expressões 

que muito significam para uma comunidade, fazendo parte da doxa: Direito, Liberdade e 

Civilização Cristã. As três palavras remetem novamente ao imaginário da tradição, numa 

relação de união entre o povo e o seu líder que é estabelecida pelos valores que elas 

representam. E como líder, como o herói de um povo, Odorico lança um ultimato: “ou 

enterramos dona Dulcinéa, ou nos enterramos!”, como um herói da própria história 

brasileira, como exemplo, D. Pedro I ao dar o ultimato: “Independência ou morte”. 

4.4 – O imaginário da representação mediática: A Trombeta  

Como dito anteriormente, Charaudeau (2008) define o discurso político a partir de três 

instâncias, a saber: a instância política, a instância cidadã e a instância midiática. 

Analisaremos, nas passagens abaixo, a forma como a instância mediática, representada na 

peça pelo jornal A Trombeta, influenciou categoricamente a opinião pública para que o 

governo de Odorico se tornasse  impopular.  

EXCERTO 20 (p.39-40) 

Odorico lê um exemplar de A Trombeta, o jornaleco local. Seu rosto 
revela profunda indignação.  

(Resmunga, enquanto lê.) Patife, canalha! (Amarrota o jornal 
violentamente e atira-o no chão. Põe-se a andar nervosamente de um 
lado para outro, e por fim senta-se à sua mesa, parecendo a ponto de ter 
um colapso.) 

[...] 

Esse patifento desse Neco Pedreira me chama de demagogo esbanjador 
dos dinheiros públicos...me xinga de tudo quanto é nome. (Apanha o 
jornal.) Leia a senhora mesma, leia. 

Dorotéa – Que retrato é esse que ele botou na primeira página? 

Odorico – É um retrato que tiraram de mim durante a construção do 
cemitério. Tem um ano, já. 

Dorotéa – (Lendo) “Odorico, o pastor dos urubus.” 
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A passagem acima está no começo do terceiro quadro da peça. Trata-se de uma manchete 

no jornal A Trombeta. Odorico, na passagem, não contém sua indignação com o forte 

ataque da manchete a ele e a sua administração. 

 Algumas considerações sobre o ethos prévio do jornal A Trombeta são relevantes para 

entendermos a passagem. O jornal é dirigido por Neco Pedreira, personagem que representa 

a oposição política a Odorico Paraguaçu em Sucupira. Sendo assim, o jornal irá figurar 

durante a peça como um instrumento de comunicação de massa poderosíssimo na região 

para combater o governo de Odorico. A manchete em questão utiliza-se de uma estratégia 

bem contundente para atacar Odorico. Temos, no entanto, no texto teatral, apenas duas 

informações para analisarmos a matéria: o título dela e um retrato de Odorico, conforme 

nos informam os próprios personagens, em seu diálogo. Além disso, conta-se apenas com o 

que o próprio Odorico reproduz da notícia: “Esse patifento desse Neco Pedreira me chama 

de demagogo esbanjador dos dinheiros públicos...me xinga de tudo quanto é nome.”  Trata-

se de informações, que embora curtas, são ricas em detalhes para nos dar uma noção do teor 

da matéria e o efeito negativo que iria provocar na imagem de Odorico.  

O título da matéria: “Odorico, o pastor dos urubus” mais do que trazer ao povo de Sucupira 

uma informação sobre a falta de defunto para inaugurar o cemitério, tem como objetivo 

desqualificar Odorico, construindo um ethos negativo do Prefeito. O que nos chama a 

atenção na referida frase é que ela tem dois vocábulos com significados importantes para 

determinar tal ethos, sendo elas: pastor e urubus. Conforme o dicionário Michaelis de 

Língua Portuguesa, a palavra pastor, dentre outras concepções, aparece como “[...] 

sacerdote protestante;  Pároco, sacerdote.” As concepções se aproximam da definição do 

dicionário Prebiram: “ Cura de almas, pároco; Ministro protestante.”33 

Pelas duas concepções dos dicionários apresentados, temos a palavra no sentido de um líder 

religioso, seja protestante ou, católico. Na sequência da frase, no entanto, a palavra urubu, 

em locução adjetiva, qualifica o tipo de pastor que o jornal atribui a Odorico. O urubu tem 

uma carga semântica negativa, conforme definido pelo dicionário Michaelis: ‘Designação 

dada a várias aves rapinadoras [...] que circulam no ar a procura de carniça, de que 

                                                 
33 Nas duas sequências dos dicionários, transcrevemos apenas as definições que são pertinentes para a 
compreensão da produção de sentidos da frase. 
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unicamente se alimentam; Usuário que se enriquece ilicitamente.” As definições do 

dicionário Prebiram, seriam: “Espécie de abutre, do tamanho do peru, vulgar em toda a 

América Tropical; Empregado de agência funerária que acompanha os enterros [...].  Pessoa 

que usa roupa preta. Pessoa que traz azar.”34 

Observamos, pelas acepções apresentadas, que o significante da palavra urubu, relacionado 

ao seu significado, remete, pelo aspecto físico da ave, bem como pelo seu comportamento 

de se alimentar de carniças, quando usada em expressões figuradas, a um imaginário de 

sentido pejorativo, depreciativo, negativo, de mau agouro, de azar, etc. Dessa forma, A 

Trombeta consegue, na manchete, construir um ethos de Odorico, de mau líder, que tem 

administrado e conduzido mal seu município. 

Ainda em associação com a manchete, o texto nos oferece uma foto, tirada, segundo o 

próprio Odorico, na época da construção do cemitério, um ano antes da publicação dessa 

matéria no jornal. A indignação de Odorico na passagem se torna muito pertinente, pois, 

podemos inferir que o povo, leitores do jornal de Sucupira, seria influenciado pela 

manchete.  

Voltemos, novamente, a Charaudeau (2010) que considera o ato de linguagem uma 

encenação, acontecendo por meio de estratégias, nas quais o locutor elabora a sua melhor 

forma de falar e escrever considerando o seu interlocutor, seu perfil e o que ele espera do 

locutor. A estratégia utilizada na reportagem fictícia parece ter sido interessante nesse 

sentido, pois A Trombeta constrói um texto escrito com palavras que depreciam o ethos de 

Odorico. Associa-se ao texto escrito uma foto de inauguração do cemitério, uma foto 

antiga, o que enfatiza a intenção de Neco Pedreira/A Trombeta de desmoralizar Odorico 

Paraguaçu.  

EXCERTO 21 (p.40) 

[...] Dorotéa – A oposição está ganhando terreno dia a dia. E o que Neco 
escreveu n’ A Trombeta é mais ou menos o que os nossos inimigos dizem 
por aí. 

Odorico – Eu sei. É um movimento subversivo, procurando me intrigar 
com a opinião pública e criar problemas à minha administração. Sei, sim. 

                                                 
34 Idem   
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É uma conspiração. Eles não queriam o cemitério. Desde o princípio 
foram contra. E agora que o cemitério está pronto caem de pau em cima 
de mim, me chamam de demagogo, de tudo, somentemente, porque 
aconteceu o que não devia acontecer. Ou melhor, só porque não 
aconteceu o que devia acontecer. Como se eu tivesse culpa!  

Esse excerto está relacionado ao anterior. Nele, Odorico responde a Dorotéa sobre a 

situação negativa que seu governo enfrenta. Chama-nos a atenção algumas expressões 

discursivas, a primeira delas é “movimento subversivo”. Sabemos que a peça foi produzida 

em 1962, época em que o mundo e o país passavam por grandes transformações políticas. 

O mundo estava dividido em dois blocos, o capitalismo e o comunismo. Aumentava 

consideravelmente o medo de que se instalasse no país o comunismo. O que acabou 

culminando com o golpe de 1964. A expressão “movimento subversivo” colocado na 

passagem, nos leva a considerar o imaginário de subverter, de revolucionar a ordem, como 

era apregoado por todo país. Odorico é símbolo da situação, do coronelismo, do 

conservadorismo, portanto contra a revolução dos costumes e do regime econômico. “É um 

movimento subversivo procurando me intrigar com a opinião pública e criar problemas à 

minha administração”. Ele retrata nessa fala o medo da revolução: que a opinião pública, o 

povo ficasse contra ele, e também contra a sua administração, sua política. 

O movimento subversivo traz à tona grupos de identidade diferentes do que ele estava 

acostumado. Outra palavra que ainda enfatiza a ideia de subversão, que está relacionada na 

passagem,  é a palavra conspiração. A conspiração seria uma união daqueles que pensam 

diferente e conclamam o povo a derrubar quem está na situação, como foi, por exemplo, a 

Inconfidência Mineira.  

Enfim, nesse excerto, evidencia-se o imaginário da contestação, da revolução política que 

já se percebia no cenário político brasileiro, a qual alguns partidos políticos e cidadãos 

desejavam.  

EXCERTO 22 (p.117) 

Todos...todos! (Vai até a janela. Ouve-se o jornaleiro: “Vai ler a 
trombeta! Odorico matou Dulcinéa para inaugurar o cemitério! Vai ler a 
Trombeta!”) Todos... (Grita para a rua.) Não leiam essa gazeta 
demagogista! Não leiam! Tudo isso é mentira! Caluniamento! 
(Desamparado.) Parecem que agora estão todos contra mim! Todos 
fogem de mim! 
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Zelão, Ambrósio e a Velha saem sorrateiramente. 

Nesse excerto final da relação entre a instância cidadã (o povo de Sucupira), a instância 

política (Odorico) e a instância mediática (o jornal A Trombeta), assistimos ao derradeiro 

final de Odorico. Odorico que se elegeu muito pela linguagem, pelo discurso, é também 

derrubado por outro discurso, seu discurso persuasivo sucumbe a um outro poder ao qual o 

povo aderiu. Odorico perdeu sua credibilidade política, por isso, seu pedido final torna-se 

impotente: “Não leiam essa gazeta demagogista! Não leiam! Tudo isso é mentira! 

Caluniamento! (Desamparado) [...].” 

Podemos, com isso, concluir que a credibilidade de um político está amparada em seu 

discurso político, pois,  

O governo da palavra não é tudo na política, mas a política não pode agir 
sem a palavra [...] a palavra intervém no espaço de persuasão para que a 
instância política possa convencer a instância cidadã dos fundamentos de 
seu programa e das decisões que ela toma ao gerir os conflitos de opinião 
e seu proveito (CHARAUDEAU, 2008, p.21). 

Entretanto, acreditamos que, na situação de Odorico, como acontece com políticos factuais, 

a palavra perde o seu efeito persuasivo, quando vem à tona as mentiras do jogo político, 

que se passam em seus bastidores. Isso acontece, muitas vezes, quando a imprensa 

desmascara alguma situação escusa, desonesta, da qual o povo não sabia, passando o povo 

a ter ciência dessa situação, como aconteceu com Odorico. 

EXCERTO 23  (p.119) 

[...] Odorico - Pro senhor me ajudar. Estão querendo acabar comigo, 
Capitão. Esses badernistas conseguiram botar o povo contra mim. E é 
preciso que aconteça alguma coisa que vire o jogo, o senhor está 
entendendo? Um atentado, por exemplo. Um atentado covarde, brutal, 
que revoltasse todo mundo! Um atentado simulado, é claro...E quem 
melhor para isso que Zeca Diabo? Vamos imaginar que o senhor entrasse 
aqui agora, de trabuco em punho, mandando bala para tudo quanto é 
lado. Eu finjo que me defendo, faço uma laúza dos diabos, o senhor foge 
no seu cavalo e a gente bota a culpa na Oposição que contratou o senhor 
pra fazer isso!   

Zeca – Quando vai ser isso? 

Odorico – Agora! Agora mesmo...Dona Dorotéa, telefone pros jornais de 
Salvador, exagere, diga que morri, que estou cravado de balas...e acuse 
logo a Oposição! Vamos virar umas cadeiras, quebrar umas coisas...pra 
dar uma aparência de luta... 
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Odorico fala e vai virando as cadeiras, espalhando papéis pelo chão. 
Zeca Diabo continua imóvel, impassível, olhar duro cravado nele.  

 

Mesmo que a relação entre a instância cidadã e a instância política esteja abalada, muitas 

vezes há uma nova tentativa, por parte da instância política, de nova aproximação com a 

instância cidadã. Uma aproximação na qual a instância política deseja uma reação positiva 

do povo, se não em sua totalidade, o que é impossível em política, pelos menos por parte do  

povo que adere a outro discurso, outros candidatos. Por isso, vários políticos factuais que se 

distanciaram do povo, devido a algum escândalo de corrupção, por exemplo, tentaram 

novamente se aproximar dele. Acima, na ficção, numa situação de verossimilhança com a 

situação real, o mesmo acontece. Odorico irá tentar uma última cartada para reverter o jogo, 

para conquistar o povo novamente, pois “esses badernistas conseguiram botar o povo 

contra mim”. 

Novamente, através de uma encenação ludibriosa, Odorico tenta, com o apoio de Zeca 

Diabo, realizar a simulação de um assassinato, para passar, como em suas palavras, de réu a 

vítima. É interessante observarmos que Odorico pede a Dorotéa para informar aos jornais 

de Salvador o que pretende que aconteça, sua farsa, acusando a oposição. Essa observação 

é relevante, pois, novamente, está presente a instância midiática como forma de influenciar 

o povo e reverter o jogo para Odorico. Agora, no entanto, não se trata do jornal sucupirano, 

A Trombeta, mas de uma imprensa mais abrangente, com mais força midiática, os jornais 

de Salvador, cujas notícias são lidas por um número maior de leitores, bem como com mais 

credibilidade do que a gazeta de Sucupira, criando, para Odorico, uma força maior do que a 

imprensa local. Além disso, é preciso salientar que A Trombeta representava o pensamento 

da oposição, com Neco Pedreira à frente do jornal.  

A farsa de Odorico, entretanto, não se realiza, pois Zeca Diabo não aceita sua proposta. Ao 

contrário do que pensa Odorico no início da cena, Zeca não é mais seu comparsa. Ferido 

como o povo pelos últimos acontecimentos que culminou na morte de Dulcinea, Zeca, 

também, como representante desse povo, acredita que um traidor não merece viver, 

principalmente por ter sido traidor de “moça donzela”. A traição de Odorico feriu não 

somente Dulcinea, mas todo o povo de Sucupira. 
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Para concluir, novamente nos remetemos as reflexões de Charaudeau para quem o discurso 

político apresenta um jogo de máscaras.  Nele, a máscara simula:  

Quando nos dá a ver uma imagem diversa da que está escondida, uma 
aparência que deveríamos ter por verdadeira (a máscara da Virtude). [...] 
um jogo de ser e parecer em que supostamente a pessoa não é enganada, 
pois reconhecer a máscara seria denunciar o simulacro 
(CHARAUDEAU, 2008, p.9). 

Entretanto, tendo  perdido o simulacro, entre a instância cidadã e política, o político perde a 

credibilidade, o poder, e, consequentemente, ele irá cair no ostracismo ou mesmo ser 

“derrubado” como aconteceu com Odorico.  

4.5 – O imaginário do discurso político do outro 

EXCERTO 24 (p.123-124) 

NECO - Odorico Paraguaçu, aqui estamos para o último adeus a ti que 
foste um exemplo para todos nós. Exemplo de probidade e caráter, de 
perseverança e lealdade, de justiça e amor ao próximo.    

[...] 

NECO - Só tu, Odorico, mais ninguém, podias merecer a subida honra de 
inaugurar este campo-santo, que foi a grande obra do seu governo, o 
grande sonho de sua vida, afinal realizado! Adeus, Odorico, o Grande, o 
Pacificador, o Desbravador, o Honesto, o Bravo, o Leal, o Magnífico, o 
Bem-Amado. 

  

Em todas as passagens, analisamos o discurso político de Odorico, por isso, à primeira 

vista, pode parecer estranho estarmos analisando o discurso de Neco Pedreira, oposição  de 

Odorico na peça. Fizemos, nossa análise, no entanto, considerando que o discurso político 

do texto é o nosso principal objeto de análise. E esse discurso se mantém na passagem com 

o discurso de Neco Pedreira.  

 
Neco não tem o discurso verborrágico e rebuscado que Odorico utilizava, mas mantém o 

mesmo espírito de discurso demagógico, persuasiavo e estrategista de Odorico. Neco 

Pedreira, sabiamente, percebe que não seria prudente falar mal de Odorico nesse momento, 

como havia falado, seja através do jornal, ou mesmo pessoalmente, pois no momento o 
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povo está extremamente comovido com a morte de Odorico. Com isso, a estratégia 

persuasiva de Neco para conquistar o povo é patemizar seu discurso, elogiando o morto. 

  
Segundo Dias (2009), a fala a seguir de Dias Gomes foi publicada no programa da peça 

encenada em Brasília e depois encenada no Rio de Janeiro em 1971. Dias Gomes em sua 

fala enfatiza que sua forma de tipificar o personagem Odorico foi fundamentada na 

realidade: 

Esta peça pertence a uma fase em que a dramaturgia brasileira procurava 
pesquisar nossa realidade, fazendo uma espécie de tipificação do nosso 
povo. Odorico Paraguaçu é um tipo de político que – embora a prática 
das eleições pareça já coisa do passado – é bastante comum, não só no 
interior como nas grandes cidades. É claro que o grau de demagogia e 
paranoia é variável. Mas o processo é o mesmo. E não se pense que a 
proibição do povo de eleger  livremente seus candidatos nos livra dos 
Odoricos provincianos ou citadinos, estaduais ou federais. Eles existem e 
continuarão existindo, com maior ou menor extroversão, porque são 
frutos não da prática da democracia, mas da alienação e do oportunismo 
dos governantes, eleitos ou nomeados, escolhidos ou impostos (GOMES, 
2014, p.8, apud, DIAS, p.55, 2009). 

 

Nasce, então, um novo Odorico, mais uma vez pelo discurso, projetando na peça o 

pensamento de Dias Gomes de que os Odoricos “existem e continuarão existindo”. E que é 

preciso, ao político, ter ao seu lado o poder do povo.  

 
4.6– O ethos pré-discursivo de Odorico Paraguaçu 

 
Os discursos de Odorico caracterizam-se por serem múltiplos, sendo a proposta da peça  

mostrar as principais características de um político da época.  As análises, que fizemos até 

aqui, em todos os quadros da peça, são recortes em que as marcações linguísticas e 

discursivas destacam com mais ênfase os imaginários, os ethé de Odorico. Como já 

expusemos,  nosso objetivo é apreendermos a produção de sentidos do texto através da 

idealização do personagem Odorico Paraguaçu, tendo como referência a linguagem, o 

discurso. Sendo assim, apresentaremos o ethos pré-discursivo de Odorico que pode ser 

percebido já na primeira aparição do personagem em cena, conforme as marcações 

linguísticas  da didascália abaixo: 
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EXCERTO 25 (p.18) 

Odorico entra, suando por todos os poros. Não é propriamente um belo 
homem, mas não se lhe pode negar certo magnetismo pessoal. 
Demagogo, bem-falante, teatral no mau sentido, sua palavra prende, sua 
figura impressiona e convence. Veste um terno branco, chapéu-panamá.  
 

O vocábulo magnetismo, conforme o dicionário Michaelis35, está relacionado à atração, ao 

poder de encantamento, a sedução. Poderíamos acrescentar também, no caso de um político 

como Odorico, que esse magnetismo pode ser uma alusão a um carisma ou indivíduo 

carismático, que, conforme o referido dicionário, significa um indivíduo que possui 

“conjunto de qualidades excepcionais inerente a um certo tipo de líder”, como é Odorico.  

Ser bem falante e, consequentemente, ter uma palavra que prende, uma figura que 

impressiona e convence formam um ethos positivo. Entretanto, tais características estão 

associadas aos demais vocábulos ou expressões que tornam o  ethos de Odorico negativo, 

demagogo, teatral no mau sentido, isto é, um político artificial, falacioso, ardiloso. 

4.7 - O discurso persuasivo de Odorico Paraguaçu 

A plataforma do candidato à prefeitura, coronel Odorico Paraguaçu, é, como sabemos, a 

construção do cemitério em Sucupira. Odorico acompanha o cortejo do corpo do pescador, 

que irá ser enterrado numa cidade vizinha, e aproveita a oportunidade para se lançar como 

candidato a prefeito de Sucupira. Em sua primeira fala, como revelado na didascália, o 

personagem imprimiu um tom de discurso, de oratória. Vejamos:  

EXCERTO 26 (p.20-22)  

ODORICO – (Já passando a um tom de discurso:) Vejam este pobre 
homem: viveu quase oitenta anos neste lugar. Aqui nasceu, trabalhou, 
teve filhos, aqui terminou seus dias. Nunca se afastou daqui. Agora, em 
estado de defuntice compulsória, é obrigado a emigrar; pegam seu corpo 
e vão sepultar em terra estranha, no meio de gente estranha. Poderá ele 
dormir tranquilamente o sono eterno? Poderá sua alma alcançar a paz.  

TODOS – Não. Claro que não. 

Populares são atraídos pelo discurso de Odorico, que se empolga, sobe 
ao coreto.  

                                                 
35 Retirado de < http://www.priberam.pt/dlpo/>, acesso em 28 jul. 2015. 
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ODORICO - [...]  É incrível que essa cidade, orgulho do nosso estado 
pela beleza de sua paisagem, por seu clima privilegiado, por sua água 
radioativa, pelo seu azeite de dendê, que é o melhor do mundo, até hoje 
ainda não tenha onde enterrar seus mortos. Esse prefeito que aí está...  

ODORICO – Esse prefeito que aí está, que fez até hoje para satisfazer o 
maior anseio do povo desta terra? 

ODORICO – [...]  Cidadãos sucupiranos!  Se eleito nas próximas 
eleições, meu primeiro ato como Prefeito será ordenar a construção 
imediata do cemitério municipal.  
 
TODOS – (Aplausos ) Muito bem! Muito bem! 
Uma faixa surge no meio do povo. 
VOTE NUM HOMEM SÉRIO E GANHE UM CEMITÉRIO 

 

O discurso de Odorico na passagem é persuasivo, ele aproveita as carências ou 

necessidades do auditório para suscitar os seus sentimentos, por meio da empatia, da 

solidariedade, pois o morto era um homem simples, pescador, como seus demais 

conterrâneos, que teria de ser enterrado em outra cidade. Para tanto, utiliza, em seu 

discurso, um forte apelo ao pathos, quer, por exemplo, pelo adjetivo pobre ao qualificar o 

pescador em pobre homem, depois através da própria história pregressa do pescador, que, 

por sinal, não deixa de ser a história de todos que ali estão reunidos, ou seja, numa terra em 

que a maioria são pescadores, o destino de um deles é praticamente o destino de uma 

coletividade.  

Assim, na passagem, “viveu quase oitenta anos neste lugar. Aqui nasceu, trabalhou, teve 

filhos, aqui terminou seus dias. Nunca se afastou daqui”. Todos que estão na praça, 

certamente, terão o mesmo destino. Por isso o povo, devido ao caráter fortemente 

persuasivo do discurso de Odorico, começa a prestar mais atenção ao seu discurso, a sua 

oratória, sendo atraídos demais populares. E depois dessa vida sofrida, os pescadores, 

presos a sua terra e a sua gente, têm que ser enterrados fora de sua terra, com gente 

estranha. 

Essa parte demonstra sua  indignação de não se poder ser enterrado na própria Sucupira, 

indignação que o candidato Odorico passa, persuasivamente, ao seu povo. Enfatizamos que 

o efeito de pathos se faz principalmente pela solidariedade, pelo processo de empatia.  
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Segundo Charaudeau (2008), a imagem do governante irá refletir aquilo que o povo inspira, 

aquilo que implicitamente é o desejo do povo, e que o governante irá aderir a esse desejo, 

em sua imagem. Dessa forma, existe um cruzamento de olhares sobre determinado objeto. 

Um olhar da instância cidadã que vai ao encontro da instância política, e, ao mesmo tempo, 

da instância política que vai ao encontro da instância cidadã.  

É nesse encontro de olhares que Odorico percebe o desejo do povo, acontecendo a adesão 

de todos, ou da maioria. Odorico se empolga, subindo no coreto da praça. O coreto é como 

um púlpito que dá força e poder ainda maior ao discurso político do candidato Odorico.  

O derradeiro momento do seu discurso se faz, no entanto, quando se declara candidato a 

prefeito, tendo como plataforma à construção do cemitério. A adesão total à proposta é 

compreendida pela faixa que surge do meio do povo, lhe dando apoio.  

Nesse ponto, iremos, então, discorrer sobre alguns imaginários que aparecem no excerto. 

Para Charaudeau (2008), a maneira que as massas se comportam diz respeito àquilo que as 

aproxima com um ponto em comum, como nos discursos que contêm algum mito, ou 

símbolo, ou mesmo imaginários que refletem suas crenças, ou a uma adesão impulsiva. A 

morte nos leva a pensar em um imaginário na qual o corpo possa descansar e se purificar. O 

futuro de todos, segundo Odorico, é o campo santo. O lugar que nos leva para o descanso 

eterno. Sendo esse imaginário muito forte na sociedade, ele será ainda mais forte para o 

povo de Sucupira, que carece de um cemitério.  

 
O discurso persuasivo de Odorico amplia-se quando ele enaltece as qualidades da cidade, 

pela beleza natural, pela água radioativa e pelo azeite de dendê. A terra, também, tem, na 

passagem, um valor argumentativo muito forte no discurso de Odorico Paraguaçu. Ele 

valoriza o imaginário da terra, como símbolo de pátria. A indignação, no entanto, de 

Odorico, é que ao morrer, o cidadão Sucupirano não pode permanecer na sua terra, pois: 

“[...] pegam seu corpo e vão sepultar em terra estranha, no meio de gente estranha.”. Há 

então a perda de identidade do cidadão sucupirano, como um exilado, um expatriado de sua 

terra.  
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A argumentação de seu discurso sobre a terra vai ficando mais consistente, e ele passa a 

mostrar o valor da terra como fonte de alimento. O alimento é um elemento sagrado para 

um povo.  

O imaginário da terra se torna ainda mais persuasivo, se pensarmos no discurso religioso 

sobre a terra, do qual nossa tradição acredita. Assim, no gênesis, temos a alegoria da 

criação do mundo por Deus. Deus cria a princípio o céu e a terra. Depois a luz e cada 

elemento importante para a vida. Separa a terra dos mares, e na terra cria as espécies. “Deus 

disse: Que a terra produza relva, ervas que produzam semente e árvores que dêem frutos 

sobre a terra, frutos que contenham sementes, cada um segundo sua espécie” (BÍBLIA 

SAGRADA, 1991, p.14). Depois Deus irá criar o homem para tudo dominar, com isso o 

homem precisa da terra, e por isso “Deus disse: “Eu entrego a vocês todas as ervas que 

produzam sementes e estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dão 

semente: tudo isso será alimento para vocês” (BÍBLIA SAGRADA, 1991, p.15). 

A terra é então mostrada como um elemento sagrado para o povo de Sucupira. Terra 

sagrada pelo fato de que é nela que o homem tira o seu alimento para a subsistência, como 

havíamos dito, mas é também depois da vida que na terra descansamos eternamente. Há por 

essa estratégia argumentativa uma aproximação do povo com Odorico, pelo sentimento da 

terra. O sentimento da terra é comum a um povo, pois provoca um sentimento de união 

entre todos e faz parte da origem da humanidade. Isso acontece por que, como dito por 

Wunenburger (2014), sobre o mito da terra pátria, ao se criar um território, o homem se 

estabelece sobre e por meio de uma história genealógica, e também por uma história 

religiosa. Segundo Wunenburger (2014, p. 68)  

[...] a terra é reivindicada, não mais em nome somente das ligações dos 
homens (identificação com os pais e mães), mas em nome de um projeto 
divino, que designou essa terra para que nela se cumpra uma promessa de 
salvação ou que se faça desse país um lugar de (co)memoração sagrada.   

  

Enfim, Odorico reconhece o valor dos imaginários contidos no discurso sobre a terra, e não 

perde a oportunidade de empregá-los nesse momento tão importante, conseguindo uma 

adesão muito forte para o seu projeto político, que é sua eleição para prefeito de Sucupira. 
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Há, também, na passagem, um imaginário de mudança, de renovação, com Odorico na 

prefeitura, pois “Esse prefeito que aí está, que fez até hoje para satisfazer o maior anseio do 

povo dessa terra?” E Odorico se mostra com um ethos que leva ao povo esperança, com a 

sua capacidade de homem político com garra para levar um projeto adiante.  

Ele representa a figura do guia supremo. Como apregoado por Charaudeau (2008),  a figura 

de guia supremo faz parte de uma necessidade de um grupo social de renascer, um guia 

superior para orientá-lo no meio das adversidades. Ele é um ser humano comum, mas com 

qualidades excepcionais, que o transforma em um fenômeno, um herói. É um líder, cujo 

carisma representa um herói no imaginário do povo. Ele é a renovação que condiz com o 

anseio do povo.  

E Odorico é essa renovação, expressa em seu discurso de projeto de transformação da 

cidade de Sucupira, pois o cemitério seria o motivo dessa transformação. Para sustentar a 

sua promessa, o seu projeto, ele recorre ao que prometeu e cumpriu como vereador, 

conforme podemos notar pelo excerto abaixo: 

EXCERTO 27 

ODORICO – Mas eu vou fazer. Os que votaram em mim para vereador 
sabem que cumpro o que prometo. Prometi acabar com o futebol no largo 
da igreja e acabei. Prometi acabar com o namorismo e o sem-
vergonhismo atrás do forte e acabei. Agora prometo acabar com essa 
humilhação para a nossa cidade, que é ter que pedir a outro município 
licença para enterrar lá quem morre aqui. E eu vou cumprir. 

Nesse excerto, há um imaginário suscitado por Odorico de que ele é um político que 

trabalha, que cumpre o que promete, se projetando, dessa forma, com um ethos de 

competência que pode ser definido da seguinte maneira: 

O ethos de “competência” exige de seu possuidor, ao mesmo tempo, 
saber e habilidade: ele deve ter conhecimento profundo do domínio 
particular no qual exerce sua atividade, mas deve igualmente provar que 
tem os meios, o poder e a experiência necessários para realizar 
completamente seus objetivos, obtendo resultados positivos 
(CHARAUDEAU, 2008, p.125). 

Ainda de acordo com Charaudeau (2008), é também o político que faz, que busca entender 

as engrenagens da política, agindo de forma eficaz. O ethos de competência de Odorico, na 
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passagem, entretanto, provoca o humor. O texto busca criticar uma realidade, por isso as 

promessas cumpridas por ele são vazias, demagógicas, sem um impacto positivo para a 

população pobre de pescadores. 

Enfim, temos em todo o texto a expressão de um imaginário político que é o do bem falar, 

através de Odorico Paraguaçu. Charaudeau define o bem falar do político da seguinte 

maneira: 

O “bem falar” resulta da ideia que possui um grupo linguístico sobre o 
que deveria ser uma maneira de falar elegante, culta, que tem estilo. São 
tantos qualificativos que, longe de se referirem a um falar padrão, 
acabam por designar, ao mesmo tempo, as qualidades do orador e sua 
posição elevada na hierarquia social  (CHARAUDEAU, 2008, p.169). 

O efeito que o político provoca com o “bem-falar”, em seu auditório, é que ele possui um 

bom capital cultural, ou seja, é um político culto, erudito, que domina a linguagem, e que 

tem uma posição social elevada na sociedade. Consequentemente, ele tem competência 

para exercer um cargo público, pois, também faz parte dos imaginários de nossa sociedade, 

que uma pessoa culta, que domina a linguagem, tem melhor competência discursiva para 

interagir com seus interlocutores, para refletir sobre os problemas sociais e solucioná-los. 

Sabemos desse imaginário social em nossa própria prática democrática, tendo como 

exemplo a recente história de nosso país, na qual parte da sociedade brasileira resistiu (na 

verdade muitos ainda resistem), por um longo período, em eleger um presidente cuja 

escolaridade não passava do ensino fundamental. 

 
Tal forma de se expressar, consequentemente, leva à formação de um ethos de 

“inteligência”. Segundo Charaudeau (2008, p.145), “O ethos de “inteligência” faz parte dos 

ethé de identificação na medida em que pode provocar a admiração e o respeito dos 

indivíduos por aquele que demonstra tê-lo e assim os faz aderir a ele.” Odorico quer 

exatamente provocar admiração dos seus interlocutores, do auditório, do povo, ao falar de 

forma erudita, transmitindo respeitabilidade aos seus conterrâneos, contudo ele exibe uma 

pseudo-erudição. Dias Gomes faz uma crítica aos políticos pseudo-intelectuais que existiam 

na época (e ainda existem), na política brasileira. 
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Para concluir, é o discurso, a oratória, o maior poder de Odorico. Com o discurso e a 

oratória, ele consegue constituir seu ethos, recorrendo aos imaginários da população de 

Sucupira. Como dito por Charaudeau (2008), o discurso político se estabelece entre a 

instância do poder e a instância cidadã, muito mais pelo afeto do que pela razão, mais pelos 

impulsos, do que pela reflexão. No caso de Odorico, personagem de ficção, o mesmo se 

estabelece como na realidade, expondo, dessa forma, com humor, a prática discursiva 

política com a qual estamos acostumados. 

 
5 - Análise da configuração linguística  

 
Explicando  a Teoria Semiolinguística, diz Charaudeau que  a significação discursiva é uma 

resultante de dois componentes dos quais um pode ser denominado linguístico, já que opera 

com material verbal (a língua) e outro, situacional, já que opera com material psicossocial, 

que colabora na definição de seres ao mesmo tempo como atores sociais e como sujeitos 

comunicantes. Não se pode chegar à construção da significação discursiva sem o estudo de 

um ou outro desses componentes (CHARAUDEAU, 1996, p. 6).  

Nesta parte, considerando já havermos analisado a configuração psicossocial  da obra em 

questão, propomo-nos agora a analisar alguns  aspectos linguísticos que nela sobressaem. 

Como vimos, o personagem Odorico Paraguaçu se caracteriza principalmente por sua 

oratória rebuscada e floreada, que, aliada a outros aspectos, constitui importante 

componente do ethos de homem culto que ele pretende mostrar. 

Para tanto, esse personagem lança mão, principalmente, da criação neológica,.mas também 

de outros recursos estilísticos. 

De acordo com a pesquisa feita por Zambi (2010) sobre os neologismos de Odorico, os 

processos de criação lexical se realizam pela derivação, que é a junção de prefixos e sufixos 

a uma palavra-base, e se realizam também pela composição que é formada quando “se 

juntam dois ou mais elementos vocabulares de significação própria, para dar a ideia de um 

novo ser ou objeto” (ROCHA LIMA, 1985, p.198, apud ZAMBI, 2010, p.8). 
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Ademais, segundo Basílio (2007, p.66, apud ZAMBI, 2010, p.8), além dos dois processos 

citados, existe também o  processo de conversão, quando uma palavra muda de classe, sem 

perder a sua forma fonológica. Outras formas de palavras são “as extensões de sentido 

metafóricas” (ZAMBI, 2010, p.8), caracterizadas pela “criação de novos usos para 

expressões e palavras existentes, com base numa relação de similaridade” (LAROCA, 

1994, p. 92, apud ZAMBI, 2010, p.8).  

 Analisaremos,  a seguir,os fragmentos da peça que contêm  neologismos  e outros recursos 

estilísticos  usados  por Odorico.  

EXCERTO 28 (p.29) 
 

ODORICO - Povo Sucupirano! Agoramente já investido no cargo de 
Prefeito, aqui estou para receber a confirmação, a ratificação, a 
autenticação e por que não dizer a sagração do povo que me elegeu. 
 

A criação neológica da palavra “agoramente” se realiza pelo sufixo “-mente”, que se 

caracteriza pela formação de advérbios na Língua Portuguesa; contudo, no caso,  o 

advérbio é criado a partir de um outro advérbio,  transgredindo o processo de formação de 

palavras da Língua Portuguesa, ou, como acrescenta Zambi (2010, .p.11) “[...] houve a 

subversão dos cânones do processo de formação de palavras[...].” 

Na segunda e terceira linhas, Odorico utiliza as palavras confirmação, ratificação, 

autenticação, sagração que são substantivos derivados dos verbos confirmar, ratificar, 

autenticar e sagrar respectivamente. A derivação está correta, entretanto, observamos, nas 

palavras do personagem, uma gradação prolixa, exagerada, caricatural. Odorico considera, 

também, a sua posse como uma sagração dada pelo povo ao seu governo. O uso do termo 

“sagração” confere  à  sua chegada ao poder um caráter divino e sagrado. O termo se torna 

irônico, na passagem, pois sabemos que o comportamento político de Odorico nada tem de 

divino ou sagrado.  

Enfim, o humor é conferido, na passagem, tanto pela  repetição do sufixo “-ção” de forma 

jocosa  como  pela criação do neologismo “agoramente.” 
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EXCERTO 29 (p.29-30) 

ODORICO - (Continuando o discurso) Botando de lado os entretantos e 
partindo pros finalmente, é uma alegria poder anunciar que 
prafrentemente vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e 
desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, 
nesta terra morna e cheirosa de Sucupira. E quem votou em mim, basta 
dizer isso ao padre na hora da extrema-unção, que tem enterro e cova de 
graça, conforme o prometido.  

 

 O humor se faz presente em toda passagem, sendo vários os vocábulos que contribuem para 

esse efeito. O primeiro neologismo seria a conjunção “entretanto”, substantivada, 

“entretantos”, ocorrendo assim o processo de conversão. Podemos definir a conjunção 

“entretanto” como pertencente a uma classe de “operadores que contrapõem argumentos 

orientados para conclusões contrárias” (KOCH, 2004, p.35 apud ZAMBI, 2010, p.14). 

Concordamos também com  ZAMBI (2010), quanto a sua interpretação de que  no discurso 

do personagem há uma intenção de não aceitar uma refutação a seu discurso, a suas idéias. 

Os “entretantos” são as ideias contrárias a Odorico. E Odorico, como político coronel, não 

aceita nenhuma ideia que se oponha a sua.  

Um pouco mais à frente, temos o neologismo “prafrentemente”, formado pela composição 

de “para” com “frente” e pela derivação  sufixal simultaneamente;  em seguida  temos o 

neologismo “desconstrangidos”, formado por prefixação, causando também um efeito de 

humor no texto. Além disso, eles reforçam o humor que se forma, em seguida, quando 

Odorico pede a seus concidadãos que digam ao vigário, quando moribundos, que têm 

enterro e cova de graça em sua própria terra. Nesse segmento, Odorico mostra a sua 

vaidade como político, a glória de querer ser sempre o “Bem Amado”.  

Outras formas de neologismos são encontradas  na obra O Bem Amado. O uso do sufixo  -

ista, que no texto tem a função de denominar o caráter dos personagens ou características 

da cidade de Sucupira, bem como para depreciar instituições ou pessoas, todos sob o  ponto 

de vista de Odorico Paraguaçu. Temos como exemplo o neologismo sem-vergonhista, 

quando Odorico se refere a Ernesto, pensando que Juju não estava aparecendo por vergonha 

de o primo não ter morrido: “Ficou envergonhada do papelão que o sem-vergonhista do 

primo fez”(GOMES, 2014, p.56). Temos também o neologismo demagogista, quando diz: 
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“Não leiam essa gazeta demagogista” (Gomes, 2014,p.117), ou com o neologismo 

marronzista, em outra passagem: “Essa imprensa marronzista” (Gomes, 2014,p.115).  

Outros sufixos são apresentados formando novos vocábulos, tendo um sentido depreciativo, 

como o sufixo “-ice”, na palavra “defuntice”. Observamos também a frase na qual o 

neologismo foi empregado: a construção como um todo faz parte do estilo picaresco 

adotado por Odorico ao dizer que o morto estava em estado de “defuntice compulsória”. O 

humor fica então por conta do estilo rebuscado de Odorico, com a formação do neologismo 

“defuntice”, mas igualmente pela adjetivação com a palavra “compulsória”, isto é, 

obrigatória. Qual “defuntice” não seria compulsória ou obrigatória? Talvez apenas quando 

alguém suicida. 

Além disso, conforme Zambi (2010), no processo de conversão das palavras nas frases: “os 

finalmentes justificam os não obstantes” (GOMES, 2014, p. 70) e na frase “vamos esquecer 

os anteontem e pensar nos depois de amanhã” (GOMES, 2014, p. 97), os sentidos são 

polifônicos, se aludindo respectivamente a dois ditos populares: “os fins justificam os 

meios” e “vamos esquecer o passado e pensar no futuro”. 

Elencamos a seguir todos os neologismos, frases de efeito e os discursos fúnebres, para 

inaugurar o cemitério de Sucupira, que, além de mostrarem a pseudo-erudição de Odorico,   

provocam  humor na obra O Bem Amado. 

1) Criações neológicas de Odorico Paraguaçu 

a) Com o sufixo -ista 
 

Jenipapo é bom. Sou um jenipapista juramentado (GOMES, p.30). 
 

Quero ver agora o que vão dizer os que acusavam de oportunista, de 
demagogista. Quando virem os pedreiros levantando os muros, 
construindo a capela, calçando as alamedas, vão ficar com cara de Sinhá 
Mariquinha-cadê-o-frade (GOMES, p.35). 
 
Que é que eu faço com um mau-caratista como esse, dona Dorotéa? Que 
é que eu faço? Já pensei em arranjar dois jagunços e mandar dar uma 
surra... (GOMES, p.40). 

 
Três dias já?! Nunca vi tanta vocação pra agonizante. É um agonizantista 
praticante (GOMES, p.52). 
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[...] Eu bem que já desconfiava. Dona Juju desapareceu, há um mês que 
sumiu. Por isso. Ficou envergonhada do papelão que o sem-vergonhista 
do primo fez (GOMES, p.56). 

 
Não, isso pode dar uma dor de barriga naquele gazetista, nada mais [...] 
(GOMES, p.72). 

 
Você podia me fazer esse favor, ir à redação e pedir a esse badernista pra 
vir cá. Sei que ele sempre teve uma certa queda por você... (GOMES, 
p.80). 

 
Que foi que aquele borboletista lhe disse? (GOMES, p.114). 

 
Não acreditem; tudo isso é mentira. (Amarrota o jornal e atira-o ao 
chão.) Essa imprensa marronzista... (GOMES, p.115). 

 
b) Com o sufixo –mente 

 
Povo sucupirano! Agoramente já investido no cargo de Prefeito, aqui 
estou para receber a confirmação, a ratificação, a autenticação e por que 
não dizer a sagração do povo que me elegeu (GOMES, p.29).  

 
 

(Continuando o discurso) Botando de lado os entretantos e partindo pros 
finalmentes, é uma alegria poder anunciar que prafrentemente vocês já 
poderão morrer descansados, tranquilos e descontrangidos [...] (GOMES, 
p.29).  

 
Na próxima vez que o senhor vier aqui já quero lhe falar da inauguração. 
Aliás, a Igreja devia ajudar. É uma obra cristã, e que, entrementemente , 
vai render dividendos para a paróquia (GOMES, p.32). 

 
[...] E agora que o cemitério está pronto caem de pau em cima de mim, 
me chamam de demagogo, de tudo, somentemente, porque aconteceu o 
que não devia acontecer (GOMES, p.40). 

 
E todo mundo acha que a culpa é do cemitério. É verdade que a receita 
municipal baixou um pouco: não-obstantemente, estamos agora livres da 
humilhação de enterrar nossos mortos no cemitério dos outros (GOMES, 
p.41). 

 
Sei. Parece que o senhor teve um desaguisado com o finado Coronel 
Lidário... Mas o acontecido pratrasmente não conta. O que vale é o que o 
cidadão possa fazer prafrentemente (GOMES, p.65). 
 
Um dos principalmente de minha plataforma politica é a pacificação da 
família sucupirana (GOMES, 2014, p.65). 
 
c) Com o sufixo –ento  
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Benzemento de corpo, encomendação de alma... (GOMES, p.32). 
 
Esse patifento desse Neco Pedreira me chama de demagogo esbanjador 
dos dinheiros públicos... [...](GOMES, p.39). 
 
Dirceu Borboleta está meio gira. O que ele fez já é uma prova de 
desmiolamento [...](GOMES, p.115). 

[...] Caluniamento! (Desamparado.) Parece que agora estão todos contra 
mim! Todos fogem de mim! (GOMES, p.117). 
 
d) Com o sufixo –ismo: 
 
Isso é uma gazeta que se lava e enxágua no calunismo. Que foi que você 
escreveu aí? (GOMES, p.114). 

 
e) Com o sufixo –ice 

[...] Agora, em estado de defuntice compulsória, é obrigado a emigrar 
(GOMES, p.20). 

Também não há necessidade de tanta pacatice. Homem que leva desaforo 
pra casa não é homem (GOMES, p.66). 

f) Sufixo –agem  

Não, ele sabe que eu não misturo política com safadagem [...] (GOMES, 
p.86). 

g) Sufixo  -ude 

Fique tranquila, Dona Dorotéa, pela honra das donzelas juramentadas de 
Sucupira respondo eu. Zeca Diabo não vai tocar em nenhuma delas... 
não-obstantemente isso vá ser uma deceptude pra algumas... (GOMES, 
p.64). 

 
h) Prefixo –Des (De) 

Também acho que a suspeita é desprocedente. Mas ele diz que tem 
provas (GOMES, p.86). 

 
Veio agonizante. Como é que de repentemente... (GOMES, p.56). 

 
Bem, eu pretendi, com essa nomeação, premiá-lo pelo seu trabalho na 
minha campanha. Esperava que isso fosse também um estímulo e ele se 
compenetrasse de que agora precisava desconfirmar o apelido. Mas de 
nada adiantou. É um caso perdido (GOMES, p.44). 
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2) Outros recursos estilísticos de Odorico Paraguaçu 
 

Vim de branco para ser mais claro (GOMES, 2014, p.20). 
 

Botando de lado os entretantos e partindo pros finalmentes (GOMES, 
2014, p.29). 

 
Em política , dona Doroteia, os finalmentes justificam os não obstantes. 
(GOMES, 2014, p.70). 

 
Tanto a imprensa sadia quanto a doentia serão informadas com 
antecedência (GOMES, 2014, p.76). 

 
Neco Pedreira? Aquele ativista dos maus costumes? (GOMES, 
2014,p.88). 

 
Vamos esquecer os anteontem e pensar nos depois de amanhã (GOMES, 
2014, p.88). 

 
Seu vigário, vamos botar de lado os considerandos e partir pros 
finalmentes (GOMES, 2014, p.110). 

 
Isso é uma gazeta que se lava e enxágua no calunismo (GOMES 2014,p. 
114).   

 

Nos discursos fúnebres, preparados por Odorico para uma eventual inauguração do 

cemitério, encontram-se verdadeiras pérolas estilísticas, que refletem o pedantismo e 

prolixidade da linguagem de Odorico:  

 
Que fique sempre gravada nesta lápide... o nome desse bandeirante da 
morte, desse pioneiro do além (GOMES 2014, p. 51). 

 
Meus concidadãos! Este momento há de ficar para sempre gravado nos 
anais e menstruais da História de Sucupira! (GOMES, 2014, p.52). 
 

Nesses trechos, duas palavras fazem o humor do texto: ele utiliza-se das palavras 

“bandeirante” e “pioneiro” para designar o futuro morto de Sucupira como um desbravador, 

o primeiro a inaugurar o cemitério. Outro fator que nos chama a atenção para o humor da 

passagem é a expressão “pioneiro do além”. É lógico que Odorico quer enfatizar a ideia de 

ser o primo Ernesto o que irá inaugurar o cemitério de Sucupira. A formação, no entanto, é 

ambígua, podendo levar os leitores a construir o sentido de ser Ernesto o primeiro a morrer 
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em toda a humanidade, forma de sentido inusitada, que provoca humor, característico da 

verborragia de Odorico. 

EXCERTO 30 ( p.52) 
 

[...] Odorico – Meus concidadãos! Este momento há de ficar para sempre 
gravado nos anais e menstruais da História de Sucupira! 
 

 

Nessa passagem do discurso fúnebre, o humor se constrói pela ambiguidade de sentidos das 

palavras “anais” e “menstruais”, com que Odorico quer se referir às crônicas do município 

– anuais e mensais. O humor advém da alusão a aspectos da anatomia e da biologia 

humanas.  

EXCERTO 31 (p.30) 

DOROTÉA - [...] Queríamos convidar o Prefeito pra tomar um licorzinho 
conosco lá em casa esta noite. 

ODORICO  - Licor? De quê? 

JUJU - De jenipapo.  

ODORICO - Jenipapo é bom. Sou um jenipapista juramentado.  

DOROTÉA - Podemos esperá-lo? 

ODORICO - Podem...vamos comemorar a posse com uma jenipapação. 

JUJU - (Tem um risinho histérico, que corta de súbito ante o olhar severo 
de Dorotéa.) 

O humor claramente se faz notar pela conotação sexual dada pelos neologismos criados por 

Odorico a partir da palavra jenipapo, “jenipapista” e “jenipapação”. O primeiro neologismo 

se constrói com o sufixo -ista, esse sufixo segundo a gramática do Cegalla (1997), “traduz 

naturalidade, adesão, profissão”, no caso de Odorico ele se tornou um adepto, um 

jenipapista, como existem os comunistas, surfistas, etc. Já a palavra jenipapação, com o 

sufixo –ção, ainda de acordo com Cegalla (1997) resulta de ação, como traição, e no caso 

da palavra que estamos analisando, uma jenipapação. A jenipapação contém a palavra 

papar, ou seja, ação de papar, que tem uma conotação também sexual de acordo com o 

dicionário Prebiram: “ter relações sexuais.” Curiosamente significa, ainda, conseguir 

alguma coisa de forma ilícita, o que condiz muito com o político Odorico.  
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Na passagem, a linguagem de Odorico o revela não como o coronel moralista e defensor 

dos bons costumes, afeito à família e à tradição, com toda a rigidez que prega em seus 

discursos políticos, mas uma moral travessa, libidinosa, que o povo não conhece. Odorico é 

amante das três irmãs cajazeiras, e vive se insinuando para cada uma delas.   

EXCERTO 32 (p.102) 

[...] Mas, eu, Odorico Paraguaçu, [...] não permitirei que o corpo desta 
infeliz concidadã saia desta casa senão pra fertilizar com suas virtudes a 
terra morna e cheirosa que a viu nascer.  

Odorico discursa para o povo da janela do velório de Dulcinéa, fazendo um apelo, como 

vários políticos o fazem, para não ficar sozinho na luta por defender aquilo que pensa e 

deseja: o melhor para o seu povo. O “melhor para o povo”, ou para Odorico, é que Dulcinéa 

seja enterrada em Sucupira. A passagem se torna irônica quando Odorico enaltece as 

“qualidades” de Dulcinéa. A ironia se faz pelo vocábulo “virtudes” que, como sabemos, 

significa pudor, castidade, pessoa que se priva dos prazeres sexuais. E a virtude de 

Dulcinéa não era lá essas coisas, pois sabemos que ela era amante de Odorico. Torna-se 

ainda mais irônica e humorística a passagem, sabendo que as “virtudes” de Dulcinéa irão 

fertilizar a terra morna e cheirosa de Sucupira. 

 

Como se viu, Odorico Paraguaçu caracteriza-se por sua linguagem ímpar, singular. Ele 

raramente utiliza o socioleto da região. Por exemplo, Nas passagens abaixo, diz ele:  

 “[...] vão ficar com cara de Sinhá Mariquinha-cadê-o-frade” (p.35);  

“Mas o homenzinho está zoró.” (p.86); 

 “Dirceu Borboleta está meio gira.” (p.115);  

“[...]faço uma laúza dos diabos [...] ”(p.119).  

 

É na fala do povo e em Dias Gomes (sujeito scriptor) que encontramos a riqueza da 

linguagem regional. Vejamos alguns exemplos: 
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As expressões figuradas destacam, principalmente, o próprio ambiente dos pescadores, 

refletindo na ação linguageira as suas próprias concepções de mundo. Nas frases abaixo, 

quando os pescadores encontram o corpo de um deles morto, percebemos que o sentido 

figurado das passagens refletem muito as suas vidas, profissão, universo.   

 
EXCERTO 33 (p.14) 
 

MESTRE AMBRÓSIO - Tava que nem saveiro velho, cheio de ostra 
pelo casco, fazendo água por todo o lado. Precisava mesmo ir pro 
estaleiro. (p.14) 

 
Nessa passagem, Mestre Ambrósio compara o velho pescador morto com um saveiro velho. 

O adjetivo velho corrobora o estado de precariedade, de decadência tanto do saveiro como 

do pescador.   

 
EXCERTO 34 (p.15) 
 

MESTRE AMBRÓSIO - Ter, tinha. Botou um bocado de filho no 
mundo, o falecido, que a terra lhe seja leve. Mas tudo levantou âncora. 
Uns foram pra Salvador, outros pra São Paulo [...]. 
 

A expressão que se refere novamente a vida de pescadores é "levantou âncora." A âncora é 

um acessório importante das embarcações. Outra expressão  popular, também com sentido 

figurado, que faz parte da passagem, porém sem relação direta com a profissão de pescador 

é "que a terra lhe seja leve", significando que ele não sofra muito pelos seus pecados.  

 
EXCERTO 35 (p. 17) 

 
MESTRE AMBRÓSIO - Capaz. Quando era moço, de saia mesmo 
mestre Leonel só respeitava padre e santo de andor.(Todos riem.) Vamos 
se chegando, Zelão, que ainda temos três léguas pela proa.  
 

 
Novamente, nessa passagem, mestre Ambrósio recorre ao universo de pescadores, 

utilizando de maneira figurada o vocábulo proa. Aqui não como a designação que lhe é 

pertinente, mas como distância até o cemitério da outra cidade.  
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Outras expressões figuradas que nos chamam a atenção, enfatizando o caráter  popular no 

texto, são as comparações e metáforas que os pescadores emitem quanto à filha de mestre 

Leonel. Conforme os seguintes exemplos:    

 
EXCERTO 36 (p.15) 

 
MESTRE AMBRÓSIO – [...] Por aqui só aparecia mesmo, de vez em 
quando, a filha mais nova. Uma que caiu na vida. 
 

ZELÃO - E que pedaço de mau caminho, seu mano! Tenho uma sede 

nela! (p.15). 

 
ZELÃO - Que o finado me desculpe, mas é mesmo. E um dia eu ainda 
pesco um cação de três metros, boto o dinheiro no bolso e vou me afogar 
naquelas águas. (Ri.) (p.15) 
 

 
A expressão popular “ caiu na vida"  refere-se a mulheres que se prostituem. Zelão,  como 

interlocutor, completa referindo-se à filha de Leonel com uma metáfora que revela o 

interesse e desejo sexual por ela. A terceira passagem, ainda tendo como locutor Zelão, 

apresenta, também, por sentido figurado, o sonho de satisfazer tal desejo.  

 
É interessante ressaltarmos que as metáforas de Zelão, de uma certa maneira, se relacionam 

também ao universo dos pescadores. Percebemos isso pelo uso do verbo “afogar” e do 

substantivo “águas”.   

 
A estratégia de captação por meio do sentido figurado ou formas coloquiais, ocorre, 

igualmente, em algumas didascálias da peça. Vejamos as seguintes passagens: 

 

EXCERTO 37 (p.13) 

“Uma velhinha enrugada como um jenipapo”. (p.13) 
 
Nessa passagem, de uma didascália, descreve-se uma velhinha, comparando-a a um 

jenipapo, fruta comum na região. Assim como o jenipapo é enrugado, a velhinha também é. 

As palavras principais para formar tal imagem é através do adjetivo enrugada e do 

substantivo jenipapo, formando então "enrugada como jenipapo". A estratégia apresentada 
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através da comparação, na passagem, serve não apenas  para tipificar o personagem, mas 

para aproximar o TUi/TUd, leitor da peça, do ambiente em que essa será desenvolvida. O 

jenipapo funciona também como elemento dessa aproximação, pois trata-se de uma fruta 

típica da região tropical, sendo o licor de jenipapo bastante apreciado na Bahia36, e a fictícia 

cidade de Sucupira, como sabemos, encontra-se no interior baiano. 

 
 EXCERTO 38 (p.64) 
 

Entra Mestre Ambrósio seguido de Zeca Diabo. Este tem o olhar 
desconfiado, gestos lentos,como cobra sempre preparada para dar o 
bote. Veste um terno de brim claro, sandálias de couro cru e chapéu de 
vaqueiro. Mas, à primeira vista, não justifica o medo que inspira. Fala 
macio, delicado,e sua voz adocicada está em completo contraste com a 
lenda.  
 

Essa apresentação se utiliza da linguagem figurada, como em outras passagens. Aqui, o 

personagem é comparado a uma cobra que pode a qualquer momento dar o bote. O sujeito 

scriptor se utilizou dessa escrita para designar um personagem intempestivo, que 

surpreende pelas suas atitudes.  

 
Na segunda figura de linguagem, o sujeito scriptor já explora a sinestesia como forma de 

qualificar o personagem. Podemos notar os elementos sinestésicos pelas expressões “fala 

macio” e “voz adocicada”. Os adjetivos macio e adocicado que se relacionam ao tato e 

gustação respectivamente, são aqui utilizados para descrever a fala e a voz, que está 

relacionada a audição.  

 
As expressões figuradas, também com sentido popular e de sentido figurado, servem para 

designar, igualmente, a bebida alcoólica de várias maneiras. Como por exemplo: “Dá mais 

um porongo” (p.15); “Vem tomar um mata-bicho, Moleza (p.15); Seu Dermeval, bota aí 

um engasga-gato (p.26). Enfim, essas são substantivos compostos que denominam, 

coloquialmente, conforme o dicionário Michaelis, a bebida alcoólica.  

Com essas considerações e reflexões sobre as configurações linguísticas, damos por  

concluída nossa análise da farsa O Bem Amado, objetivo principal desta dissertação.  

                                                 
36 Retirado de:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Jenipapo>. Acesso em: 01/nov./2015. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A presente dissertação de mestrado buscou analisar como o autor Dias Gomes procedeu 

para construir o personagem protagonista Odorico Paraguaçu da peça O Bem Amado. Para 

tanto, utilizamos, como ponto de referência, os possíveis ethé políticos que constituíram o 

personagem ao longo do texto. Esses ethé, no entanto, foram construídos, conforme nossa 

reflexão inicial, pela imbricação dos imaginários sociodiscursivos e pelo interdiscurso 

histórico e político da época. 

Considerando o que expusemos, definimos os nossos objetivos de pesquisa como: (i) 

reconhecer nas marcas discursivas de Odorico Paraguaçu os imaginários sociodiscursivos 

dos políticos da época; (ii) identificar os imaginários sociodiscursivos para a construção dos 

ethé de Odorico Paraguaçu; (iii) investigar o ethos de Odorico Paraguaçu por meio do 

interdiscurso; (iv) pesquisar se o texto O Bem Amado configura-se como uma metáfora do 

Brasil daquele período.   

Partimos da hipótese  de que o personagem Odorico Paraguaçu foi constituído por meio de 

imaginários sociodiscursivos sobre o político e as práticas políticas brasileiras. Com esse 

imaginário globalmente consensual  do político, outros, no entanto, acreditávamos, se 

agregariam ao primeiro, tais como (i) o personagem que busca persuadir seus interlocutores 

através de um discurso pretensamente culto, mas somente floreado e empolado, 

corroborando o seu comportamento estratégico e falacioso; (ii) o autoritarismo, uma 

característica do coronelismo, na constituição do personagem, que se apresenta até no 

tratamento dado a ele; é chamado de Coronel Odorico. Com isso, podemos afirmar que as 

nossas análises nos comprovaram que as hipóteses mencionadas acima foram pertinentes, 

considerando as ponderações apresentadas no decorrer da pesquisa.  

Para sustentarmos a tese da pesquisa, dando consistência às nossas hipóteses, nos apoiamos 

em um referencial teórico fornecido pela Análise do Discurso, principalmente pela TS de 

Patrick Charaudeau, destacando pontos chaves como o quadro comunicacional e o contrato 

de comunicação. Como afirmamos na introdução do trabalho, outro livro importante no 

referencial teórico foi O Discurso Político, também de Charaudeuau (2008). É importante, 

ainda, esclarecer que nos apropriamos da teoria desenvolvida pelo pesquisador no referido 
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livro, aplicando-a numa obra ficcional Constatamos que essa teoria, haja vista a 

verossimilhança que há na constituição do personagem Odorico Paraguaçu com a 

factualidade, mostrou-se pertinente  e aplicável  para o texto literário teatral de gênero 

farsa. 

O primeiro capítulo, foi o capítulo da revisão teórica. Nele, conforme apresentado 

anteriormente, apresentamos e discutimos os principais conceitos da TS. Além desses, 

outros conceitos se fizeram necessário, tendo em vista a especificidade do gênero literário 

peça de teatro, sendo apresentados no segundo capítulo. Dentre eles, trabalhamos a questão 

do gênero, especificamente o gênero teatral e a farsa. Além disso, trabalhamos a noção de 

scriptor, bem como a noção de didascálias, que foram muito relevantes para apoiar nossa 

análise da peça O Bem Amado. 

É relevante reafirmar as condições de produção nas quais a obra foi produzida. Essas 

condições de produção, assim como a inserção do EUc ( sujeito comunicante) Dias Gomes, 

como indivíduo engajado político e socialmente no Brasil daquela época, certamente, 

ajudou-nos a entender a obra em seu contexto. Dessa forma, adotamos a ideia de que Dias 

Gomes havia se inspirado no factual para compor seu personagem.  

A noção de scriptor foi fundamental para explicarmos a intervenção do autor, EUc, Dias 

Gomes, na obra. Essa noção, como já expusemos, teoriza que a enunciação no texto teatral 

tem uma duplicidade, que se revela pelo personagem, assim como pelo próprio autor do 

texto. Essa é uma estratégia interessante do gênero teatral, que foi muito bem explorada por 

Dias Gomes na obra.  

Os elementos cômicos, ao mesmo tempo em que revelam a real intenção do EUc/EUe, 

serve também para configurar o texto como uma comédia leve, sem pretensões políticas, 

tentando isentar o autor de uma possível represália como acontecia naqueles tempos 

ditatoriais. Por isso, Dias Gomes estrutura o seu texto numa farsa, na qual o feitiço vira 

contra o feiticeiro. Assim, Odorico, que queria tanto um defunto para seu cemitério, será o 

próprio defunto a inaugurá-lo. Outros elementos explorados no texto, como vimos, são a 

paródia, a sátira, enfim o discurso humorístico.  
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Outro elemento específico do gênero peça de teatro e que nos chamou a atenção em O Bem 

Amado foram as didascálias, que foram essenciais  para entendermos o caráter de Odorico, 

e mesmo outros componentes desse texto teatral. É a partir das didascálias que , já no início 

da peça, o autor exibe  para o leitor as principais características que constituem o ethos do 

personagem. Assim, para o leitor, é apresentado um personagem que se mostra com um 

grande poder de oratória. Um personagem que irá exibir em seus neologismos e frases 

mirabolantes, ao longo da peça, uma  performance de político teatral, farsesco. 

No terceiro capítulo, verificamos a empregabilidade de alguns aspectos da teoria 

apresentada. A primeira delas, as circunstâncias do discurso, como apregoado por 

Charaudeau (2010), são importantes para entendermos a produção de sentidos do ato 

linguageiro. Começamos por analisá-las através do próprio EUc, Dias Gomes, escritor 

engajado social e politicamente, preocupado em fazer um teatro, como a maioria dos 

autores teatrais de sua época, que refletisse as preocupações sociais e políticas. Ainda sobre 

as circunstâncias do discurso é preciso acrescentar que encontramos um Brasil dividido, 

com uma grande efervescência política e social, um Brasil conservador, capitalista, mas 

também um Brasil de esquerda, que desejava romper com esse conservadorismo. Além, 

disso, vivíamos a época da contracultura, dos protestos, das manifestações. É a partir dessas 

circunstâncias que já podemos vislumbrar a produção de sentidos da peça.  

Em outro momento, no mesmo terceiro capítulo, exploramos alguns pontos da TS de 

Charaudeau (2010). O primeiro deles é o contrato de comunicação no espaço do fazer. 

Destacamos, nessa passagem, o EUc, novamente, e sua interação com seu público cativo.  

Apontamos duas das possíveis visadas que o seu texto suscita:  uma a da reflexão, na qual o 

EUc/EUe deseja que o TUi/TUd reflita sobre o fazer político brasileiro, e, a outra, que faz 

com que o TUi/TUd possa mudar essa situação política.  

No espaço interno, também ilustramos a manifestação dos sujeitos envolvidos nas 

interações linguageiras com passagens do texto. Com isso, novamente, mostramos os 

quatro  sujeitos que são : EUc/EUe/ TUi/TUd. Nesse caso, acontece, conforme definido por 

Mello (2004, p.94), uma dupla enunciação do texto dramático: um universo situacional no 

mundo real, e um universo do mundo ficcional, no qual os personagens simulam estar no 

mundo real. Consequentemente, temos um contrato dentro de um contrato, o que   
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ilustramos, no terceiro capítulo, com a interação dialógica entre Odorico Paraguaçu, Zeca 

Diabo e Mestre Ambrósio.  Essa é a passagem que Mestre Ambrósio foi buscar, a mando de 

Odorico, o cangaceiro Zeca Diabo. Nela, Odorico revela um ethos estratégico de sujeito 

compreensivo com o objetivo de persuadir Zeca Diabo.  

As didascálias, embora poucas no texto da peça, revelam-se necessárias para a 

compreensão e a produção de sentidos de algumas passagens. Na passagem do encontro 

entre Odorico, Zeca Diabo e Mestre Ambrósio, percebemos, por exemplo, as características 

psicológicas de Zeca Diabo.  

Com as didascálias e os Modos de Organização do Discurso, mais especificamente o 

descritivo, surgiram, no início do primeiro quadro da peça, os primeiros personagens e a 

paisagem da cidade de Sucupira. Nessa passagem, pela descrição, Sucupira se caracteriza 

como uma típica cidade litorânea brasileira, conforme imaginário da época, com praça, bar 

e coreto, dentre outros detalhes. Essas foram algumas passagens, dentre outras, que nos 

auxiliaram como ilustração da aplicabilidade da teoria apresentada.    

Ainda no terceiro capítulo, partimos, também, para as análises do personagem de acordo 

com os quadros da peça, de maneira discursiva e linguística. As primeiras delas estão 

relacionadas à forte característica de Odorico que busca persuadir a todos com o seu 

discurso, com a sua lábia. Nas relações discursivas de Odorico com o povo, implicitamente 

o leitor percebe a hipocrisia, a falsa moral, o embuste com que o personagem se apresenta.  

O papel da imprensa também é destacado nas análises, pois é através do jornal fictício “A 

trombeta”, representação da mídia na peça, que Odorico será derrubado. O destaque da 

imprensa escrita na peça revela o poder desse tipo de veículo de comunicação na época em 

que o texto foi produzido.  

Enfim, o EUc, Dias Gomes, teve como propósito fazer uma crítica da realidade brasileira, 

da política daquela época.37 Como já expusemos, a comédia serve para suavizar essa crítica, 

sendo menos agressiva, ou mesmo por que as circunstâncias políticas da época não 

permitiam uma maior liberdade de expressão. Talvez até por esse detalhe, isto é, por não 
                                                 
37 É preciso notar que a crítica política não só se identifica com a política da época, mas também com a 
política atual da realidade brasileira, confirmando o que Dias Gomes disse: “Os Odoricos existem e sempre 
existirão.” 
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utilizar uma forma muito  direta de dizer as coisas, tanto o personagem, como toda a obra, 

tenham feito ainda mais sucesso. O autor apresentou uma realidade mascarada, com 

personagens e acontecimentos que provocam o riso, aludindo à nossa realidade. Utilizando 

estategicamente de um gênero popular, a farsa, sua real intenção, isto é, a proposta que 

desejava fazer circular, chegou ao leitor, mesmo que de maneira implícita.  

Com isso, essa peça, diferente de outras do autor, como o Pagador de promessas, nunca 

poderia ser escrita como gênero dramático, embora tenha também alguns componentes de 

drama como o assassinato de Odorico. É através da farsa que o autor mata o personagem no 

final da peça. Sua morte simboliza, também implicitamente, a morte de uma politicagem 

que tanto o autor e leitores, interativamente, desejavam que acontecesse, isto é, o autor ao 

apresentar e tipificar Odorico, está, ao mesmo tempo, negando esse tipo político, pois 

considera o personagem símbolo de uma política nefasta. 

É, então, através da alusão, que fica evidente que a peça se constitui pelos discursos e 

imaginários de seu tempo. Uma época de transformações políticas no Brasil e no mundo, 

dividido entre capitalistas e comunistas.  Um Brasil que viveu os “anos dourados” com um 

crescimento econômico e consequentemente com aumento do consumo das famílias. Um 

Brasil dos militares, também com um ilusório crescimento econômico, representado, 

principalmente, por um suposto crescimento da construção civil, um ilusório progresso, 

onde houve expansão de estradas e viadutos. Além disso, era uma época de mudanças de 

costumes, época da contracultura, dos protestos, das manifestações. Tudo isso parece, de 

uma certa maneira, estar representado na peça, que inicia com sua primeira versão em 

1962, até sua versão final, consagrada, depois da novela, em 1975. Enfim, os imaginários 

como o desenvolvimento, o progresso, apresentado acima, revelam, como os demais 

imaginários da peça, uma  Sucupira que não só é uma metáfora, mas uma metonímia de um 

grande Brasil. 

Tudo isso se cruza e entrecruza, evidenciando os discursos políticos e ideológicos da época. 

Não apenas o discurso da situação como o dos “coronéis Odoricos”, homens de força e 

marreta, dono de um poder linguístico e persuasivo muito expressivo, que ajudava a  

enfatizar suas estratégias e ações nocivas contra o povo,  mas também o discurso do outro, 



 147

que se opunha a esse comportamento desse tipo de político, como opunha o EUc, Dias 

Gomes. 

Para concluir, é relevante assinalar que propomos como pesquisas futuras, análises de 

demais personagens interessantes na trama e que coadunam com os imaginários 

sociodiscursivos daqueles tempos. As irmãs cajazeiras seriam um bom exemplo. 

Poderíamos fazer um cotejo do comportamento feminino delas na obra, com o 

comportamento feminino da época. Esse é um tempo que também vivenciou a “Revolução 

Feminina”. Ou mesmo a análise de outros interessantes personagens como o capitão Zeca 

Diabo, cuja tipificação se aproxima muito do cangaceiro nordestino. Ou ainda com Dirceu 

Borboleta pelo seu estilo afeminado, basta dizer que fez voto de castidade, mesmo casado, 

em uma época e local em que o machismo predominava.  

Enfim, essas são apenas sugestões que podem se concretizar, considerando que a peça O 

Bem Amado é um objeto de pesquisa muito rico, sendo mais ainda, quando relacionada a 

uma também rica teoria da AD, que é a TS de Patrick Charaudeau.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149

REFERÊNCIAS 
 
 
ALVES, Ieda Maria. Neologismo: criação lexical. 2. ed. São Paulo: Ática, 1994. 93 p. 
 
ARISTÓTELES. Poética. Trad. Ana Maria Valente. Lisboa: Edição da Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2008, 124p. 
 
ARISTÓTELES. Retórica. Trad. Manuel Alexandre Júnior. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2005, 
317 p. Disponível em: http://www.obrasdearistoteles.net/files/volumes/0000000030.PDF. Acesso em : 6 
mar.2015.    
 
AMOSSY, R. O ethos na intersecção das disciplinas: retórica, pragmática, 
sociologia dos campos. In: AMOSSY, R. Imagens de si no discurso:  a 
construção do ethos .  São Paulo: Contexto, 2005. 
 
AMOSSY, R. L’argumentation dans le discours. Deuxièm édition. Paris : Armand Colin, 
2006. 
 
BAKHTIN, M.M. Questões de literatura e de estética:  a teoria do romance. 
4 ed. São Paulo: Hucitec, 1998, 439p.  
 
BAKHTIN, M.M. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento :  o 
contexto popular de François Rabelais. 5 ed. São Paulo: Hucitec,  2002. 
419p. 
 
BAKHTIN, M.M.Estética da criação verbal .  Trad. Paulo Bezerra.  São 
Paulo: Martins Fontes, 5º  ed., 2010.  
 
BAKHTIN, M.M.Problemas da poética de Dostoiévski .  Trad. Paulo 
Bezerra.Rio de Janeiro: Forense Universitária,5ºed.,2011, 341p.  
 
BERTI-SANTOS, Sonia Sueli. Pêcheux .  In: OLIVEIRA, Luciano A. (Org.).  
Estudos do Discurso: perspectivas teóricas.São Paulo: Parábola Editorial, 
2013, p.209-233.   
 
BÍBLIA SAGRADA. A.T. Gênesis .  Edição Pastoral. São Paulo: Editora 
Paulus, 1991. p.14-15. 
 
BOTELHO, M.A, “Cumprimento vossência”:  solicitações morais a Jânio 
Quadros. Revista Tempo Amazônico ,  v.1, p.81-87, 2014. 
 
BRANDÃO, H.H.N. Introdução à análise do discurso .Campinas: Editora da 
Unicamp, 2004, 122p.  
 
Cegalla, Domingos Pachoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa .  
40 ed. São Paulo: Nacional, 1978, 637p. 



 150

 
CHARAUDEAU, Patrick. Langage et Discours. Paris: Hachette, 1983. 
 
CHARAUDEAU P., 1993, Le contrat de communication dans la situation de classe.In 
Inter-actions, Halté J. F. éd., Université de Metz. Disponível em: http://www.patrick-
charaudeau.com/Le-contrat-de-communication-dans.html. Acesso em: 05 jun.2015. 
 
CHARAUDEAU, Patrick. A estruturação sociolinguageira e o quadro metodológico. In: 
CARNEIRO, Agostinho Dias (Org.). O discurso na mídia. Rio de Janeiro: Oficina do 
autor, 1996. 
 
CHARAUDEAU, Patrick. Uma teoria dos sujeitos da linguagem. In: MARI, Hugo; 
MACHADO, Ida Lúcia & Mello, Renato (Orgs.). Análise do Discurso: fundamentos e 
práticas. Belo Horizonte : Faculdade de Letras da UFMG, 2001, p.23-38.  
 
CHARAUDEAU, P.& MAINGUENEAU, D. Dictionnaire d’ analyse du discours. Paris : 
Seiul, 2002, p.277-281. 
 
CHARAUDEAU, P. Visadas discursivas, gêneros situacionais e construção textual. In : 
MACHADO, I.L. & MELLO, R. (Orgs.) Gêneros: Reflexões em Análise do Discurso. Belo 
Horizonte: NAD/FALE/UFMG, 2004. p. 13-41 
 
CHARAUDEAU, P. Les stéréotypes, c’est bien, les imaginaires, c’ est 
mieux.In:Boyer,Henri(Org.). Stéréotypes, stereotypes :  fonctiontionnements 
ordinaries et mises en scène. Langue(s),  discours. Vol. 4. Paris: L’ 
Harmattan, 2007, p. 49-63.   
 
CHARAUDEAU, P. Pathos e Discurso Político. As emoções no discurso. Rio de Janeiro: 
Lucerna, vol.1, 2007, p. 240-251. 
 
CHARAUDEAU, Patrick. Discurso Político. Trad. Dílson Ferreira da Cruz e Fabiana 
Komesu. São Paulo : Contexto, 2008. 
 
CHARAUDEAU, Patrick & MANGUENEAU, Dominique. Dicionário de Análise do 
Discurso. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
CHARAUDEAU,Patrick. Linguagem e discurso: modos de organização. 
Vários Tradutores. São Paulo: Contexto,  2010. 
 
CHARAUDEAU, Patrick. Identidade Social e discursiva, o fundamento da competência 
comunicacional. In : PIETROLUONGO, Márcia (Org.) O trabalho da tradução. Trad. 
Ângela Maria da Silva Corrêa. Rio de Janeiro : Contra capa, 2009a, p.309-326. Disponível 
em http://www.patrick-charaudeau.com/identidade-social-identidade. Html. Acesso em : 4 
mar.2015.    
 
EMEDIATO, Wander. A Fórmula do texto :  redação, argumentação e leitura. 
São Paulo : Geração Editorial, 2008, 295p. 



 151

CICERO. De oratore . 2 vols. Trad. H. Rackham. The Loeb Classical Library. Cambridge: 
Harvard University Press, 1942. 
 
CORRÊA-ROSADO, L.C. A teoria semiolinguística: alguns pressupostos. Memento. Três 
Corações, v.5, p.1-18, 2014. Disponível em: 
http://periodicos.unincor.br/index.php/memento/article/view/1826. Acesso em: 7 out. 2015. 
 
DIAS, J.S. Odorico Paraguaçu:  O Bem Amado de Dias Gomes. In:  Coleção 
Aplauso. 1 ed. São Paulo: Imprensa Oficial  de São Paulo, 2010. vol.1, 
192p.  
 
FIORIN, J.L. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006. v.1. 144p. 
 
FIORIN, J.L. Linguagem e interdisciplinaridade. Alea. Estudos Neolatinos, v. 10, p. 29-53, 
2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
106X2008000100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em 7 out.2015. 
 
GALINARI, M.M. A poética de Aristóteles e a questão dos gêneros literários. In : 
MACHADO, I.L. & MELLO, R. (Orgs.) Gêneros: Reflexões em Análise do Discurso. Belo 
Horizonte: NAD/FALE/UFMG, 2004. p. 107- 118. 
 
GALINARI, M. M. Logos, ethos e pathos: “três lados” da mesma moeda. Alfa: Revista de 
Linguística  (UNESP, Online) São Paulo, Vol. 58, p.257-285, 2014. Disponível em: 
seer.fclar.unesp.br/alfa/issue/download/497/79. Acesso em 20 set.2015. 
 
GOMES, Dias. Apenas um subversivo .  Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1998. 365p. 
 
GOMES, Dias. O Bem Amado. 12. ed.. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. 126p.  
 
ISOCRATES. Antidosis. Trad. George Norlin, Cambridge, MA, Harvard University Press; 
London, William Heinemann Ltd. 1980. 
 
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo.  
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.440p. 
 
MACHADO, I.L. A paródia, um gênero “transgressivo”. In : MACHADO, I.L. & MELLO, 
R. (Orgs.) Gêneros: Reflexões em Análise do Discurso. Belo Horizonte: 
NAD/FALE/UFMG, 2004. p. 75-87. 
 
MACHADO, I. L. . Analyse du Discours et Parodie. Paris: L'Harmattan, 2013. v. 1. 134p. 
 
MACHADO, I. L. A ironia como estratégia comunicativa e argumentativa. Bakhtiniana: 
Revista de Estudos do Discurso. São Paulo, v.9/1, p.118-137, 2014. Disponível em 
http://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana/article/view/13840/14753.Acesso em 09 mar. 
2015. 
 



 152

MACHADO, Irley. A farsa:  um gênero medieval. OuvirOUver. Uberlândia. v.5, p.123-
137, 2009. Disponível em http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/view/3190. 
Acesso em 13 ago. 2015. 
 
MAINGUENEAU, Dominique. Pragmáticas para o discurso literário. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996, 205p.  
 
MAQUIAVEL, N. O Príncipe: com comentários de Napoleão Bonaparte. Rio de Janeiro : 
Elsevier, 2003. 153 p. 
 
MEDEIROS, Ana Maria de. Uma metáfora do Brasil: O Bem Amado e a teledramaturgia 
de Dias Gomes. 2001. 129f. Dissertação (Mestrado em Sociologia Política) Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/82242/205565.pdf?sequence=
1&isAllowed=y. Acesso em: 4 fev. 2015. 
 
MELLO, Renato de. Os múltiplos sujeitos do discurso no texto literário. In: MARI, Hugo 
et al. (orgs.) Análise do discurso em perspectivas. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2003. p. 
33-50. 
 
MENDES, E. A. M. A produção textual: revitalizando a pedagogia retórica. Tese Titular 
inédita. Belo Horizonte, UFMG, 2010. 
 
MENDES, Emília. Algumas configurações dos imaginários e dos éthé de “ladrão” na 
cultura brasileira. EID&A-Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e 
Argumentação, Santa Cruz, V.3, p.16-29, 2012. Disponível em 
http://www.uesc.br/revistas/eidea/revistas/revista3/eidea3-02.pdf. Acesso em 19 abr.2015. 
Acesso em 13 abr.2015. 
 
MICHAELIS. Moderno Dicionário de Língua Portuguesa. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php. Acesso em 23.ago.2015. 
 
MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários .  São Paulo: Cultrix, 
2004. 
 
PASCHOALINO, P. O Discurso Polít ico de Odorico Paraguaçu. Ibérica – 
Revista Interdisciplinar de Estudos Ibéricos e Ibero-Americanos .  Juiz de 
Fora,  Vol. VII,p.27-39, 2013. Disponível  em: 
http://www.estudosibericos.com/index.php/article/discurso-odorico-
paschoalino. Acesso em 5 mai. 2005.  
 
PASCHOALINO, P. Entre o teatro e a mídia: o percurso irônico de O Bem 
Amado. Revista Mediação .  Ubá, Vol.4, 2014, p.2-9. Disponível em: 
http://www.revistamediacao.com.br/index.php/article/entre-o-teatro-e-a-
midia-o-perdurso-ironico-de-o-bem-amado. Acesso em 5 mai.2005.  
 
PAVIS, Patrice. Dicionário de Teatro. São Paulo : Perspectiva, 1999.  



 153

PLATO. Phaedrus. Trad. Harold N. Flower. London: Harvard University Press, 2005 
(Loeb Classical Library). 
 
PONTES, Simone Xavier. A Classe dos Nominais em Perspectiva Textual: articulação da 
gramática ao discurso. In: IX Fórum de Estudos Lingüísticos: I Colóquio de Semiótica, 
2007, Rio de Janeiro: Publicações Dialogarts, v.1, p.1-15. Disponível em: 
http://www.unigran.br/interletras/ed_anteriores/n6_n7/textos/classe_nominal.pdf. Acesso 
em 04 nov.2015.     
 
PRADO, Décio de Almeida. A personagem do teatro. In: CÂNDIDO, Antônio et alii. A 
personagem de ficção. 11 ed. São Paulo: Perspectiva, 2009. 
 
PRIBERAM.. Dicionário de Língua Portuguesa. Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/. Acesso em 
23 jul. 2015. 
 
REBOUL, Oliver. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
ROCHA, R.C. Da utopia ao ceticismo: a sátira na literatura brasileira contemporânea. 
2006. 226f. Tese (Estudos Literários) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araraquara, 2006. Disponível em: 
http://portal.fclar.unesp.br/posestlit/teses/rejane_cristina_rocha.pdf. Acesso em: 3 jul. 2015.   
 
ROLLEMBERG, Denise. O imortal Bem Amado: à chegada de Dias Gomes à Academia 
Brasileira de Letras. In: FICO, Carlos; ARAUJO, Maria Paula. (Orgs.). 1968 40 anos 
depois: história e memória. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009. p.1-10.  Disponível em: 
http://www.historia.uff.br/nec/sites/default/files/O_imortal_bem_amado.pdf. Acesso em: 5 
jul. 2015. 
 
ROLLEMBERG, Denise. O Bem Amado e a Censura: uma relação rigorosa ou flexível?. In: 
Marcos Napolitano; Rodrigo Czajka; Rodrigo Patto Sá Motta. (Orgs.). Comunistas 
brasileiros. Cultura política e produção cultural.. Belo Horizonte : Ed.UFMG, 2013, v. 1, 
p. 63-84.  
 
ROSENFELD, Anatol. O mito e o herói no moderno teatro brasileiro.São Paulo,  
 
RYNGAERT, J P. Introdução à análise do teatro. São Paulo : Martins Fontes, 1996. 
 
RYNGAERT, J P. Ler o teatro contemporâneo. São Paulo : Martins Fontes, 1998. 
 
SACRAMENTO, Igor. A retórica autobiográfica em Dias Gomes: apenas um subversivo?. 
In: Revista Mosaico, v. 4, p. 1-25, 2010. Disponível em: 
http://cpdoc.fgv.br/mosaico/?q=artigo/ret%C3%B3rica-autobiogr%C3%A1fica-em-dias-
gomes-apenas-um-subversivo. Acesso em: 2 jul.2015. 
 
SACRAMENTO, Igor. Entre o dramático e o épico: o herói negativo e as hibridizações 
estéticas na teledramaturgia de Dias Gomes nos anos de 1970. Literatura e Autoritarismo. 



 154

Santa Maria, vol. 7, p.247-271, 2012. Disponível em: 
http://w3.ufsm.br/grpesqla/revista/dossie07/RevLitAut_art11.pdf. Acesso em: 1 set.2015.      
 
SAGRAMENTO, Igor. Nos tempos de Dias Gomes : a trajetória de um intelectual 
comunista nas tramas comunicacionais. 2012. Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura) 
– Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2012. 
Disponível em: 
http://www.geminis.ufscar.br/download/teses/Nos%20tempos%20de%20Dias%20Gomes%
20%28FINAL%29.pdf. Acesso em : 13 ago. 2015. 
 
SILVA, J. Otacílio. Charaudeau. In: Oliveira, Luciano A. (Org.). Estudos do Discurso: 
perspectivas teóricas. São Paulo: Parábola Editorial,2013, p.235-260. 
 
SILVA, P. R. Povo, revolução e Brasil por Dias Gomes (1962-1966). Cadernos AEL. 
Campinas, vol. 8, p.117-148, 2001. Disponível em: 
http://segall.ifch.unicamp.br/publicacoes_ael/index.php/cadernos_ael/article/viewFile/86/87
. Acesso em: 20 ago.2015.    
 
SOUZA, Américo de. A persuasão: estratégias para uma comunicação influente. 2000. 
128f. Tese (tese de mestrado em Ciência da Comunicação) – Universidade da Beira 
Interior, Covilhã, 2000. Disponível em: http://bocc.ubi.pt/pag/sousa-americo-persuasao-
0.html. Acesso em: 23 set.2015.  
 
UBERSFELD, Anne et alii .  Para ler o teatro .Trad. José Simões. São Paulo: 
Perspectiva, 2010. 202p.   
 
WENENGURGER, J.J. Identidade: povo, história e mito. In: LAMZET, B. 
et al .  (Des)construção da identidade política :  discurso e imaginário. São 
Paulo, 2014, cap.2, p.65-73.  
 
ZAMBI, G. F. M. . A importância do processo neológico na construção de sentido de o 
"Bem-amado", de Dias Gomes. Soletras, UERJ, v. 20, p. 1-10, 2010. Disponível em: 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/article/view/5187/3799. Acesso em 06 
jul. 2015.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 155

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Texto original da peça O Bem Amado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 156

PRIMEIRO QUADRO 
 
Pequena praça de uma cidadezinha de veraneio do litoral baiano. Há uma grande árvore, 
um coreto e uma venda. Sob a árvore, sentado no chão, Chico Moleza dedilha molemente o 
violão. Em frente à vendola, Seu Dermeval remenda uma rede de pescar. É um mulato 
gordo e bonachão, de idade já avançada. 
Passa-se meio minuto. Entram Mestre Ambrósio e Zelão carregando um defunto numa 
rede. 0 enterro é acompanhado apenas por uma beata, velhinha, enrugada como um 
jenipapo, e um cachorro, um magro vira-lata, que vem amarrado à rede. Mestre Ambrósio 
é um velho pescador de tez moreno-avermelhada, curtido do sol. Musculatura batida, 
chapelão de palha, calças de algodão branco, sua figura infunde respeito. Zelão é um 
negro reluzente, mais moço do que mestre Ambrósio, pescador como ele. Traz vários 
amuletos no pescoço e um bom humor constante. A velha reza baixinho enquanto os dois 
pescadores avançam até ao centro da cena, com o passo não muito firme,e aí depositam o 
féretro. Moleza para de tocar e descobre-se, em sinal de respeito. O apelido o define bem: 
gestos lentos, descansados, fala mole, é ele um retrato vivo da cidade, onde a vida passa 
sem pressa. 
 

 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Vamos molhar um pouco a goela na venda de seu Dermeval, Zelão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
            
                                                                                                              13 
 



 157

ZELÃO 
 
É bom. 
 
DERMEVAL 
 
{Indicando o defunto) Mestre Leonel? 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
É. Embarcou, coitado. 
 
DERMEVAL 
 
(Dirige-se à venda) No mar? 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Qui-o-quê. Janaína quis saber dele não. Esticou em terra mesmo. 
 
ZELÃO 
 
É de-hoje que não entrava num saveiro. Mal aguentava com um caniço. Quase cem anos no 
costado, sabe como é. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Tava que nem saveiro velho, cheio de ostra pelo casco, fazendo água por todo o lado.  
Precisava mesmo ir pro estaleiro. 
 
DERMEVAL 
 
Também entornava um bocado. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Pra esquecer. Sabe o que é um mestre de saveiro respeitado como ele foi chegar ao fim da  
vida tendo quase que pedir esmolas? 
 
ZELÃO 
 

A gente sempre dava para ele as sobras da pescaria: pititinga, chicharro, peixe miúdo.                                                                         
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MESTRE AMBRÓSIO 
 
Morreu sem ter dinheiro nem pro caixão. 
 
DERMEVAL 
 
Tinha parente não? 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Ter, tinha. Botou um bocado de filho no mundo, o falecido, que a terra lhe seja leve. Mas 
tudo levantou âncora. Uns foram pra Salvador, outros pra São Paulo. Por aqui só aparecia 
mesmo, de vez em quando, a filha mais nova. Uma que caiu na vida. 
 
ZELÃO 
 
E que pedaço de mau caminho, seu mano! Tenho uma sede nela! 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Oxente, Zelão, respeita o defunto! 
 
ZELÃO 
 
Que o finado me desculpe, mas é mesmo. E um dia eu a pesco um cação de três metros, 
boto o dinheiro no bolso e vou me afogar naquelas águas. (Ri.) 
 
MESTRE AMBROSIO 
 
Dá mais um porongo. 
 
(Dermeval enche os dois copos. Eles bebem de um trago. Dermeval torna a enchê-los. 
Enquanto isso, Moleza levanta-se com a sua característica lentidão, aproxima-se do 
defunto, descobre-o.) 
 

MOLEZA 

Coisa besta é a vida; ontem tava vivo, hoje tá morto. Que merda! 
                                                                                                                                            
ZELÃO 
Vem tomar um mata-bicho, Moleza.  
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MOLEZA        
                                                       
(Vai à venda.) Como foi? 
(Dermeval serve uma cachaça.) 
 
MESTRE AMBROSIO 
 
A gente voltava da pescaria, hoje de manhã, eu mais Zelão, encontramos ele estendido na 
praia, o cachorro lambendo a cara. 
 
MOLEZA 
 
Lambendo a cara, Mestre Ambrósio? 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
E chorava. Chorava de correr lágrima. 
 
MOLEZA 
 
O cachorro? 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Oxente, gente, já viu defunto chorar? 
 
MOLEZA 
 
Nem defunto, nem cachorro. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Quero que esta luz me cegue, se não é verdade. 
 
ZELÃO 
 
Verdade, sim. O bicho parecia que sabia que o velho tinha espichado. Chorava como gente. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
De cortar o coração, seu Moleza. 
 
DERMEVAL 
 
Referindo-se à velha) E a velha? 
                                                               16 
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MESTRE AMBRÓSIO 
 
Sei lá. Nós viemos, ela veio atrás. 
 
DERMEVAL 
 
Será que ela e o velho... ? 
 
Zelão solta uma gargalhada imoral. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Capaz. Quando era moço, de saia mesmo mestre Leonel só respeitava padre e santo de  
 
andor. 
 
(Todos riem.) Vamos se chegando, Zelão, que ainda temos três léguas pela proa. 
 
DERMEVAL 
 
Três léguas. Quando chegarem lá, em vez de um defunto vão ter dois pra enterrar. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Isto é uma terra infeliz, que nem cemitério tem. Pra se enterrar um defunto é preciso ir a  
 
Outra cidade. 
 
MOLEZA 
 
Não era melhor jogar o corpo no mar? 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Pra quê? Pra vir dar na praia de manhã? 
 
MOLEZA 
 
Jogava bem longe, em alto-mar. Fazia de conta que tinha morrido afogado. Mestre Leonel, 
que era pescador, ia se sentir até melhor acomodado. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Vinha dar na praia do mesmo jeito. Não vê que se dona Janaína não quis ele quando era  
moço, não ia querer agora? Janaína gosta é de gente nova, sadia.                                      
 

            17 
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DERMEVAL 
 
Falar em Janaína, sabe do caso do sujeito que se encontrou com a mãe-d'água no meio do 
mar? 
 
ZELÃO 
 
Sei não. Como é? 
 
DERMEVAL 
 
Quando ele viu aquele mulherão pela frente, toda nua, mulher do umbigo pra cima e peixe  
do umbigo pra baixo, perguntou: “Siá dona, será que vosmicê não tem uma irmã que seja  
ao contrário?" 
 
Todos riem exageradamente. Estão já bastante bêbedos. Moleza dedilha o violão. 
 
MOLEZA 
 
(Canta:) 
 
Dona Janaína princesa que é 
Filha das águas do Abaité 
Dona Janaína i nana ê 
 
MESTRE AMBRÓSIO, DERMEVAL e ZELÃO 
 
(Coro:) 
 
I nana ê 
 
I nana ê 
 
Odorico entra, suando por todos os poros. Não é propriamente um belo homem, mas não 
se lhe pode negar certo magnetismo pessoal. Demagogo, bem-falante, teatral no mau 
sentido, sua palavra prende, sua figura impressiona e convence. Veste um terno branco, 
chapéu-panamá. 
 
ODORICO 
 
Ah, lá estão! Ainda cheguei a tempo.                                                                                  
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DERMEVAL 

Bom-dia, Coronel Odorico. 
 
ODORICO 
 
Bom-dia, minha gente. 
 
Ao verem Odorico, Mestre Ambrósio e Zelão deixam o balcão. Moleza para de tocar. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Bom-dia, Coronel. Fizemos uma parada rápida, pra molhar a goela. Vamos ter que gramar 
 
três léguas. 
 
ODORICO 
 
Três léguas. Pra se enterrar um defunto é preciso andar três léguas. 
 
DERMEVAL 
 
Um vexame! 
 
MOLEZA 
 
Vexame pro defunto: ter que viajar tanto depois de morto. 
 
ODORICO 
 
E uma humilhação para a cidade, uma humilhação para todos nós, que aqui nascemos e que 
aqui não podemos ser enterrados. 
 

MOLEZA 

Muito bem dito. 
 
Entram Dorotéa e Judicéa. A primeira é professora do grupo escolar, de maneiras pouco 
femininas,com qualidades evidentes de liderança. Paradoxalmente, Odorico exerce sobre 
ela terrível fascínio. Também sobre Juju esse fascínio se faz sentir. E isso poderia ser 
explicado por diferentes tipos de frustração. 
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ODORICO 
 
Quem ama sua terra deseja nela descansar. Aqui, nesta cidade infeliz, ninguém pode 
realizar esse sonho, ninguém pode dormir o sono eterno no seio da terra em que nasceu. 
Isto está direito,minha gente? 
 
TODOS 
 
Está não! 
 
ODORICO 
 
Merecem os nossos mortos esse tratamento? 
 
DOROTÉA e JUJU 
 
Merecem não. 
 
Entram Dulcinéa e Dirceu Borboleta, este com uma vara de caçar borboletas e uma 
sacola.Odorico exerce sobre ela o mesmo fascínio que sobre suas irmãs Judicéa e Dorotéa. 
Quanto a ele,é um tipo fisicamente frágil, de óculos, com ar desligado. 
 
ODORICO 
 
(Já passando a um tom de discurso:) Vejam este pobre homem: viveu quase oitenta anos 
neste lugar. Aqui nasceu, trabalhou, teve filhos, aqui terminou seus dias. Nunca se afastou 
daqui. Agora, em estado de defuntice compulsória, é obrigado a emigrar; pegam seu corpo 
e vão sepultar em terra estranha, no meio de gente estranha. Poderá ele dormir 
tranquilamente o sono eterno? Poderá sua alma alcançar a paz? 
 
TODOS 
 
Não. Claro que não. 
 
Populares são atraídos pelo discurso de Odorico, que se empolga, sobe ao coreto. 
ODORICO 
 
Meus conterrâneos: vim de branco para ser mais claro. Esta cidade precisa ter um 
cemitério. 
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TODOS 
 
Muito bem! Apoiado! 
 
DOROTÉA 
 
Uma cidade que não respeita seus mortos não pode ser respeitada pelos vivos! 
 
ODORICO 
 
Diz muito bem Dona Dorotéa Cajazeira, dedicada professora do nosso grupo escolar. É 
incrível que esta cidade, orgulho do nosso Estado pela beleza de sua paisagem, por seu 
clima privilegiado, por sua água radioativa, pelo seu azeite-de-dendê, que é o melhor do 
mundo, até hoje ainda não tenha onde enterrar seus mortos. Esse prefeito que aí está... 
 

DOROTÉA, DULCINÉA e JUJU 

(Vaiam) Uuuuuu! 
 
ODORICO 
 
Esse prefeito que aí está, que fez até hoje para satisfazer o maior anseio do povo desta  
terra? 
 
DIRCEU 
 
Só pensa em construir hotéis para veranistas! 
 
DULCINÉA 
 
Engarrafar água para vender aos veranistas! 
 
ODORICO 
 
Tudo para os veranistas, pessoas que vêm aqui passar um mês ou dois e voltam para suas  
terras, onde, com toda certeza, não falta um cemitério. Mas aqui também haverá! Aqui  
também haverá um cemitério! 
 
JUJU 
(Grita histericamente:) Queremos o nosso cemitério! 
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DOROTÉA, JUJU, DIRCEU e DULCINÉA 
 
Queremos o cemitério! Queremos o cemitério! 
 
ODORICO 
 
E haveremos de tê-lo. Cidadãos sucupiranos! Se eleito nas próximas eleições, meu primeiro 
ato como prefeito será ordenar a construção imediata do cemitério municipal. 
 
TODOS 
(Aplausos.) Muito bem! Muito bem! 
Uma faixa surge no meio do povo. 
 
VOTE NUM HOMEM SÉRIO E GANHE SEU CEMITÉRIO 
 
ODORICO 
 
Bom governante, minha gente, é aquele que governa com o pé no presente e o olho no 
futuro. E o futuro de todos nós é o campo-santo. 
 
MOLEZA 
O campo-santo. 
 
DULCINÉA 
Que homem! 
 
DIRCEU 
(Repreende-a:) Du, tenha modos! 
 
ODORICO 
 
E preciso garantir o depois-de-amanhã, para ter paz e tranquilidade no agora. Quem é que 
pode viver em paz mormentemente sabendo que, depois de morto, defunto, vai ter que 
defuntar três léguas pra ser enterrado? 
 
MOLEZA 
 
É mesmo um pecado! 
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ODORICO 
 
Uma vergonha! Mas eu, Odorico Paraguaçu, vou acabar com essa vergonha. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Seu doutor me disculpe, mas desde pequenininho que eu escuto falar nessa história de 
cemitério. E a coisa fica sempre na conversa. Todo mundo acha que deve fazer, mas 
ninguém faz. 
 
ZELÃO 
 
Lá isso é. 
 
Entra Neco Pedreira. É o dono do jornaleco da cidade, A Trombeta. Jovem combativo, 
algo esclarecido, afora uma certa dose de charlatanismo, é um indivíduo positivo, um 
pouco acima da mentalidade da cidade. E a consciência disso lhe produz certa frustração. 
 
ODORICO 
 
Mas eu vou fazer. Os que votaram em mim para vereador sabem que cumpro o que 
prometo. Prometi acabar com o futebol no largo da igreja e acabei. Prometi acabar com o 
namorismo e o sem-vergonhismo atrás do forte e acabei. Agora prometo acabar com essa 
humilhação para a nossa cidade, que é ter que pedir a outro município licença pra enterrar 
lá quem morre aqui. E vou cumprir. 
 
Neco Pedreira disfarçadamente acende um "espanta-moleque" e o atira no meio da praça. 
As mulheres gritam, histericamente. O povo corre. 
 
DOROTÉA 
 
É ele! Não podia ser outro! 
 
JUJU 
 
Neco Pedreira! 
 
DULCINÉA 
 
Cafajeste! 
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NECO 
 
Quem morreu fedeu, Odorico. 
 
JUJU 
 
Minha Nossa Senhora, que heresia! 
 
DOROTÉA 
 
Com certeza vai escrever isso na sua imunda gazeta.. 
 
ODORICO 
 
Eu sei que há muita gente que não respeita os mortos, nem acredita em Deus. Não é para 
esses ateístas despenitentes que vamos construir o nosso cemitério. 
 
NECO 
 
Muito obrigado. Espero que você seja o primeiro a fazer uso dele. 
 
ODORICO 
 
(Para os pescadores:) Vamos seguir com o enterro. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Vamos lá, Zelão. Pega na proa que eu vou no leme. 
 
Zelão e Ambrósio voltam a carregar o defunto. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Tava pesado assim quando a gente veio, Zelão? 
 
ZELÃO 
 
Tava não, Mestre Ambrósio. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Então o finado engordou. 
 
ZELÃO 
Acho que sim. 
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MOLEZA 
 
Diz que surra de chicote é bom: a alma sai e o defunto fica mais leve. 
 
ZELÃO 
 
Também já ouvi dizer. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Vamos indo. Na estrada a gente arranja um cipó e dá um chá de vara nele. 
 
DIRCEU 
 
Você vai, Du? 
 
DULCINÉA 
 
Claro. Você não percebe que é importante, Dirceu? Minhas irmãs também vão. 
 
DIRCEU 
 
Eu vou pra casa. 
 
DULCINÉA 
 
Fazer o quê? 
 
DIRCEU 
 
Deixei as borboletas secando na janela, tenho medo dos gatos... 
 
Dulcinéa faz uma cara de fastio e une-se ao grupo que vai acompanhar o enterro. 
 
O cortejo se movimenta. O defunto vai à frente, ziguezagueando em sua rede, por mais 
esforço que façam Zelão e Ambrósio para caminhar em linha reta. O cão segue, amarrado 
à rede. E mais atrás, a Velha, Odorico, Dorotéa, Juju e Moleza, que tira acordes no violão. 
 
VELHA 
 
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o 
fruto do vosso ventre, Jesus. 
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OS ACOMPANHANTES 
 
Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, 
amém. (Saem.) 
 
DERMEVAL 
 
Se ele prometer fazer o cemitério aqui em frente da venda, meu voto é dele. 
 
DIRCEU 
 
Qual seu interesse nisso? 
 
DERMEVAL 
 
Ora, seu Dirceu, gente de velório bebe muito. Pegou muita borboleta hoje? 
 
DIRCEU 
 
Só esta. (Mostra.) Veja. 
 
DERMEVAL 
 
É bonita. 
 
DIRCEU 
 
É rara. Raríssima. É uma Morpho Deidâmea. (Sai.) 
 
DERMEVAL 
 
Homem que vive caçando borboleta, a mulher acaba virando mariposa... (Ri e volta a 
remendar sua rede.) 
 
NECO 
 
(Vai à venda.) Seu Dermeval, me bota aí um engasga-gato. 
 
DERMEVAL 
 
(Larga a rede, vai servir a cachaça.) Como vai a gazeta, Dr. Neco? 
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NECO 
 
Mal, seu Dermeval, mal. Numa cidade atrasada, onde não há crimes, desastres, roubos,  
Onde nem mesmo as mulheres corneiam os maridos, como é que pode haver imprensa? 
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SEGUNDO QUADRO 
 
Uma sala da prefeitura. O ambiente é modesto. Durante a mutação, ouve-se um dobrado e 

vivas a Odorico, "viva o prefeito", etc. Estão em cena Dorotéa, Juju, Dirceu, Dulcinéa, 

Vigário e Odorico. Este último, à janela, discursa. 

 
ODORICO 
 
Povo sucupirano! Agoramente já investido no cargo de Prefeito, aqui estou para receber a 
confirmação, ratificação, a autenticação e por que não dizer a sagração do povo que me 
elegeu. 
 
Aplausos vêm de fora. 
 
ODORICO 
 
Eu prometi que o meu primeiro ato como prefeito seria ordenar a construção do cemitério. 
 
Aplausos, aos quais se incorporam as personagens em cena. 
 
ODORICO 
 
(Continuando o discurso:) Botando de lado os entretantos e partindo prós finalmente, é 
uma alegria poder anunciar que prafrentemente vocês já poderão morrer descansados, 
tranquilos e desconstrangidos,na certeza de que vão ser sepultados aqui mesmo, nesta terra 
morna e cheirosa de Sucupira.  
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E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora da extrema-unção, que tem enterro 
e cova de graça, conforme o prometido. 
 
Aplausos. Vivas. Foguetes. A banda volta a tocar. Odorico acena para o povo sorridente, 
depoisdeixa a janela e é imediatamente cercado pelos presentes, que o cumprimentam. 
 
DOROTÉA 
 
Parabéns. Foi ótimo o seu discurso. 
 
JUJU 
 
Disse o que precisava dizer. 
 
ODORICO 
 
Obrigado, obrigado. 
 
DIRCEU 
 
De um homem assim é que a gente precisa; vai direto à questão. 
 
DULCINÉA 
 
Formidável. 
 
ODORICO 
 
Obrigado, obrigado. Conto com vocês. 
 
DOROTÉA 
 
Pode contar. Comigo e com minhas irmãs. Queríamos convidar o Prefeito pra tomar um 
licorzinho conosco lá em casa esta noite. 
 
ODORICO 
 
Licor? De quê? 
 
JUJU 
 
De jenipapo. 
 
ODORICO 
 
Jenipapo é bom. Sou um jenipapista juramentado.                                                              30 
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DOROTÉA 
 
Podemos esperá-lo? 
 
ODORICO 
 
Podem... vamos comemorar a posse com uma jenipapação. 
 
JUJU 
 
(Tem um risinho histérico, que corta de súbito ante o olhar severo de Dorotéa.) 
 
DOROTÉA 
 
Então, até mais logo. Você vem, Dulcinéa? 
 
DULCINÉA 
 
Dirceu...? 
 
DIRCEU 
 
Eu vou ter que ficar. Agora sou secretário do Prefeito... Me espere em casa, bem... não 
demoro.  
Dorotéa, Juju e Dulcinéa saem. 

 
ODORICO 
 
Seu Dirceu, o senhor viu todos aqueles processos que eu pedi? 
 
DIRCEU 
 
Estão todos separados. 
 
ODORICO 
 
Então vá buscar. Vamos trabalhar. 
 
DIRCEU 
Um instante só. 
 
(Sai.) 
 
VIGÁRIO 
 
O senhor já vai começar a trabalhar?                                                                                    31 
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ODORICO 
 
Já. Não sou homem de perder tempo. E vou tratar de assunto de seu interesse: a construção 
do cemitério. 
 
VIGÁRIO 
 
Sabia que o senhor não ia esquecer as promessas feitas ao eleitorado. 
 
ODORICO 
 
Na próxima vez que o senhor vier aqui já quero lhe ralar da inauguração. Aliás, a Igreja 
devia ajudar. É uma obra cristã, e que, entrementemente, vai render dividendos para a 
paróquia. Benzemento de corpo, encomendação de alma... 
 
O Vigário se esquiva. 
 
VIGÁRIO 
 
Sabe, coronel... o teto da igreja está ameaçando de vir abaixo. Vou ter que fazer umas 
quermesses para arranjar dinheiro... 
 
Entra Dirceu, com vários processos. 
 
DIRCEU 
 
Está tudo aqui. O senhor vai examinar agora? 
 
ODORICO 
 
Vou. Quero saber logo se há alguma verba para dar início à construção do cemitério. 
 
DIRCEU 
 
(Coloca os processos sobre a mesa.) 
 
Nem um tostão. Só déficit. 
 
ODORICO 
 
(Folheia os processos.) Não é possível. 
 
DIRCEU 
 
A prefeitura tem um terreno...                                                                                            
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ODORICO 
 
O terreno só não resolve, é preciso dinheiro para o muro, as alamedas, a capela. 
 
DIRCEU 
 
(Examinando um processo:) Parece que há um restinho de verba da água. 
 
ODORICO 
 
Da água? 
 
DIRCEU 
 
É, para consertar os canos. 
 
ODORICO 
 
Diz isso aí? 
 
DIRCEU 
 
Não, aqui só fala em obras públicas de urgência. 
 
ODORICO 
 
O cemitério também é uma obra pública de urgência. É ou não é? (Irônico.) De muita 
urgência. 
 
DIRCEU 
 
Há um restinho, pouca coisa... 
 
ODORICO 
 
(Anima-se.) Não tem importância, um restinho com mais um restinho, já se faz um 
cemiteriozinho. 
 
DIRCEU 
 
É da luz. Para aumentar a força. 
 
ODORICO 
 
Para que aumentar a força? 
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VIGÁRIO 
 
A luz anda muito fraca, Coronel, quase não se consegue ler. 
 
ODORICO 
 
Mas para que ler de noite? Pode-se ler de dia. E depois, uma cidade de veraneio deve ter luz 
bem fraca, para que se possa apreciar bem o luar... A cidade é muito procurada pelos 
namorados...O senhor Vigário me perdoe. 
 
DIRCEU 
 
Só que esse desvio de verba... 
 
ODORICO 
 
É para o bem do município. Tenho certeza que Deus vai aprovar tudo. 
 
VIGÁRIO 
 
Quem sabe?... As intenções são boas... E como Deus não é um burocrata... 
 
ODORICO 
 
Então vamos escolher o terreno. 
 
DIRCEU 
 
A prefeitura só tem um, mas está ocupado. 
 
ODORICO 
 
Ocupado? Por quem? 
 
DIRCEU 
 
Pelo circo. 
 
ODORICO 
 
Ora, o circo que se mude. Chega das palhaçadas de antigamente. Prafrentemente, vamos 
tratar de coisas sérias. Pode levar isso daqui. 
Dirceu sai com os processos.                                                                      
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ODORICO 
 
Quero ver agora o que vão dizer os que acusavam de oportunista, de demagogista. Quando 
virem os pedreiros levantando os muros, construindo a capela, calçando as alamedas vão 
ficar com cara de Sinhá Mariquinha-cadê-o-frade. 
 
VIGÁRIO 
 
Quando o senhor espera inaugurar esse cemitério? 
 
ODORICO 
 
Dentro de três meses, com o primeiro enterro, que será custeado pela municipalidade. 
(Surge-lhe uma ideia.) Podíamos até... Oh, não, oferecer um prêmio não ficava bem. Mas 
custear os funerais e dar certa pompa, isso era mais do que justo. Banda de música, marcha 
fúnebre. E uma inscrição no mausoléu também, assinalando o pioneirismo do defunto, o 
primeiro a ser sepultado em terras de Sucupira. 
 
DULCINÉA 
 
(Entra e se assusta com a presença do Vigário.) 
 
Desculpe... pensei que o Prefeito estivesse sozinho... 
 
VIGÁRIO 
 
Não está, mas vai ficar. O Prefeito vai me dar licença... 
 
ODORICO 
 
Obrigado por sua presença, seu Vigário. 
 
DULCINÉA 
 
Sua bênção, seu Vigário. 
 
VIGÁRIO 
 
Deus lhe abençoe.(Sai.) 
 
Dulcinéa espera o Vigário sair, está muito nervosa. 
 
ODORICO 
 
Você voltou...                                                                                                                       
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DULCINÉA 
 
Onde está meu marido? 
 
ODORICO 
 
Dirceu... está lá pra dentro... 
 
DULCINÉA 
 
Preciso muito falar com você... Eu não lhe disse nada... mas estava apavorada... 
 
ODORICO 
 
Com quê? Seu marido!... 
 
DULCINÉA 
 
Pior... Pensei que estivesse grávida! Mas era rebate falso... 
 
Dirceu entra nesse momento e Odorico procura disfarçar. 
 
ODORICO 
 
Sinto muito, Dona Dulcinéa, mas seu Dirceu agora é funcionário da Prefeitura, tem que 
cumprir  o expediente. 
 
DIRCEU 
 
Du... que houve? Não lhe disse pra me esperar em casa? 
 
DULCINÉA 
 
Está bem... é que eu pensei... Desculpe... (Sai.) 
 
DIRCEU 
 
Ela veio pedir pro senhor deixar eu sair mais cedo? 
 
ODORICO 
 
É, veio... Mas o senhor compreende, mesmo sendo seu padrinho de casamento, tenho que 
botar de lado esses considerandos... 
 
DIRCEU 
 
Claro... É que ela, coitadinha, se sente muito só quando não está comigo.                         36 
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ODORICO 
 
Já percebi isso... Mas muito em breve ela não vai sentir mais essa solitude... Quando 
começarem a nascer os filhos... 
 
Dirceu faz uma pausa, constrangido. 
 
DIRCEU 
 
Filhos?... 
 
ODORICO 
 
É... filhos. Aliás, já está em tempo... 
 
DIRCEU 
 
Nós não vamos ter filhos. 
 
ODORICO 
 
Oxente, por quê? 
 
DIRCEU 
 
Vou lhe confessar uma coisa, Coronel... Porque o senhor é meu padrinho... e padrinho é 

como um segundo pai. 

 
ODORICO 
 
Claro... 
 
DIRCEU 
 
Eu... eu sou irmão oblato... Fiz voto de castidade. 
 
ODORICO 
 
Voto de castidade?! E ela sabe disso?... Bom, tem que saber... 
 
DIRCEU 
 
Casamos com essa condição. De manter o meu voto.                                                            
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TERCEIRO QUADRO 
 
 
Odorico lê um exemplar de A Trombeta, o jornaleco local. Seu rosto revela profunda 
indignação. 
 
ODORICO 
 
(Resmunga, enquanto lê.) Patife! Canalha! (Amarrota o jornal violentamente e atira-o ao 
chão. Põe-se a andar nervosamente de um lado para o outro, e por fim senta-se à sua 
mesa, parecendo a ponto de ter um colapso.) 
 
DOROTÉA 
 
(Entra quase marcialmente.) 
 
Bom-dia, senhor prefeito. 
 
ODORICO 
 
Bom-dia. (Levanta-se de um salto.) A senhora já leu a gazeta? 
 
DOROTÉA 
 
Ainda não. 
 
ODORICO 
 
Esse patifento desse Neco Pedreira me chama de demagogo esbanjador dos dinheiros 
públicos...me xinga de tudo quanto é nome. (Apanha o jornal.) Leia a senhora mesma, leia. 
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DOROTÉA 
 
Que retrato é esse que ele botou na primeira página? 
 
ODORICO 
 
É um retrato que tiraram de mim durante a construção do cemitério. Tem um ano, já. 
 
DOROTÉA 
 
(Lendo.) "Odorico, o pastor de urubus." 
 
ODORICO 
 
Que é que eu faço com um mau-caratista como esse, Dona Dorotéa? Que é que eu faço? Já 
pensei em arranjar dois jagunços e mandar dar uma surra... 
 
DOROTÉA 
 
Isso me parece contraproducente; vai fazer dele um herói e aumentar a venda do pasquim. 
Além do mais, o senhor teria que mandar surrar muita gente. A oposição está ganhando 
terreno dia-adia. E o que Neco escreveu n’A Trombeta é mais ou menos o que os nossos 
inimigos dizem por aí. 
 
ODORICO 
 
Eu sei. É um movimento subversivo procurando me intrigar com a opinião pública e criar 
problemas à minha administração. Sei, sim. É uma conspiração. Eles não queriam o 
cemitério. Desde o princípio foram contra. E agora que o cemitério está pronto caem de pau 
em cima de mim, me chamam de demagogo, de tudo, somentemente, porque aconteceu o 
que não devia acontecer. Ou melhor: só porque não aconteceu o que devia acontecer. Como 
se eu tivesse culpa! 
 
DOROTÉA 
 
Seja como for, é uma situação horrível, que precisa ser resolvida. 
 
ODORICO 
 
Mas resolvida como? 
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DOROTÉA 
 
O senhor sabe que pode contar comigo para tudo. Apesar... apesar de minha situação 
pessoal não ser também das melhores. Há seis meses que não recebo e o grupo está sem 
dinheiro até para comprar material escolar. 
 
ODORICO 
 
E todo mundo acha que a culpa é do cemitério. É verdade que a receita municipal baixou 
um pouco: não obstantemente, estamos agora livres da humilhação de enterrar nossos 
mortos no cemitério dos outros. 
 
DOROTÉA 
 
Acho que o senhor só tem uma saída: inaugurar o cemitério. 
 
ODORICO 
 
Inaugurar como? Se há um ano não morre ninguém nesta terra?! 
 
DOROTÉA 
 
Inaugure sem defunto mesmo. 
 
ODORICO 
 
Era uma desmoralização. Depois da gente ter anunciado aos quatro ventos que a 
inauguração ia ser com o primeiro enterro, era passar o recibo de inutilidade do cemitério; 
era dar razão à oposição, que diz que é dinheiro jogado fora. Não, inaugurar campo-santo 
sem defunto é o mesmo que batizar navio em terra firme. Não tem graça. 
 
DOROTÉA 
 
Menos graça tem ainda o que a Câmara Municipal está preparando. 
 
ODORICO 
 
Que é? 
 
DOROTÉA 
 
Soube hoje que vão pedir esse tal de impeachment.                                                            
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ODORICO 
 
Já me disseram. Querem votar o meu impedimento. Mas isso eles não vão conseguir. Não 
vão conseguir. 
 
DOROTÉA 
 
Acho que só há um meio de evitar: arranjar um defunto qualquer e inaugurar o cemitério. 
Não se podia comprar um? 
 
ODORICO 
 
Já pensei nisso. Mandar buscar em Salvador. Lá se vendem cadáveres para estudo na 
Faculdade de Medicina. 
 
DOROTÉA 
 
Pois então! E a solução! 
 
ODORICO 
 
Mas muito perigosa. A oposição ia descobrir, com toda a certeza. E nem é bom imaginar o 
que iam dizer de nós. 
 
DOROTÉA 
 
Não há ninguém doente na cidade? 
 
ODORICO 
 
Em estado de dar esperança, parece que ninguém. Em todo caso, mandei o coveiro fazer 
uma verificação. 
 
DOROTÉA 
 
Quase todo ano há sempre um veranista que morre afogado. 
 
ODORICO 
 
Este ano o mar está que é uma lagoa. Nunca vi tanto azar. 
 
DOROTÉA 
Então, que vamos fazer?                          
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ODORICO 
 
Sei lá, Dona Dorotéa, sei lá. Passo dia e noite pensando nisso e não encontro jeito. É uma 
situação deverasmente embaraçante. 
Entra Moleza. 
 
MOLEZA 
 
Dá licença? 
 
ODORICO 
 
Como é, seu Moleza? Alguma esperança? 
 
MOLEZA 
 
Nenhuma, seu prefeito, nenhuma. Andei a cidade toda, perguntei a todo mundo. Ninguém  
sabe de ninguém que esteja pra espichar. 
 
ODORICO 
 
Será possível! Ninguém adoece nesta cidade! 
 
MOLEZA 
 
Perguntei pro doutor. 
 
ODORICO 
 
Esse vive de receitar água e dar remédio pra dor de barriga. 
 
MOLEZA 
 
Foi o que ele disse: que morrer aqui só se morre mesmo de velho e desarranjo. Mas custa.  
No ano atrasado, não sabe... 
 
ODORICO 
 
Não me interessa o ano atrasado, interessa este. Precisamos inaugurar o cemitério, o quanto 
antes. Não é possível esperar mais. 
 
MOLEZA 
 
Está muito difícil, seu Coronel. Há uma carência muito grande de defunto. O jeito é ter 
paciência e fé em Deus. 
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ODORICO 
 
É, pra você é muito fácil ter paciência. Está há um ano ganhando como coveiro sem 
trabalhar. 
 
MOLEZA 
 
Mas não recebo... 
 
ODORICO 
 
Receba ou não receba, o senhor é um parasita do município. Se fosse um funcionário 
equipado de bom caráter e amor-próprio, já tinha procurado resolver essa situação e tornar-
se um cidadão útil à comunidade. O senhor é uma vergonha e um mau exemplo para o 
funcionalismo municipal.Tenho ou não tenho razão, Dona Dorotéa? 
 
DOROTÉA 
 
Inteira. O cidadão coveiro é, inclusive, um perigo para a comunidade. 
 
MOLEZA 
 
Perigo, eu? 
 
DOROTÉA 
 
Perigo pela sua inatividade, que além de ser imoral é mais um motivo para os nossos 
inimigos nos atacarem. 
 
MOLEZA 
 
Mas que culpa tenho eu, se não me dão serviço? 
 
DOROTÉA 
 
Aliás, se o senhor prefeito tivesse investigado os antecedentes do cidadão coveiro, antes de 
nomeá-lo, teria visto que ele nunca foi de fazer força. Haja visto o apelido que lhe puseram: 
Moleza. 
 
ODORICO 
 
Bem, eu pretendi, com essa nomeação, premiá-lo pelo seu trabalho na minha campanha. 
Esperava que isso fosse também um estímulo e ele se compenetrasse de que agora 
precisava desconfirmar o apelido. Mas de nada adiantou. É um caso perdido. 
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 MOLEZA 
 
Injustiça. Vosmicês estão fazendo uma injustiça. Há um ano que todo dia de manhãzinha eu 
preparo uma cova bem preparadinha, limpo a cruz bem limpinha... 
 
ODORICO 
 
E depois? 
 
MOLEZA 
 
Depois pego o violão e fico esperando pelo dono. Não vem, eu me deito na cova e durmo. 
 
ODORICO 
 
Dorme! Dorme, enquanto que eu não durmo há meses. 
 
MOLEZA 
 
Porque vosmicê não fica o dia inteiro pensando na morte, como eu; dá uma moleza... 
 
JUJU 
 
(Entra muito excitada.) Dá licença? (Nota a presença de Moleza.) Oh, desculpe, pensei que 
estivesse só... 
 
DOROTÉA 
 
Que é isso, Juju, que aconteceu? 
 
JUJU 
 
Chegou um telegrama de tia Clotilde! 
 
ODORICO 
 
É particular, Dona Juju? 
 
JUJU 
 
É não. É até sobre o cemitério mesmo, mas... 
 
ODORICO 
 
Então pode falar na frente do nosso coveiro; é pessoa de confiança. 
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JUJU 
 
O senhor se lembra daquela conversa sobre nosso primo Ernesto, primo em segundo grau? 
 
ODORICO 
 
Que tem seu primo Ernesto, primo em segundo grau? 
 
JUJU 
 
Que tem? Ele vem aí. Chegou um telegrama de Salvador dizendo que ele embarca hoje. 
 
ODORICO 
 
Vem pra cá? 
 
DOROTÉA 
 
O primo Ernesto? 
 
ODORICO 
 
Vai ficar na casa de vocês? 
 
JUJU 
 
Eu não achava muito conveniente... O senhor sabe, somos duas moças solteiras e moramos 
sozinhas. Mas como não vai ser por muito tempo, se Deus quiser, estou disposta a arriscar a 
minha reputação pela nossa causa. A menos que o senhor faça questão de hospedar o 
primeiro em nome da municipalidade. 
 
ODORICO 
 
Eu não, não faço nenhuma questão. 
 
JUJU 
 
Mas com toda a certeza o Prefeito vai mandar o carro da prefeitura buscar ele na ponte; por 
isso eu vim depressa avisar. 
 
ODORICO 
 
Dona Juju, a senhora me desculpe, mas eu acho que não fica bem. Diga a seu primo que ele 
é muito bem-vindo, que eu estou aqui às ordens, mas  
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mandar o fordeco da prefeitura buscar ele eu não posso. A senhora não vê que a oposição 
está de olho em tudo que a gente faz? Vão dizer que é favoritismo, que eu estou gastando a 
gasolina comprada com o dinheiro do povo em passeios com os meus amigos. Não, a 
senhora me desculpe, mas o exemplo deve vir de cima. Seu primo vai ter de ir para casa no 
calcanho. 
 
DOROTÉA 
 
Mas ele não pode! 
 
ODORICO 
 
Não pode? A casa de vocês fica tão perto da ponte! 
 
DOROTÉA 
 
Ele está doente, desenganado pelos médicos! 
 
ODORICO 
 
Desenganado?! 
 
Dirceu entra. 
 
JUJU 
 
Nas últimas! O senhor não se lembra? Eu lhe disse... 
 
ODORICO 
 
Ah, seu primo é aquele que a senhora falou que estava muito mal, em Salvador. 
 
DOROTÉA 
 
Pneumonia galopante, coitado. 
 
JUJU 
 
O senhor me pediu para escrever à família, sugerindo que mandassem ele para cá, que a 
Prefeitura pagava todas as despesas; médicos, remédios, tudo que ele precisasse. 
 
ODORICO 
 
Mas é claro, a Prefeitura paga tudo! 
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 JUJU 
 
Eu escrevi e ele veio. Está chegando. 
 
ODORICO 
 
Estamos salvos! Estamos salvos! 
 
DIRCEU 
 
Arrumaram um defunto? 
 
JUJU 
 
Defunto, não; ele ainda está vivo. 
 
ODORICO 
 
Mas morre na certa, não? 
 
JUJU 
 
É o que dizem os médicos. 
 
ODORICO 
 
Está agonizante! 
 
JUJU 
 
É capaz de morrer na viagem. 
 
ODORICO 
 
Morrer na viagem?! Não pode! Tem de morrer aqui! Por que a senhora não me avisou 
antes? 
 
JUJU 
 
Recebi o telegrama agora. 
 
ODORICO 
 
Eu teria tomado providências, mandando um médico para vir com ele. Morrer durante a 
viagem, não. Podem mandar o corpo de volta! 
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MOLEZA 
 
Era o cúmulo da urucubaca. 
 
JUJU 
 
Vamos rezar para que isso não aconteça. 
 
ODORICO 
 
Não, agora não há mais tempo para rezar. O vapor está chegando. (Para Dirceu:) Me faça 
um favor, avise o Vigário. E diga ao maestro Filó que reúna o pessoal da banda e volte a 
ensaiar a Marcha fúnebre. (Para Juju:) Nós vamos receber seu primo com todas as 
excelências. 
 
JUJU 
 
No carro da Prefeitura? 
 
ODORICO 
 
Oxente, um hóspede importante como ele! 
 
MOLEZA 
 
E eu, seu prefeito, que faço? 
 
ODORICO 
 
Você volta pro cemitério e vai preparando a cova. Capricha que o inquilino vem aí. 
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QUARTO QUADRO 
 
Em casa das solteironas. Enquanto, no quarto, o primo Ernesto agoniza, na sala Odorico 
decora a oração fúnebre. 
 
ODORICO 
 
... que fique para sempre gravada nesta lápide... lápide... 
 
Em volta do leito do moribundo, o Vigário, Dorotéa, Juju e Dirceu Borboleta. Dirceu 
acende a vela que está na mão de Ernesto. 
 
JUJU 
 
Que coisa, hem?... Um homem moço, inteirinho... desperdiçado. Os vermes vão comer... 
 
DOROTÉA 
 
(Lança a Juju um olhar de repreensão.) 
 
Juju! 
 
ODORICO 
 
(Na sala.) Que fique pra sempre gravada nesta lápide... o nome desse bandeirante da morte, 
desse pioneiro do além... 
 
Dorotéa sai do quarto e passa à sala. 
 
ODORICO 
 
Já?!. 
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DOROTÉA 
 
Continua agonizante. 
 
ODORICO 
 
Três dias já?! Nunca vi tanta vocação pra agonizante. É um agonizantista praticante. 
 
DOROTÉA 
 
Acho que vou pro meu quarto dormir um pouco. 
 
ODORICO 
 
(Chega-se a ela, insinuante.) Tá todo mundo preocupado com o moribundo... a gente 
podia... 
 
DOROTÉA 
 
Não, Odorico! Hoje, não!... É pecado... O primo está morrendo... 
 
DIRCEU 
 
(Entrando na sala.) 
 
Apagou! 
 
ODORICO 
 
Quem?! O primo? 
 
DIRCEU 
 
Não, a vela. Não tenho mais fósforos... 
 
ODORICO 
 
(Dando sua caixa de fósforos.) 
 
Toma... Nunca vi defunto pra gastar tanta vela... 
 
Dirceu volta ao quarto e torna a acender a vela, enquanto Dorotéa sai. Odorico volta a 
ensaiar o discurso. 
 
ODORICO 
Meus concidadãos! Este momento há de ficar para sempre gravado nos anais e menstruais 
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QUINTO QUADRO 
 
Na prefeitura. Dulcinéa e Dorotéa esperam Odorico. 
 
DULCINÉA 
 
Você acha que devemos dizer a ele toda a verdade? 
 
DOROTÉA 
 
E nossa obrigação, Dudu. Se não denunciarmos, seremos cúmplices. Que horas são? 
 
DULCINÉA 
 
Quase dez horas. 
 
DOROTÉA 
 
O fato é que ele também já está encostando o corpo. No primeiro dia, chegou aqui às seis 
horas da manhã. 
 
DULCINÉA 
 
Você é injusta, Dó, ele é um homem, não é uma máquina. 
 
Entra Dirceu. 
 
DULCINÉA 
 
(Estranhando.) 
 
Dirceu... Você por aqui? 
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DIRCEU 
 
Trabalho aqui. Sabia não? 
 
DULCINÉA 
 
Mas você só pega às 11... 
 
DIRCEU 
 
(Um pouco ressabiado.) E você, por que saiu tão cedo? 
 
DULCINÉA 
 
Você estava dormindo, e eu tinha um encontro marcado. 
 
DIRCEU 
 
Com quem? 
 
DULCINÉA 
 
Com Dorotéa. Para virmos falar com o prefeito. 
 
DIRCEU 
 
É, eu vi... quer dizer, vi vocês entrarem aqui. 
 
DULCINÉA 
 
Deu agora pra me seguir, é? 
 
DIRCEU 
 
Não, é que essa história de mulher se meter em política. .. Não falo por mal... mas sabe 
como é esse povo... 
 
DOROTÉA 
 
Ora, seu Dirceu, será possível que o senhor ainda tenha desses preconceitos? Hoje em dia, a 
mulher é igual ao homem. 
 
DIRCEU 
 
Numa cidade grande, pode ser. Mas aqui... essa gente dá de falar... dá de escrever carta 
anônima... 
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DULCINÉA 
 
Carta anônima? 
 
DIRCEU 
 
Quer dizer... podem escrever. Há gente pra tudo... você sabe... estou só falando... só 
falando...(Sai.) 
 
DOROTÉA 
 
Que é que seu marido tem? 
 
DULCINÉA 
 
E eu sei? De uns dias para cá, anda esquisito, desconfiado, deu pra andar me seguindo... 
nem tem ido caçar borboletas! 
 
DOROTÉA 
 
Por isso é que eu não me caso: ter que dar conta da minha vida a um homem todo dia. 
 
ODORICO 
 
(Entra.) 
 
Bom-dia. 
 
DULCINÉA e DOROTÉA 
 
Bom-dia, senhor prefeito. 
 
ODORICO 
 
Novidades? 
 
DOROTÉA 
 
Algumas... 
 
ODORICO 
 
E o defunto? Quero dizer, o doente, coitado. Faz três meses que chegou e está nessa agonia. 
A Lira já está cansada de ensaiar a Marcha fúnebre. O discurso que escrevi já está fora de 
época. 
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DOROTÉA 
 
Senhor prefeito, prepare-se para ter um grande desgosto. 
 
ODORICO 
 
(Adivinhando.) 
 
Quê?! Não me diga que... 
 
DOROTÉA 
 
O primo está completamente restabelecido. 
 
ODORICO 
 
Não é possível! Baixou aqui desenganado pelos médicos! 
 
DULCINÉA 
 
Os médicos... 
 
ODORICO 
 
Veio agonizante. Como é que de-repentemente... 
 
DOROTÉA 
 
O ar da cidade... 
 
DULCINÉA 
 
A água da cidade... 
 
DOROTÉA 
 
O clima da cidade... 
 
DULCINÉA 
 
Está com mais saúde que qualquer um de nós. 
 
ODORICO 
 
Mas isso não é coisa que se faça! Tudo pronto há três meses. Marcha fúnebre ensaiada, 
mandei caiar de novo o muro do cemitério, apagar os palavrões, mandei até buscar um     
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carro fúnebre em Salvador, tanto sacrifício... Eu bem que já desconfiava. Dona Juju 
desapareceu, há um mês que sumiu. Por isso. Ficou envergonhada do papelão que o 
semvergonhista do primo fez. 
 
Dorotéa e Dulcinéa trocam um olhar significativo. 
 
DOROTÉA 
 
Ela deve estar escabreada, sim, mas não é só por isso não. 
 
ODORICO 
 
É não? 
 
DOROTÉA 
 
A verdade é que Juju nos traiu. 
 
ODORICO 
 
Traiu como? 
 
DOROTÉA 
 
Claro, não foi só o ar da cidade. 
 
DULCINÉA 
 
A água da cidade. 
 
DOROTÉA 
 
O clima da cidade. 
 
ODORICO 
 
Que foi mais? 
 
Entra Juju. Operou-se nela uma transformação surpreendente: seu rosto tem um ar de 
gozo permanente, embora dissimulado por um certo sentimento de culpa; vê-se logo, 
porém, que ela realizou-se como mulher. Nota-se também que está um pouco mais gorda. 
 
DULCINÉA 
 
Veja o senhor mesmo. 
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DOROTÉA 
 
Aí está ela. A traidora.                                                                                                           
 
ODORICO 
 
(Investe para Juju acusadoramente.) 
 
Dona Judicéa, eu estou deverasmente bestificado... (Interrompe a frase quando a vê fazer 
um sinal para alguém que está fora.) 
 
JUJU 
 
Entre, Netinho, pode entrar. Tenha acanhamento não. 
 
Entra Ernesto. Alto, forte, rosado, sua aparência é escandalosamente saudável. 
 
ERNESTO 
 
Com licença. 
 
JUJU 
 
Coronel Odorico, eu queria apresentar... meu primo Ernesto. 
 
ERNESTO 
 
(Aperta a mão de Odorico com vigor.) 
Prazer. 
 
JUJU 
 
Dorotéa e Dulcinéa já devem ter dito ao senhor... Ele ficou bom. 
 
ODORICO 
 
Está-se vendo. 
 
JUJU 
 
Ninguém acreditava, nem os médicos. Mas ele foi melhorando, melhorando... 
 
ODORICO 
 
E deu nisso. 
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JUJU 
 
Parece um milagre. 
 
ERNESTO 
 
O ar da cidade. 
                                                                                                                                                      
JUJU 
 
A água. 
 
ERNESTO 
 
O clima. Ser prefeito de uma cidade como esta deve ser uma felicidade. O senhor está de 
parabéns. 
 
ODORICO 
 
(Está a ponto de estourar.) 
 
Muito obrigado. 
 
ERNESTO 
 
Quando chegar em Salvador vou fazer uma propaganda danada disso aqui. E do senhor 
também.É a única maneira que eu tenho de pagar o que o senhor fez por mim. (Abraça Juju 
carinhosamente.)Por nós. Juju corresponde ao olhar apaixonado de Ernesto ante a 
indignação de Dulcinéa e Dorotéa. 
 
ERNESTO 
 
A verdade é que ninguém no mundo teria feito o que o senhor fez, assim 
desinteressadamente. 
 
JUJU 
 
O coronel Odorico é um homem de grande coração. Quando soube do seu estado ficou tão 
aflito! Botou logo todos os recursos do município à disposição. 
 
ODORICO 
 
Todos. E se, por infelicidade, o senhor não se curasse, já estava tudo preparado: enterro de 
primeira classe, com banda de música e carro fúnebre, tudo pago pela municipalidade. 
 

                                                          
59 



 200

 ERNESTO 
 
Já estava preparado? 
 
ODORICO 
 
Nós aqui somos previdentes, seu Ernesto. 
 
ERNESTO 
 
De qualquer maneira, eu lhe agradeço; embora não tenha sido preciso, felizmente. 
 
ODORICO 
 
Sim, felizmente. 
 
JUJU 
 
(Preocupada com o rumo da conversa.) 
 
Vamos pra casa, Netinho. 
 
ERNESTO 
 
Que é? Está sentindo alguma coisa? Tonturas de novo? Ela desde ontem que está com  
tonturas. 
 
Dorotéa, Dulcinéa e Odorico trocam olhares significativos. 
 
ODORICO 
 
Espero que não ponham a culpa disso também no ar da cidade... 
 
DULCINÉA 
 
Na água da cidade. 
 
DOROTÉA 
 
No clima da cidade. 
 
Juju e Ernesto saem. 
 
ODORICO 
 
E ele veio com a condição de morrer aqui! Falta de palavra!... 
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DOROTÉA 
 
Isso é uma indecência. Nunca pensei que Juju viesse um dia a ter um procedimento tão  
revoltante. 
                                                                                                                                               
ODORICO 
 
Agora até mesmo os meus correligionários começam a me trair. Já nem sei mais com quem 
devo contar. 
 
DULCINÉA 
 
O Senhor sabe que pode contar com a nossa solidariedade. 
 
ODORICO 
 
Eu não preciso de solidariedade, Dona Dulcinéa, preciso de um defunto. Um defunto! 
Também,uma terra onde não há crimes, não há desastres... Há não sei quantos anos que não 
há um assassinato. 
 
DULCINÉA 
 
Deve ser atraso... subdesenvolvimento. 
 
ODORICO 
 
Ontem fui visitar a cadeia. Nas celas, onde devia prender criminosos, o delegado cria 
galinhas, até papagaio. Só havia um preso: um jegue. 
 
DULCINÉA 
 
O jegue que deu um coice no filho do Zé Peixeiro. Foi julgado e condenado a seis meses de 
prisão. 
 
ODORICO 
 
Se ao menos o coice tivesse pegado de jeito, a gente já estava hoje com o cemitério 
inaugurado. 
 
DULCINÉA 
 
Não, só deu para aleijar. 
 
ODORICO 
 
O mal desta terra é que todo mundo é bom, pacato. Esse pacatismo é a nossa desgraça. 
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 Talvez seja a água... ou o azeite-de-dendê... deve ter alguma substância calmante, sei lá. O 
fato é que ninguém mata, ninguém morre e nós estamos há mais de um ano esperando um 
defunto para inaugurar o cemitério. 
                                                                                                                                                          
MESTRE AMBRÓSIO 
(Surge na porta.) 
 
Vosmecês dão licença? 
 
ODORICO 
 
Mestre Ambrósio. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Se o doutor tá ocupado, eu volto mais logo. 
 
ODORICO 
 
Não, não, pode se chegar. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Tou vindo do Norte. 
 
ODORICO 
 
Fez boa viagem? 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Peguei um temporalzinho na volta. Vim de Maceió até aqui com um nordeste brabo. Mas, 
com a graça de Nosso Senhor, chegamos bem. O homem veio comigo. 
 
ODORICO 
 
(Vivamente interessado.) 
 
Veio? 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Deu um trabalho danado pra convencer o bicho. Tava desconfiado, pensando que era uma  
arapuca. Me disse quando cheguei lá: "Caio nessa patota não, seu mestre. Os macacos 
devem estar me esperando". Dei a minha palavra, jurei — olhe que eu sou compadre dele 
—, não adiantou. Só quando mostrei a carta do prefeito e que ele deu a uma pessoa de 
confiança pra ler foi que a coisa começou a melhorar.                                                        62 



 203

ODORICO 
 
(Impaciente.)                                                                                                                                    
 
Bem, mas... ele acabou vindo. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Tá aí fora. Vim saber primeiro se vosmincê quer falar com ele. 
 
ODORICO 
 
Quero, sim. Vá buscar o homem. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Volto já. 
(Sai.) 
 
ODORICO 
 
Agora, sim. Vamos resolver o nosso problema. Temos o homem de que precisamos. 
 
DOROTÉA 
 
Que homem? 
 
ODORICO 
 
O homem que vai dar a esta cidade o que está faltando a ela. Eu já estava cansado de 
esperar pela morte do primo Ernesto. Decidi pôr em prática um outro plano, para o caso 
desse falhar. 
 
DULCINÉA 
 
Será que o senhor mandou buscar outro doente? 
 
ODORICO 
 
Nada disso. Nem doente, nem defunto. O que mandei buscar foi um fazedor de defuntos. 
 
DOROTÉA 
 
Fazedor de defuntos? 
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ODORICO 
 
Pelo menos tem fama disso. Dizem que já fez mais de trezentos. 
 
DULCINÉA 
 
Um bandido? 
 
DOROTÉA 
 
Um cangaceiro? 
 
ODORICO 
 
Zeca Diabo, o terror do Nordeste. 
 
DOROTÉA e DULCINÉA 
 
Zeca Diabo?! 
 
DULCINÉA 
 
Um assassino que mata velho e crianças! 
 
DOROTÉA 
 
Que não respeita nem moça donzela! 
 
ODORICO 
 
Fique tranqüila, Dona Dorotéa, pela honra das donzelas juramentadas de Sucupira respondo 
eu. Zeca Diabo não vai tocar em nenhuma delas... não-obstantemente isso vá ser uma 
deceptude pra algumas... 
Entra Mestre Ambrósio seguido de Zeca Diabo. Este tem o olhar desconfiado, gestos 
lentos,como cobra sempre preparada para dar o bote. Veste um terno de brim claro,  
sandálias de couro cru e chapéu de vaqueiro. Mas, à primeira vista, não justifica o medo 
que inspira. Fala macio, delicado,e sua voz adocicada está em completo contraste com a 
lenda. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Tá aqui o homem, seu prefeito. 
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ODORICO 
 
Capitão Zeca Diabo, seja bem-vindo. Já conheço o senhor, de fama. Sei que nasceu aqui e 
foi obrigado a sair por motivos... motivos que não vêm ao caso. Por isso, mandei Mestre 
Ambrósio convidar o senhor para voltar. Como prefeito, não posso admitir que um cidadão 
de nossa terra esteja proibido de retornar a ela. 
 
ZECA DIABO 
 
(Lançando um olhar desconfiado a Dorotéa e Dulcinéa.) 
 
Rabo-de-saia. 
 
ODORICO 
 
(Para as mulheres, constrangido.) 
 
Esperem na outra sala. 
 
Saem Dorotéa e Dulcinéa. 
 
ZECA 
 
Agora sim. Seu Dotô-Coroné-Prefeito pode dizer o que quer de mim. 
 
ODORICO 
 
Quero nada. Quero só que volte a morar aqui, na sua terra natal. Um dos principalmente de 
minha plataforma política é a pacificação da família sucupirana. 
 
ZECA 
 
Vosmincê sabe que eu saí daqui? 
 
ODORICO 
 
Sei. Parece que o senhor teve um desaguisado com o finado Coronel Lidário... Mas o 
acontecido pratrasmente não conta. O que vale é o que o cidadão possa fazer 
prafrentemente. 
 
ZECA 
 
Coroné Lidário mandou surrar um irmão meu, um menor de catorze anos. O cometa tinha 
roubado um cavalo. Surraram ele até matar. 
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MESTRE AMBRÓSIO 
 
Seu Prefeito sabe disso. Sabe que você vingou seu irmão. 
 
ZECA 
 
Liquidei toda a raça do coronel. Ele, a mulher, três filhos e a sogra de quebra. 
 
ODORICO 
 
Seis cadáveres. Seis enterros. Tempos de fartura! 
 
ZECA 
 
Fugi pra não ser preso. 
 
ODORICO 
 
Mas agora pode ficar tranquilo. Ninguém vai incomodar o senhor nem por esse nem por 
qualquer outro motivo... E se incomodarem, reaja. Não é preciso exagerar, mas reaja, que é 
disso que precisamos: alguém com sangue nas veias. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Seu Prefeito é um homem justo. Sabe que você era um homem bom, se matou foi pra fazer 
justiça. Mas se tudo for esquecido, como seu Prefeito prometeu, você vai voltar a ser o 
homem bom e pacato de antigamente. 
 
ODORICO 
 
Também não há necessidade de tanta pacatice. Homem que leva desaforo pra casa não é 
homem. 
 
ZECA 
 
E honra só se lava com sangue. 
 
ODORICO 
 
Isso, sangue! 
 
ZECA 
 
Não sou o que dizem por aí, seu dotô. Nunca fiz mal a uma donzela. Meu Padim Pade Ciço, 
que tá lá em cima acocadinho do lado direito de Deus Nosso Sinhô, sabe que até hoje só 
matei em defesa da honra ou da vida. 
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ODORICO 
 
Dizem que foram mais de trezentos; é verdade? 
                                                                                                                                              
ZECA 
 
Maledicência, seu dotô. Não chegou nem à terça-parte. E a maioria morreu porque tava no 
caminho da bala, não que eu quisesse, que eu nunca quis matar ninguém. Não se falando da 
raça do Coroné Lidário. Dessa, se eu soubesse que ainda restava algum, mesmo parente 
distante, pode crer que eu ia buscar nem que fosse no inferno, debaixo do penico de 
Satanás. 
 
ODORICO 
 
Será que não resta mesmo?... 
 
ZECA 
 
Resta não, tenho certeza. 
 
ODORICO 
 
Olhe aqui, Capitão Zeca Diabo, eu tive uma idéia. O senhor é um homem com tanto 
espírito de justiça, que eu vou lhe dar uma prova de confiança. Pra que o senhor se sinta 
perfeitamente tranquilo e à vontade nesta terra, vou nomear o senhor para um alto posto da 
administração municipal. 
 
ZECA 
 
Seu dotô tá falando sério? 
 
ODORICO 
 
Nunca falei tão sério em minha vida! Conheço os homens, Capitão. E tenho certeza de que 
o senhor não vai me causar deceptude. 
 
ZECA 
 
Vou não. Se vosmincê me der essa oportunidade de me reabilitar, pode crer que tem um 
amigo pra toda a vida. E quando Zeca Diabo é amigo, é amigo mesmo. 
 
ODORICO 
 
Pois muito bem. De hoje em diante, Capitão Zeca Diabo, o senhor vai ser meu delegado. 
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ZECA 
 
Delegado? Delegado de polícia? 
 
ODORICO 
 
Com carta branca pra sacudir a marreta. 
 
ZECA 
 
E vou ter que me vestir de macaco? 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Não, homem, delegado não veste farda. 
 
ZECA 
 
Ah, bom, se não precisa vestir farda de macaco, vosmincê pode contar comigo. 
 
ODORICO 
 
Vou falar com o governador pra demitir o delegado atual, que é um inútil, não prende 
ninguém,e o senhor assume o posto. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Também, prender quem? Está é uma terra que não dá ladrão. 
 
ODORICO 
 
Dá coisa pior. (Apanha um jornal.) O senhor sabe ler? 
 
ZECA 
 
De carreirinha, não, mas soletrando, vai. 
 
ODORICO 
 
Pois eu quero que depois o senhor soletre esta gazeta de ponta a ponta. Neco Pedreira o 
senhor conhece? 
 
ZECA 
 
Conheço não sinhô. 
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ODORICO 
 
É o dono do jornal. Elemento perigoso. Sua primeira missão como delegado é dar uma 
batida na redação dessa gazeta subversiva e sacudir a marreta em nome da lei e da 
democracia. Sabe onde é a redação? 
 
ZECA 
 
Pode deixar por minha conta. Amanhã mesmo vou tratar do causo. 
 
ODORICO 
 
Se quiser, pode levar toda a Força Pública. 
 
ZECA 
 
Força Pública? 
 
ODORICO 
 
Um cabo e dois meganhas. 
 
ZECA 
 
Não, eu sozinho dou conta do recado. 
 
ODORICO 
 
(Estende a mão a Zeca Diabo.) 
 
Confio no senhor. 
 
ZECA 
 
Não vou lhe dar desgosto. 
 
Saem Zeca Diabo e Mestre Ambrósio. Entram Dorotéa e Dulcinéa logo a seguir. 
 
ODORICO 
 
As senhoras ouviram? 
 
DULCINÉA 
 
Tudo.               
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DOROTÉA 
 
O senhor perdeu a cabeça? 
 
DULCINÉA 
 
Fazer de um cangaceiro um delegado! 
 
DOROTÉA 
 
Quando a oposição souber! 
 
DULCINÉA 
 
Que prato pra Neco Pedreira! 
 
ODORICO 
 
E tomara que Neco se sirva bem dele. Tomara que chame Zeca Diabo de cangaceiro, 
assassino,quanto mais xingar, melhor. 
 
DOROTÉA 
 
O senhor não acha que se excedeu? 
 
ODORICO 
 
Em política, Dona Dorotéa, os finalmentes justificam os não-obstantes. 
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SEXTO QUADRO 
 
Prefeitura. Dias após. Odorico, na janela, olha com a ajuda de um binóculo. 
 
DULCINÉA 
 
É mesmo verdade? 
 
ODORICO 
 
Verdade o quê? 
 
DULCINÉA 
 
Estão dizendo que o cangaceiro invadiu a redação d’A Trombeta. 
 
ODORICO 
 
Não se refira assim ao delegado. É um homem decente, que quer impor ordem na cidade, 
coibir abusos. 
 
DULCINÉA 
 
E foi logo invadindo A Trombeta. 
 
ODORICO 
 
Não mandei Maneco botar na primeira página: "Odorico nomeia cangaceiro". (Pega um 
jornal e lê.) "Assassino sanguinário, vergonha da espécie humana é o novo delegado de 
Sucupira." Agora aguenta o repuxo. 
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DULCINÉA 
 
Dizem que faz mais de três horas que ele entrou na redação e até agora não saiu. 
 
ODORICO 
 
É, desde de manhã. 
 
DULCINÉA 
 
Que está acontecendo? Por que aquela gente toda defronte da gazeta? 

 
ODORICO 
 
Não vejo nada. Parece que encostaram a janela que dá pra rua. 
 
DULCINÉA 
 
Quem viu diz que o delegado parecia uma fera, com a gazeta na mão, espumando de raiva, 
dizendo que ia fazer Neco engolir a gazeta pedacinho a pedacinho. 
 
ODORICO 
 
Então é isso. Está explicado a demora. Zeca Diabo está obrigando Neco Pedreira a engolir 
o que escreveu. Mas isso só não resolve. 
 
DULCINÉA 
 
Não resolve? 
 
ODORICO 
 
Não, isso pode dar uma dor de barriga naquele gazetista, nada mais. 
 
Ouvem-se dois tiros, distantes. 
 
DULCINÉA 
 
Tiros! 
 
ODORICO 
 
(Assesta o binóculo.) 
 
Agora sim, que começou o fuzuê. 
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DULCINÉA 
 
Começou... ou terminou ? 
 
ODORICO 
 
Sim, é mais provável que tenha terminado. Zeca Diabo esperou Neco engolir a última letra 
do artigo e botou um ponto final. 
 
DULCINÉA 
 
Tenho medo. 
 
ODORICO 
 
Medo de quê? 
 
DULCINÉA 
 
Muita gente gosta de Neco Pedreira. E morrendo assim vai virar mártir. 
 
ODORICO 
 
Tem importância não! Despacho Zeca Diabo daqui e faço o enterro de Neco com todas as 
honras. Faço até discurso na beira da cova. 
 
DULCINÉA 
 
Talvez não dê tempo de Zeca Diabo fugir. O povo pode se enfurecer. 
 
ODORICO 
 
Melhor, assim teremos dois defuntos para inaugurar o cemitério. Ninguém mais vai dizer 
que é coisa inútil, que eu esbanjo dinheiro do povo. E a oposição perde duas vezes: perde 
Neco Pedreira e perde o assunto. 
 
NECO 
 
(Entrando.) 
 
Ainda não vai ser desta vez, Odorico. 
 
ODORICO 
 
(Volta-se surpreso.) 
 
Você... então...                                                                                                                       73        
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 DULCINÉA 
 
Ele... ele matou Zeca Diabo! 
 
ODORICO 
 
Não é possível! 
 
NECO 
 
(Ri.) 
 
Também servia, não é, Odorico? O que você quer, afinal, é um defunto, não faz questão da 
qualidade. 
 
ODORICO 
 
Que brincadeira é essa? Veio aqui pra mangar de mim? 
 
NECO 
 
Vim não, pelo contrário. Vim lhe dar a honra de ser o primeiro a ler a gazeta de amanhã. 
Trouxe a primeira prova, saída da máquina agora, fresquinha pra você. 
(Entrega o jornal a Odorico.) 
 
ODORICO 
 
(Lê). “A Vida de Zeca Diabo contada por ele mesmo. De cangaceiro a delegado. 
Exclusividade deA Trombeta." Que história é essa? 
 
NECO 
 
Muito simples: Zeca Diabo é agora meu colaborador. Comprei os direitos da vida dele, 
cada dia sairá um capítulo. 
 
ODORICO 
 
Você não pode fazer isso. 
 
NECO 
 
E por que não? Sou um jornalista. E Zeca Diabo é notícia. Vai ver como vou vender jornal. 
Graças a você. Nunca esquecerei essa ajuda fraternal. Creio, aliás, que estou prestando um 
serviço à municipalidade, publicando a biografia de um dos seus filhos mais ilustres. 
 
               
                                                                                                                                              74    



 215

ODORICO 
 
Onde está essa besta? 
 
NECO 
 
Você se refere ao delegado? Ficou lá tirando fotografias para ilustrar os próximos capítulos. 
 
DULCINÉA 
 
E os tiros? 
 
NECO 
 
É que eu pedi um retrato de trabuco na mão. E ele resolveu dar uns tiros pela janela, pro 
retrato ficar mais realista. Que foi que imaginaram? Que tinha havido um assassinato? (Ri) 
Eu e o CapitãoZeca Diabo nos entendemos muito bem. 
Entra Zeca Diabo lendo um jornal. 
 
NECO 
 
É ou não é, capitão? 
 
ZECA 
 
O quê? 
 
NECO 
 
(Pousando o braço no ombro de Zeca Diabo.) O prefeito não acredita que a ordem e a 
imprensa possam ser boas amigas. 
 
ODORICO 
 
O que eu não acredito é que Capitão Zeca Diabo tenha consentido nessa infâmia. 
 
ZECA 
 
Infâmia por quê, seu prefeito? O que o moço tá escrevendo da minha vida é pura verdade, 
fui eu que contei a ele. E nunca pensei que ficasse tão bonito. 
 
NECO 
 
Lamento é não ser poeta, Capitão, sua vida é pra ser cantada em versos. 
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ZECA 
 
Modéstia à parte, já foi, numa beleza de a-bê-cê.                                                                 
 
(Declama:) 
 
Agora vou eu falar, 
adisculpe a pretensão, 
de um cabra que foi maior 
bem maior que Lampião, 
seu nome é Zeca Diabo, 
o terror deste sertão. 
 
ODORICO 
 
Seu Neco, se o senhor não se ofender, eu queria ter uma prosa de pé-de-ouvido com o 
delegado. 
 
NECO 
 
Ora, à vontade, Odorico. Tenho mesmo que voltar à redação. 
 
ZECA 
 
Quando ficam prontos aqueles retratos? 
 
NECO 
 
Mais logo. 
 
ZECA 
 
Mais logo eu passo lá. 
 
NECO 
 
Passe, passe, que assim nós aproveitamos e já escrevemos o segundo capítulo. (Volta-se da 
porta:) Ah, uma informação somente, senhor prefeito, para satisfazer a curiosidade de 
centenas de leitores: quando será inaugurado o cemitério? 
 
ODORICO 
 
Tanto a imprensa sadia quanto a doentia serão informadas com antecedência. 
 
NECO 
 
Obrigado.                                                                                                                              76 
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(Sai.) 
 
                                                                                                                                               
ODORICO 
 
Capitão Zeca Diabo, não estou entendendo. 
 
ZECA 
 
É que o moço escreve meio floreado. 
 
ODORICO 
 
É isso não. O que eu não entendo é o seu procedimento. O senhor sai daqui pra sacudir a 
marreta nesse filho duma égua e volta abraçado com ele? 
 
ZECA 
 
É que não havia razão pra sacudir a marreta, seu dotô. 
 
ODORICO 
 
Como não havia? Não leu o que ele escreveu ontem de nós? 
 
ZECA 
 
Tá no seu direito. 
 
ODORICO 
 
Que direito? 
 
ZECA 
 
Direito que a lei garante. E eu, como representante da lei... 
 
ODORICO 
 
Que história é essa, capitão? Então o senhor é representante da lei contra mim? 
 
ZECA 
 
Seu dotô, como delegado eu tenho que ser justo. Fui lá mesmo com gana de fazer o moço 
engolir o que disse. Mas ele me fez sentar e conversar. Me mostrou a lei que garante a ele 
dizer o que quiser. Lei feita pelos deputados, não sei se vosmincê conhece. 
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ODORICO 
 
Claro que conheço. A lei diz que cada um tem a liberdade de dizer e escrever o que quiser; 
mas diz também que nós temos o direito de sacudir a marreta quando alguém escrever 
contra nós. 
 
ZECA 
 
Isto não está na lei que o moço me mostrou. 
 
ODORICO 
 
Porque o senhor não leu tudo com atenção. 
 
ZECA 
 
Não li, mas fiz ele ler pra mim. 
 
ODORICO 
 
E além do mais, capitão, eu não estou precisando aqui de um doutor em leis. Estou 
precisando de um homem decidido, de pouca conversa, um homem de ação. Pela sua fama, 
pensei que esse homem fosse o senhor. Me disseram que o senhor tinha despachado 
trezentos; mas estou vendo que o senhor não é de despachar ninguém. 
 
ZECA 
 
Fui, seu dotô, agora tou regenerado. 
 
ODORICO 
 
Não podia esperar um pouco? 
 
ZECA 
 
Podia não. Eu não aguentava mais aquela vida, sempre fugindo dos macacos, matando pra 
viver, matando pra não morrer. Tava cansado, seu dotô. Ontem fui tomar a bênção do Seu 
Vigário e prometi a ele ser um homem de bem, como já tinha prometido a meu Padim Pade 
Ciço. 
 
ODORICO 
 
Sabe o que eu acho? Que o senhor virou pamonha. 
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(Sente a ofensa.) 
 
Não fale assim comigo, seu Dotô-Coroné-Prefeito. 
 
ODORICO 
 
Pra que foi que eu acoitei o senhor aqui, me arriscando, arriscando meu cargo? Foi pro 
senhor vir dar essa de Madalena arrependida? 
 
Zeca se contém a custo. 
 
ZECA 
 
Seu Dotô-Coroné-Prefeito não fale assim comigo que eu posso esquecer o respeito e a 
estima que tenho pelo senhor. 
 
ODORICO 
 
O senhor, capitão, não é de nada! Como matador, o senhor é a vergonha da classe! 
 
Zeca Diabo sente o sangue subir à cabeça, agarra Odorico pela gola do paletó. 
 
ZECA 
 
Chega, seu Coroné, chega! 
 
(Saca do revólver.) Dulcinéa corre para um canto, apavorada, sem fala. 
 
ZECA 
 
Eu prometi a meu Padim contar até dez antes de matar um home... É um... é dois... é três, é 
quatro, é cinco... é seis, é sete... me açode aqui, meu Padim!... é oito, é nove, é dez! 
Zeca Diabo se acalma, solta Odorico, que está quase desmaiando, suando frio. Zeca ergue 
os olhos para o alto. 
 
ZECA brigado, meu Padim... brigado por tê segurado meu braço e impedido de quebrá 
meu juramento. (Guarda o revólver e sai.) 
Dulcinéa corre em socorro de Odorico. 
 
DULCINÉA 
 
Odorico!... Você tá bem? 
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(Procurando se refazer do susto.) 
 
Estou... 
 
DULCINÉA 
 
Pensei que ele fosse matar você! O pai do meu filho! 
 
ODORICO 
 
Filho?! 
 
DULCINÉA 
 
É... Vim pra te dizer isso... Desta vez tenho certeza! 
 
ODORICO 
 
Mas isso é hora de dar uma notícia dessas!... 
 
DULCINÉA 
 
Desculpe... 
 
ODORICO 
 
Já não basta a decepção que acabo de ter... Dei a mão a esse homem, perdoei os crimes que 
ele cometeu, fiz ele meu delegado... e ele se junta com Neco Pedreira pra me desmoralizar. 
 
DULCINÉA 
 
Isso de Neco escrever uma novela da vida dele... 
 
ODORICO 
 
Isso eu não posso deixar. Nem que tenha de entrar em acordo com aquele gazetista 
patifento. Vamos ver o que é que ele quer pra parar com isso. 
 
DULCINÉA 
 
Então é preciso andar depressa, antes que ele imprima os jornais. 
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Você podia me fazer esse favor, ir à redação e pedir a esse badernista pra vir cá. Sei que ele 
sempre teve uma certa queda por você... 
 
DULCINÉA 
 
Mas eu nunca lhe dei confiança. E só vou lá por sua causa. 
 
DORICO 
 
Então, vá. Faça isso por mim. 
 
DULCINÉA 
 
Só que Dirceu está me esperando... Marquei encontro com ele aqui. Ele anda muito 
desconfiado... 
 
ODORICO 
 
De quê?! Do seu estado?... 
 
DULCINÉA 
 
Não! Se ele souber disso, é capaz de me matar. Ele fez voto de castidade, sabia? 
 
ODORICO 
 
Ele me disse. Depois a gente cuida disso. 
 
DULCINÉA 
 
Está bem. 
(Sai.) 
 
ODORICO 
 
(Apanha o jornal que Neco deixou e lê.) 
"Zeca Diabo já fez perto de trezentos defuntos; Odorico tem esperança de que ele faça 
alguns para inaugurar o seu cemitério." (Amarrota o jornal, furioso, e atira-o ao chão, no 
momento em que Dirceu entra ) 
 
DIRCEU 
 
Com licença, seu Prefeito? 
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ODORICO 
 
Ah, pode entrar. 
 
DIRCEU 
 
Minha mulher esteve aqui? 
 
ODORICO 
 
Mandou você esperar. Esse Neco Pedreira é um cachorro. 
 
DIRCEU 
 
Onde ela foi? 
 
ODORICO 
 
Foi atrás dele. 
 
DIRCEU 
 
Atrás de Neco? 
 
ODORICO 
 
É, na redação d'A Trombeta. 
 
DIRCEU 
 
Minha senhora com Neco, na redação d'A Trombeta...  O senhor não está enganado? 
 
ODORICO 
 
Enganado por quê? 
 
DIRCEU 
 
O senhor não está querendo insinuar... Não, com certeza o senhor não disse com essa 
intenção... Eu é que ando cismado. Essas cartas anônimas.... 
 
ODORICO 
 
Cartas anônimas? 
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DIRCEU 
 
É... já recebi três. 
 
ODORICO 
 
Falando de Dona Dulcinéa? 
 
DIRCEU 
 
A princípio, eu não liguei. Sempre confiei nela. Mas agora... toda semana chega uma 
carta...Eu já não sei o que pensar... 
 
ODORICO 
 
E... essas cartas falam também... de outra pessoa? 
 
DIRCEU 
 
Não. E foi por isso que quando o senhor disse que ela estava atrás de Neco Pedreira... A 
maneira como o senhor falou... 
 
 
ODORICO 
 
(Calculadamente, resolve reforçar a desconfiança de Dirceu) 
 
Bem, você me desculpe, eu falei sem pensar. Não quero mesmo me meter nessa história. 
 
DIRCEU 
 
Que história, seu Prefeito? 
 
ODORICO 
 
Sei não. De minha boca você não arranca uma palavra. Pergunte a outra pessoa qualquer. A 
cidade inteira sabe. 
 
DIRCEU 
 
A cidade inteira?! 
 
ODORICO 
 
É, me admira até que você... Bem, eu não disse nada. 
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DIRCEU 
 
Não disse, mas vai fazer o favor de dizer. 
 
ODORICO 
 
Você compreende, é muito desagradável. Dona Dulcinéa é minha correligionária... Isto, 
aliás,é que torna a questão ainda mais delicada. Sabe, Neco é nosso inimigo político; é uma 
dupla traição. 
 
DIRCEU 
 
Dupla traição. 
 
ODORICO 
 
Mas não pense que é ela a culpada. Não, é ele, ele é que a persegue. Ela bem que resistiu, a 
princípio,mas... 
 
DIRCEU 
 
Mas? 
 
ODORICO 
 
Eu só estou lhe dizendo isso porque já é um caso público. Mais cedo ou mais tarde você ia 
saber. 
 
DIRCEU 
 
Caso público. Por isso me mandaram esta carta anteontem. (Tira uma carta do bolso, lê.) 
"Seu pamonha, mulher só se mete em política quando tem falta de homem na cama. Veja se 
contenta a sua, antes que outros tratem disso." Não tem assinatura. 
 
ODORICO 
 
Eu não estou dizendo? Caiu na boca do povo. 
 
DIRCEU 
 
E o pior não é isso... 
(Tira do bolso outro envelope.) 
 
ODORICO 
 
Outra carta anônima? 
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DIRCEU 
 
Não... um teste de gravidez. 
 
ODORICO 
 
Eu imagino seu sofrimento. É duro um golpe desses, é duro. Mas você não tem que ficar 
assim nesse desconsolo. Tem é que reagir, como homem. 
 
DIRCEU 
 
O senhor disse que ela está com ele agora, na redação d’A Trombeta? 
 
ODORICO 
 
Está, tenho certeza. 
 
DIRCEU 
 
Vou lá. 
 
ODORICO 
 
Espere. Tenha calma. Eu sei que numa hora dessas não adianta dar conselhos. Se eu 
estivesse no seu lugar também perdia a cabeça e passava fogo nesse destruidor de lares. 
Mas é que a coisa talvez pudesse ser resolvida sem morte. Já sei o que você vai dizer, que é 
uma questão de honra. E honra só se lava com sangue. Está bem. Vá e resolva. O que puder 
fazer depois para lhe dar fuga, pode ficar certo de que farei. (Estende a mão a Dirceu.) 
Você está armado? 
 
DIRCEU 
 
Estou não. 
 
ODORICO 
 
(Apanha um revólver.) 
 
Tome. Só lhe peço que devolva depois de usar, porque é uma arma de estimação. 
 
DIRCEU 
 
Está bem... eu... de qualquer maneira... Minha Nossa senhora 
(Sai bruscamente, atordoado, e esbarra em Dorotéa, que entra.) 
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DOROTÉA 
 
Caçando borboletas com revólver? 
 
ODORICO 
 
Não, a mulher. 
 
DOROTÉA 
 
Dulcinéa?! 
 
ODORICO 
 
Andaram enchendo a cabeça do coitado... 
 
DOROTÉA 
 
Contra o senhor? 
 
ODORICO 
 
Não, ele sabe que eu não misturo política com safadagem. Veio se aconselhar. Eu procurei 
botar uns panos quentes. Mas o homenzinho está zoró. É capaz de fazer uma besteira. 
 
DOROTÉA 
 
Não entendo é com quem minha irmã... 
 
ODORICO 
 
A senhora vai ficar de queixo caído quando souber. 
 
DOROTÉA 
 
Quem? 
 
ODORICO 
 
Neco Pedreira. 
 
DOROTÉA 
 
Não pode ser! 
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ODORICO 
 
Também acho que a suspeita é desprocedente. Mas ele diz que tem provas. 
 
DOROTÉA 
 
Espantoso! 
 
ODORICO 
 
Mas é bem feito. Homem que passa a vida caçando borboletas, a mulher acaba caçando 
homem. 
 
DOROTÉA 
 
Coronel! 
 
ODORICO 
 
Desculpe. 
 
Ouvem-se seis tiros. 
 
ODORICO 
 
(Contando os tiros.) 
Três... quatro... cinco... seis. Que exagero! 
 
DOROTÉA 
 
Será que foi ele?! 
 
ODORICO 
 
(Corre até a janela.) 
 
Foi ele sim. Veja quanta gente está correndo para a redação do jornal. 
 
DOROTÉA 
 
E lá vem ele correndo como um louco. Parece que vem pra cá! 
 
ODORICO 
 
Ele deve ter boa pontaria, a senhora não acha? É caçador. .. 
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DOROTÉA 
 
Caçador de borboletas. 
 
ODORICO 
 
Sim, é verdade. Mas seis tiros, não é possível que tenha errado todos. Um ao menos deve 
ter acertado. 
 
DIRCEU 
 
(Entra, correndo, transtornado, sem óculos, com o revólver.) 
 
Me escondam! Querem me linchar! 
 
ODORICO 
 
Espere, conte primeiro, que aconteceu? 
 
DIRCEU 
 
Não sei... os óculos caíram na hora... a vista escureceu... não vi nada... mas acho que matei! 
 
DOROTÉA 
 
Matou quem? 
 
ODORICO 
 
Neco Pedreira? Aquele ativista dos maus costumes? 
 
DIRCEU 
 
Sei não... Me esconda! Eles querem me pegar! 
 
ODORICO 
 
Vá por aqui e saia pelos fundos. Pule o muro que dá pro quintal da igreja. Fale com o  
Vigário que fui eu que mandei. Que ele esconda você lá. 
 
DIRCEU 
 
E se ele não quiser? 
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ODORICO 
 
Diga que você acaba de prestar um grande serviço à municipalidade. Espere, o revólver... 
(Toma o revólver.) 
 
Ouvem-se vozes: "Pega! Ele entrou na prefeitura! Matou a mulher!" 
 
DIRCEU 
 
(Sai correndo, volta.) Olhe, se alguma coisa me acontecer, a minha coleção de borboletas 
fica para a prefeitura. (Sai correndo.) 
 
ODORICO 
 
Agradeço, em nome do município. 
 
As vozes aumentam em quantidade e volume. 
 
ZECA DIABO 
 
(Entra.) 
 
Entrou aqui um cabra espavorido?... 
 
ODORICO 
 
Por quê? 
 
ZECA 
 
Ele deu seis tiros numa dona. 
 
DOROTÉA 
 
Minha irmã! 
 
ODORICO 
 
Matou? 
 
ZECA 
 
Se matou? A dona ficou que nem palheiro. 
 
ODORICO 
 
E o senhor, como delegado, que faz que não prende o assassino?                                       89 
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ZECA 
 
Tou no piso dele. Diz que entrou aqui. 
 
ODORICO 
 
Vi não. Mas se entrou, só pode ter saído por ali, pulado o muro do quintal e se escondido na 
igreja. 
 
ZECA 
 
Deixe ele comigo. 
(Sai de revólver em punho.) 
 
DOROTÉA 
 
O senhor fez bem em delatar. É monstruoso o que ele fez! 
 
ODORICO 
 
E ela, afinal de contas, além de sua irmã era nossa companheira de lutas. (Arruma-se para 
sair.Tem um ar triunfante.) Vamos, quero ver o cadáver. 
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SÉTIMO QUADRO 
 
No dia seguinte, à tarde. Vê-se uma parte do caixão, que se acha exposto à visitação na 
sala ao lado. Vigário, Juju, Ernesto, Moleza, Dermeval, a Velha Beata, entre outros 
populares, fazem a sentinela. 
 
MOLEZA 
 
Seis tiros mesmo? 
 
DERMEVAL 
 
Seis. 
 
MOLEZA 
 
Oxente, nunca pensei que Dirceu Borboleta fosse capaz de dar um tiro, quanto mais meia 
dúzia. 
 
JUJU 
 
Um rapaz tão delicado. 
 
MOLEZA 
 
Vivia caçando borboletas... 
 
DERMEVAL 
 
Deve ter endoidecido. 
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ERNESTO 
 
Juju, você não devia ficar tanto tempo aqui. Pode lhe fazer mal. 
 
JUJU 
 
Não, quero ficar. 
 
VELHA 
 
(Ergue um pouco a voz, em meio a uma oração.) 
 
... pelas chagas de Cristo... (Continua, sussurrando.) 
 
Entra Neco Pedreira, vai até a beira do caixão, olha demoradamente. Ao vê-lo, Juju cutuca 
Ernesto. Todos se entreolham, como se a presença de Neco junto à defunta fosse algo 
pornográfico. 
 
JUJU 
 
É muita coragem ainda vir aqui, depois de tudo. 
 
ERNESTO 
 
Cala a boca. 
 
JUJU 
 
A cidade inteira sabe que Dirceu encontrou ela nos braços dele! 
 
NECO 
 
Onde está Odorico? 
 
VIGÁRIO 
 
Por aí, tratando dos preparativos do enterro. 
 
NECO 
 
Hoje é dia de festa para ele. Vai, enfim, inaugurar o cemitério. 
 
VIGÁRIO 
 
Graças ao senhor. 
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NECO 
 
Isso é que dá mais raiva: eu fui uma das pedras do jogo. Justiça seja feita, Odorico é um 
grande jogador. 
 
VIGÁRIO 
 
Que está insinuando? 
 
NECO 
 
Fui à cadeia falar com Dirceu, não me deixaram. Está incomunicável. Essa aí nunca mais 
vai falar... 
 
VIGÁRIO 
 
Que é que você queria falar com Dirceu? 
 
NECO 
 
Odorico sabe. Pode ser que eu me engane, mas tenho um pressentimento de que ele sabe. 
Tanto que deu ordem para não deixarem. 
 
Entra Dorotéa. Ao passar por Neco tem um olhar de extrema curiosidade, como se o visse 
pela primeira vez, e vai reunir-se ao grupo que vela a defunta. 
 
NECO 
 
As mulheres devem estar me achando hoje o homem mais fascinante da cidade. 
 
VIGÁRIO 
 
Pelo menos não há nenhum outro que desperte ideias tão obscenas. 
 
NECO 
 
Por isso mesmo. 
 
DOROTÉA 
 
(Junto ao caixão.) 
 
É incrível esse homem!... 
 
JUJU 
(Idem.) Tio Hilário?...                                                                                                       
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DOROTÉA 
 
Mandei um portador à fazenda dele. Deve estar chegando. 
 
VELHA 
 
(Elevando a voz, no meio de uma oração, como uma censura.)... rogai por nós, pecadores... 
(Continua num sussurro.) 
 
Entram Mestre Ambrósio e Zelão, descobrem-se, respeitosamente, e acercam-se do caixão. 
 
NECO 
 
Há cinco anos que faço jornal e é a primeira vez que acontece alguma coisa que merece ser 
noticiada. 
 
VIGÁRIO 
 
Você vai noticiar? 
 
NECO 
 
Não noticiar é uma confissão de culpa. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
(Junto ao caixão.) 
 
Tenho sessenta anos, com a graça de Deus, e posso garantir que aqui nunca houve coisa 
igual. A não ser quando Zeca Diabo liquidou com a raça do Coronel Lidário. Assim mesmo 
deu só um tiro em cada um. 
 
ZELÃO 
(Idem.) 
 
Isso é crime de cidade grande. 
 
MOLEZA 
 
(Idem.) 
 
Prova de que nós tamos crescendo. Tamos virando metrópole. 
Ouve-se a banda de música ensaiando a Marcha fúnebre de Chopin. 
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MOLEZA 
 
A banda já tá aí. 
 
NECO 
 
A banda e toda a população da cidade. Até o comércio fechou. Odorico decretou feriado 
municipal. E se fosse verdade o que dizem por aí, seria o único feriado no mundo que 
comemora um adultério. (Sai.) 
Dermeval e Mestre Ambrósio se afastam do caixão. 
 
MESTRE AMBRÓSIO 
 
Veio prevenido, meu camarada? 
 
DERMEVAL 
 
Ora...(Passa a Mestre Ambrósio uma pequena garrafa-Mestre Ambrósio, disfarçadamente, 
toma um trago.) 
 
Entra Odorico. Veste um terno preto bastante apropriado à ocasião. 
 
ODORICO 
 
É incrível essa banda há quase dois anos que ensaia a Marcha fúnebre e ainda desafina. 
 
MOLEZA 
 
(Vem ao encontro de Odorico.) 
 
Seu prefeito... 
 
ODORICO 
 
Que é que você está fazendo aqui, seu Moleza? O enterro está pra sair, seu lugar é no 
cemitério. 
 
MOLEZA 
 
Vim só fazer um pouco de sentinela. 
 
ODORICO 
 
Vá fazer uma sentinela junto da cova. Vá ver se está tudo em ordem. A semana passada 
passei por lá e vi um jegue pastando. 
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MOLEZA 
 
Era o jegue do Melchior. Ele pediu, não sabe? 
 
ODORICO 
 
Nem Melchior, nem meio Melchior. Aquilo é um cemitério, um campo-santo. 
 
MOLEZA 
 
É que até agora estava sem serventia. 
 
ODORICO 
 
Sem serventia! Me admira o senhor, o coveiro, dizer uma coisa dessas. E justamente 
quando vai ficar provado o cemitério era a obra mais urgente desta cidade. 
 
DOROTÉA 
 
Apesar das más línguas da oposição dizerem o contrário. 
 
ODORICO 
 
Queria ver agora, se não tivéssemos o cemitério, toda essa gente pernear seis léguas atrás 
do caixão. 
 
MOLEZA 
 
Lá isso é verdade; ia ser uma dureza. 
 
DOROTÉA 
 
Certas pessoas deviam ser obrigadas a isso, como castigo pelos danos morais que causaram 
à nossa cidade. 
 
ODORICO 
 
Ande, vá para o seu posto. E fique de olho, que a oposição é capaz de sabotar o enterro. 
 
MOLEZA 
 
Tenha cuidado não, que pelo meu lado vai correr tudo bem, seu Prefeito. Só quando eu 
penso em jogar aquele monte de terra em cima da pobrezinha me dá um frio na barriga. 
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DOROTÉA 
 
Oxente! 
 
MOLEZA 
 
Acho que é falta de costume. 
 
ODORICO 
 
Claro. Mais alguns defuntos e o frio passa. Vá, vá para o seu posto. 
 
MOLEZA 
 
Já tou indo. 
(Sai.) 
 
ODORICO 
 
E a senhora, providenciou tudo? 
 
DOROTÉA 
 
Tudo que me competia. Os meus alunos já estão aí fora, vão acompanhar o enterro. Tive de 
ir à casa de um por um, porque há um mês que a escola está fechada por falta de verba, 
como o senhor sabe. 
 
ODORICO 
 
(Alegre.) 
 
Sei, sei. Mas agora tudo vai mudar. Vamos esquecer os anteontem e pensar nos depois-de 
amanhã Com a inauguração do cemitério, a oposição sofreu uma derrota tremenda. Amanhã 
eu volto a ter maioria na Câmara dos Vereadores. O povo que está envenenado por Neco 
Pedreira e outros volta a me apoiar. Basta olhar pela janela: a rua está repleta, não ficou 
uma só pessoa em casa. A inauguração do cemitério vai ser uma apoteose. 
 
DOROTÉA 
 
Quanto a isso, não há dúvida. A inauguração do cemitério é uma grande vitória, ainda que 
tenha custado a vida a um dos nossos. 
 
ODORICO 
As obras que vencem o tempo são sempre construídas com lágrimas e sangue... Assim 
começa o seu discurso. (Apalpa o bolso.) O discurso, onde está o discurso? Será que perdi? 
Levei a noite toda escrevendo. (Encontra o manuscrito.) Ah, está aqui. Vai ser uma bomba. 
Entra Zeca Diabo.                                                                                                                97                               
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ODORICO 
 
Tudo em ordem, delegado? 
 
ZECA 
 
Tudo, seu doutor. O cabra tá trancafiado, com dois macacos de tocaia. 
 
ODORICO 
 
Deu ordem pra não deixar ninguém falar com o preso? 
 
ZECA 
 
Dei. Só que o cabo, não sabe, pediu pra acompanhar o enterro. 
 
ODORICO 
 
O senhor deixou? 
 
ZECA 
 
Deixei. Ele alegou que nesta cidade quase não tem diversão. 
 
ODORICO 
 
Está bem. A Força Pública precisa mesmo estar representada. 
 
O Coronel Hilário Cajazeira entra. É um velho fazendeiro já de idade avançada, mas 
ainda rijo, como bom sertanejo. Ao verem-no, Dorotéa e Judicéa vão ao seu encontro. 
 
JUJU 
 
É tio Hilário, Dó! 
 
DOROTÉA 
 
Estava com medo que não chegasse pro enterro. 
Elas abraçam o Coronel, emocionadas. 
 
HILÁRIO 
 
Como foi isso?... 
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DOROTÉA 
 
Uma desgraça, tio Hilário, uma desgraça. 
 
Odorico vai ao encontro do Coronel Cajazeira. 
 
ODORICO 
 
Coronel Cajazeira... meus pêsames... sinto tanto quanto o senhor... 
 
HILÁRIO 
 
Quando recebi a notícia da tragédia, me lembrei de uma carta que meu finado irmão deixou 
pra mim... Não sei se vocês estão lembradas dessa carta... 
 
DOROTÉA 
 
Não me lembro... 
 
HILÁRIO 
 
A carta contém as derradeiras vontades do pai de vocês... (Ele tira uma carta do bolso.)... 
Eu queria que vocês lessem... O prefeito dá licença... uma reunião de família... 
 
ODORICO 
 
Pois não... 
 
DOROTÉA 
 
Vamos pra outra sala... 
 
Dorotéa, Juju e o Coronel Cajazeira saem. Odorico consulta o relógio. 
 
ODORICO 
 
Isso é hora de fazer reunião de família? Em cima da hora do enterro. 
 
VIGÁRIO 
 
É, já devíamos estar saindo... 
 
ODORICO 
 
Acho que enquanto eles conversam, a gente já podia partir prós finalmentes, não, seu 
Vigário? 
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 VIGÁRIO 
O senhor é quem manda. 
                                                                                                                                             
ODORICO 
 
Ajudem aqui... 
 
Mestre Ambrósio e Dermeval ajudam Odorico a colocar a tampa no caixão e fechá-lo. 
Neco Pedreira entra com uma máquina fotográfica. 
 
ODORICO 
 
A primeira alça é minha, faço questão. 
 
Odorico empurra Ernesto e pega na primeira alça. 
 
ODORICO 
 
Capitão Zeca Diabo, pega na outra. 
 
ZECA 
 
Eu também? 
 
ODORICO 
 
Claro, o senhor é autoridade. 
 
NECO 
 
Posso bater uma chapa? 
 
ODORICO 
 
Excelente idéia. Este é um momento histórico. (Faz pose, sorridente.) 
 
VIGÁRIO 
 
Não acha que não fica bem sorrir? Afinal de contas, é um enterro. 
 
ODORICO 
 
É, de fato, não fica bem. (Posa, triste, compungido.) 
 
A banda ataca a Marcha fúnebre. 
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NECO 
 
Atenção. (Bate a chapa.) 
 
 ODORICO 
 
Vamos. Desta vez, vamos. 
 
Entram Dorotéa, Juju e o Coronel Cajazeira. 
 
HILÁRIO 
 
Esperem! Um momento! 
 
ODORICO 
 
Estamos esperando vocês... 
 
HILÁRIO 
 
Esse enterro não pode ser realizado. 
 
ODORICO 
 
Como é?! O senhor tá querendo fazer humor preto numa hora dessas?! 
 
HILÁRIO 
 
O corpo tem que seguir pro mausoléu da família, no Cemitério de Jaguatirica, conforme a 
vontade do meu finado irmão, pai da falecida. 
 
DOROTÉA 
 
Mostre a carta ao Coronel Odorico, tio Hilário. 
 
Hilário mostra a carta a Odorico. 
 
HILÁRIO 
 
Foi uma carta que ele ditou e assinou, pouco antes de entregar a alma ao Criador. Leia este 
pedaço. 
 
ODORICO 
 
(Lê.)... desejo ser enterrado com minha mulher no mausoléu da família, em Jaguatirica. 
Desejo também que minhas três filhas, quando o Senhor as chamar, sejam sepultadas no 
mesmo lugar, a fim de que de novo possamos estar reunidos na vida eterna.                    101   
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JUJU 
 
O senhor entende?... 
 
DOROTÉA 
 
Era vontade dele... 
 
Odorico reage violentamente. 
 
ODORICO 
 
Uma ova! Vai ser enterrada aqui é agora! 
 
Odorico atira a carta em cima de Hilário e pega na alça do caixão. 
 
ODORICO 
 
Essa, não! Essa eu enterro de qualquer jeito! 
 
HILÁRIO 
 
De qualquer jeito, não! Você não é dono da defunta! Você não é nem parente! 
 
VIGÁRIO 
 
Coronel, esse é um assunto que cabe aos parentes mais próximos da falecida decidirem. As 
irmãs. Odorico olha patético, para Dorotéa e Judicéa. 
 
ODORICO 
 
Dona Dorotéa, Dona Judicéa... as senhoras não vão fazer isso comigo! 
 
Juju baixa os olhos. 
 
DOROTÉA 
 
Sinto muito, Coronel... 
 
JUJU 
 
Nosso pai quis assim... 
 
Odorico, num desespero crescente, vai se distanciando da realidade. 
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ODORICO 
 
Eu nunca podia esperar isso de vocês! Uma traição! Mas não pensem que me entrego 
facilmente. Vou para as ruas, vou fazer comícios, vou lutar de armas na mão, mas esse 
defunto ninguém me tira! 
 
Desatinado, Odorico vai até a janela e fala ao povo. 
 
ODORICO 
 
Meus concidadãos! Querem roubar à nossa terra o direito de enterrar seus próprios mortos! 
Mas eu, Odorico Paraguaçu, filho de Eleutério e neto de Firmino Paraguaçu não permitirei 
que o corpo desta infeliz concidadã saia desta casa senão pra fertilizar com suas virtudes a 
terra morna e cheirosa que a viu nascer! 
 
Ouvem-se vozes fora: 
 
"Viva o Coronel Odorico!... Viva!.. Muito bem!" 
 
ODORICO 
 
É o Direito, é a Liberdade, é a Civilização Cristã que estão em jogo! Ou enterramos Dona 
Dulcinéa, ou nos enterramos! 
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OITAVO QUADRO 
 
No dia seguinte. Amanhece. Odorico cochila numa cadeira. O defunto continua no mesmo 
lugar, velado pela velha Beata e Moleza, que dorme a sono solto. Moleza acorda, dirige-se 
à janela e, ao passar por Odorico, este desperta, sobressaltado. 
 
ODORICO 
 
Quem foi? O caixão?!... 
 
MOLEZA 
 
Tá no mesmo lugar. 
 
ODORICO 
 
Já amanheceu... 
 
MOLEZA 
 
(Olhando pela janela.) 
 
A redação d'A Trombeta esteve de luz acesa a noite toda... Neco anda trabalhando muito. 
 
ODORICO 
 
A noite toda, é?.. 
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MOLEZA 
 
É... 
 
ODORICO 
 
Cadê as irmãs Cajazeira? Dona Dorotéa, Dona Juju?. 
 
MOLEZA 
 
Foram embora há muito tempo. 
 
ODORICO 
 
Mas o povo... (Chega até a janela, olha.) Muita gente passou a noite lá fora, solidária 
comigo. Afinal, isto é como uma guerra. Precisamos resistir todos juntos. 
 
Entra o Vigário. 
 
ODORICO 
 
Falou com eles? 
 
VIGÁRIO 
 
Passei a noite tentando convencê-los. 
 
ODORICO 
 
Conseguiu? 
 
VIGÁRIO 
 
Nada. Fincaram pé. Vão levar o cadáver pra Jaguatirica mesmo. 
 
ODORICO 
 
Só se levarem o meu também. 
 
VIGÁRIO 
 
Infelizmente, eles têm meios de nos obrigar a ceder. 
 
ODORICO 
 
Que meios? 
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VIGÁRIO 
  
Os Cajazeira requereram ao juiz autorização para levar o corpo. 
 
ODORICO 
 
O juiz é um homem de bem, justo, honesto, honrado, cristão, não vai dar... 
 
VIGÁRIO 
 
Já deu. 
 
ODORICO 
 
Juiz patifento. Safado! Sempre desconfiei desse juiz. 
 
VIGÁRIO 
 
Há outra coisa também contra nós... 
 
ODORICO 
 
Todas as coisas estão contra nós. Tudo está contra nós! 
 
VIGÁRIO 
 
Temo que o defunto também fique. 
 
ODORICO 
 
Como? 
 
VIGÁRIO 
 
Fedendo. Com este calor, daqui a pouco vai começar a exalar mau cheiro. 
 
MOLEZA 
 
Aliás já tá. 
 
VIGÁRIO 
 
Ninguém vai aguentar. 
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ODORICO 
 
Temos então de embalsamar o corpo. 
 
VIGÁRIO 
 
Aqui não há ninguém que faça isso. 
 
ODORICO 
 
Mas podia-se arranjar um pouco de perfume... para quando começasse a feder muito. 
 
VIGÁRIO 
 
Isso não vai impedir a decomposição do corpo. 
 
ODORICO 
 
Mas que diabo, o senhor só inventa dificuldades! 
 
VIGÁRIO 
 
Eu não invento nada; são leis dos homens e leis da natureza. 
 
ODORICO 
 
Será possível que todas as leis tenham se voltado contra mim, que sou o Prefeito? 
 
Zeca Diabo entra seguido de Dorotéa, Juju e Hilário. 
 
ZECA 
 
Seu Prefeito? 
 
ODORICO 
 
Que é que há? Vocês... 
 
ZECA 
 
Trago aqui uma ordem. 
(Mostra um papel.) 
 
ODORICO 
 
De quem? 
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ZECA 
 
Do juiz. 
 
VIGÁRIO 
 
Não disse? 
 
ODORICO 
 
O senhor recebe ordens minhas, não do juiz. 
 
ZECA 
 
É não. 
 
ODORICO 
 
Não? 
 
ZECA 
 
Fui falar com o juiz e ele me explicou: esta ordem anula a sua. É lei. 
 
HILÁRIO 
 
Leia pra ele ouvir. 
 
ZECA 
(Começa a ler com dificuldade.) 
 
Ex... ce... lentíssimo se... nhor... 
 
VIGÁRIO 
 
Quer que eu leia? 
 
ZECA 
 
É melhor... leitura não é o meu forte... 
 
VIGÁRIO 
 
(Toma o papel e lê.) ...considerando que o marido da falecida está preso; considerando que 
as senhoritas Dorotéa e Judicéa Cajazeira são os parentes mais próximos da defunta em 
condições de opinar; considerando... 
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ODORICO 
 
Seu Vigário, vamos botar de lado os considerandos e partir pros finalmentes. Quem o 
meritíssimo acha que está com a razão? 
 
VIGÁRIO 
 
Eles. 
 
ODORICO 
 
Pois se é essa a decisão da Justiça, data vênia, digam ao meritíssimo juiz que não aceito. 
 
JUJU 
 
Mas é o juiz! 
 
HILÁRIO 
 
Você não pode se recusar a cumprir uma decisão da Justiça! 
 
ODORICO 
 
Também tenho jurisprudência firmada sobre o assunto. O defunto é meu e ninguém me tira! 
 
HILÁRIO 
 
Delegado, a Polícia tem que garantir o cumprimento da ordem judicial. 
 
ZECA 
 
Pode deixar. 
 
ODORICO 
 
Quem vai garantir? 
 
ZECA 
 
Eu mesmo. 
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ODORICO 
 
E quem é você? 
 
ZECA 
 
O delegado, oxente! 
 
ODORICO 
 
(Apanha um papel sobre a mesa.) 
 
Está demitido! 
 
Espera uma reação violenta de Zeca Diabo. 
 
ZECA 
 
(Muito chocado, sua reação é infantil, como menino que foi expulso do brinquedo.) 
 
Demitido... mas eu não fiz nada... eu só queria cumprir a lei... meu Padim Pade Ciço é 
testemunha...Vosmincê não está satisfeito comigo? 
 
ODORICO 
 
Com você, muito; não estou satisfeito é com a lei. 
 
ZECA 
 
E agora o que é que eu vou fazer? 
 
ODORICO 
 
Acho bom sair da cidade, se não quer ser preso. 
 
ZECA 
 
Preso? Mas vosmincê deu a sua palavra... 
 
ODORICO 
 
Minha palavra não vale nada, o que vale é a lei. E você agora está fora da lei. 
 
ZECA 
 
(Extremamente confuso e aborrecido.) 
A lei... fora da lei... Seu Dotô-Prefeito não podia fazer isso comigo... não podia...           111 



 251

HILÁRIO 
 
Isso é um absurdo! Vou falar com o juiz! 
 
DOROTÉA 
 
O senhor vai e nós ficamos velando o corpo. 
 
(Hilário sai. Dorotéa e Juju vão para junto do caixão.) 
 
VIGÁRIO 
 
O senhor fez bem em demiti-lo; o passado desse homem não o recomendava para o posto. 
 
ODORICO 
 
Há dois dias que estou com a demissão dele na gaveta. 
 
VIGÁRIO 
 
E a ordem do juiz? 
 
ODORICO 
 
Que tem? 
 
VIGÁRIO 
 
O senhor mediu bem as consequências de seu gesto? 
 
ODORICO 
 
Padre, eu levei quase dois anos para arranjar um defunto; dois anos a oposição malhando 
nas minhas costas; e agora que o defunto está aqui, preparado, prontinho para ser 
despachado, o senhor acha que eu vou entregá-lo assim de mão beijada? Nunca. Pode o juiz 
mandar trinta ordens. Daqui o defunto só sai comigo. 
 
VIGÁRIO 
 
O juiz pode requisitar força estadual para fazer cumprir a ordem. 
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ODORICO 
 
Que mande, que mande um batalhão. Melhor até, porque isso vai ferir os brios da 
população. E aí, com o povo do lado, eu vou enterrar o defunto na marra. 
 
VIGÁRIO 
 
Bem, eu fiz o que pude para solucionar a questão pacificamente. Já que há intransigência de 
parte a parte, eu me retiro para a minha igreja. Aguardarei lá a solução. 
 
ODORICO 
 
Julguei que o senhor estava comigo. 
 
VIGÁRIO 
 
Eu continuo, intimamente, com o senhor. Para efeitos exteriores, porém, acho melhor 
aparentar uma certa neutralidade. Compreende, quando dois poderes se digladiam, o 
Executivo e o Judiciário, é prudente que a Igreja não tome partido. 
 
ODORICO 
 
Muito sábia a sua posição. 
 
VIGÁRIO 
 
Obrigado. Com licença. 
(Sai.) 
 
ODORICO 
 
Claro, assim, vença quem vencer, ele está sempre de cima. 
 
NECO 
 
(Entrando.) 
 
Odorico, preciso falar com você. 
 
ODORICO 
 
Pode falar. 
 
Dorotéa e juju ficam atentas ao ao diálogo entre Neco e Odorico. 
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NECO 
 
Estive na cadeia, Odorico. 
 
ODORICO 
 
Devia ter ficado lá, é um bom lugar pra você. 
 
NECO 
Talvez você não responda com tanto espírito quando souber que eu entrevistei Dirceu 
Borboleta. 
 
ODORICO 
 
Subornou os soldados, com certeza. 
 
NECO 
 
Foi preciso não. Mas ainda que fosse, meu crime era bem menor do que o seu. 
 
ODORICO 
 
Que foi que aquele borboletista lhe disse? 
 
NECO 
 
Tudo. Tudo como se passou. Você vai ler na minha gazeta. 
Neco mostra um exemplar do jornal. 
 
ODORICO 
(Arrebata o jornal das mãos de Neco.) 
 
Isso é uma gazeta que se lava e enxágua no calunismo. Que foi que você escreveu aí? 
 
NECO 
 
A pura verdade. Que foi você que mandou Dona Dulcinéa à redação do jornal; foi você 
quem inventou que ela era minha amante; foi você quem emprestou o revólver, foi você 
quem delatou Dirceu, depois de ter mandado ele se esconder na igreja. 
Dorotéa, Moleza e Juju ouvem tudo, perplexos. 
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ODORICO 
 
Não acreditem; tudo isso é mentira. (Amarrota o jornal e atira-o ao chão.) Essa imprensa 
marronzista... 
 
Juju apanha o jornal e põe-se a ler com Dorotéa. Ernesto entra e reúne-se a elas. 
 
ODORICO 
 
Dirceu Borboleta está meio gira. O que ele fez já é uma prova de desmiolamento. Matar a 
mulher, que era uma santa, com seis tiros, só um louco faz isso. Além do mais, vocês 
sabem, ele tinha a mania de caçar borboletas. Era um borboletista juramentado. Passava o 
dia todo com aquela rede, pelos matos, borboletando, nem ligava pra mulher. De-
repentemente... vocês não acham que tudo isso são sintomas de loucura? Vou chamar um 
especialista da capital e vocês vão ver. 
 
DOROTÉA 
 
Especialista pra quem? Você ou Dirceu? 
 
NECO 
 
Vamos ver quem o especialista vai achar mais louco: o caçador de borboletas ou o caçador 
de defuntos. 
 
(Inicia a saída.) 
 
ODORICO 
 
Vou mandar apreender toda a edição desse pasquim! 
 
Ouve-se um jornaleiro, fora, apregoando: "A Trombeta! Vai ler A Trombeta/" 
 
NECO 
 
(Detém-se na porta, sorri.) 
Agora, é tarde... 
(Sai.) 
 
DOROTÉA 
Nem consigo acreditar! 
 
JUJU 
 
É monstruoso! 
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Zelão e Mestre Ambrósio entram, lendo o jornal; têm para Odorico um olhar de acusação 
e espanto. 
 
ODORICO 
 
Por que me olham assim? Não era ela, juro, não era ela o defunto que eu queria, era Neco 
Pedreira! 
 
JUJU 
 
Tudo mentira! Não havia nada entre eles! 
 
ERNESTO 
 
E ele ainda delatou Dirceu! 
 
(Com horror.) E era padrinho deles, de casamento! 
 
DOROTÉA 
 
Como pode um homem só enganar tantos, durante tanto tempo! 
 
MOLEZA 
 
Coitadinha! Que judiação! 
 
Juju e Ernesto iniciam a saída, horrorizados. 
 
ODORICO 
 
Aonde vocês vão? Esperem! O enterro vai sair. Tudo isso será explicado depois. É preciso 
que vocês confiem em mim. Tudo será explicado. O importante é fazer o enterro inaugurar 
o cemitério. 
 
ERNESTO 
 
Nós preferimos esperar lá fora. 
 
(Sai com Juju.) 
 
ODORICO 
 
(Volta-se para Dorotéa.) 
Será possível que ninguém mais confie em mim! Até as pessoas que... 
Dermeval e Moleza aproveitam a fala de Odorico para sair. Odorico pressente, volta-se e 
não mais os vê. 
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ODORICO 
 
Todos... todos! (Vai até a janela. Ouve-se o jornaleiro: "Vai ler A Trombeta/ Odorico 
matou Dulcinéa para inaugurar o cemitério! Vai ler A Trombeta/") Todos... (Grita para a 
rua.) Não leiam essa gazeta demagogista! Não leiam! Tudo isso é mentira! Caluniamento! 
(Desamparado.) Parece que agora estão todos contra mim! Todos fogem de mim! 
Zelão, Ambrósio e a Velha saem sorrateiramente. 
 
DOROTÉA 
 
Eu ainda estou aqui. 
 
ODORICO 
 
Desculpe... com você eu sei que posso contar até o fim. (Segura-a pelos braços, num gesto 
fraternal.) Sempre soube, Dorotéa. (Num impulso repentino, aperta-a de encontro ao 
peito.) Você sempre me compreendeu. 
 
DOROTÉA 
 
(Afasta-o, lentamente, com leve repulsa.) 
 
Acho que não. E não acredito que você consiga sair dessa enrascada. 
 
ODORICO 
 
Você não acredita que eu ainda possa me recuperar? 
 
DOROTÉA 
 
Acredito não. Com essa, você está liquidado. 
 
ODORICO 
 
É... era preciso que alguma coisa acontecesse... 
 
DOROTÉA 
 
O quê? 
 
ODORICO 
 
Sei não... alguma coisa que colocasse o povo do meu lado novamente. 
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DOROTÉA 
 
Por exemplo? 
 
ODORICO 
 
Por exemplo... um atentado. 
 
DOROTÉA 
 
Contra quem? 
 
ODORICO 
 
Contra mim. 
 
DOROTÉA 
 
É, podia ser que desse resultado. Principalmente se você morresse. 
 
ODORICO 
 
Oxente, espera lá! Morrendo, não adiantava nada. 
 
DOROTÉA 
 
E creio é que a gente ia saber que eles não iam lhe matar? 
 
ODORICO 
 
Eles quem? 
 
DOROTÉA 
 
Quem praticasse o atentado. 
 
ODORICO 
 
Mas nós é que vamos praticar o atentado. Nós mesmos. E depois vamos dizer que foi a 
Oposição. Assim eu passo de réu a vítima. 
Entra Zeca Diabo. Para na porta, olhos cravados em Odorico. 
 
                                                                                                                                                         
ODORICO 
 
Está aí o homem de que eu preciso! Capitão Zeca Diabo! Dou minha palavra que o senhor 
vai ter um fim de vida tranqüilo, como deseja, com                                                           118 
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 a minha proteção e a minha ajuda. Lhe dou até uma fazendinha pro senhor criar suas 
galinhas. 
 
ZECA 
 
E pra quê, seu Dotô-Coroné-Prefeito? 
 
ODORICO 
 
Pro senhor me ajudar. Estão querendo acabar comigo, capitão. Esses badernistas 
conseguiram botar o povo contra mim. E é preciso que aconteça alguma coisa que vire o 
jogo, o senhor está entendendo? Um atentado, por exemplo. Um atentado covarde, brutal, 
que revoltasse todo mundo! Um atentado simulado, é claro... E quem melhor pra isso que 
Zeca Diabo? Vamos imaginar que o senhor entrasse aqui agora, de trabuco em punho, 
mandando bala pra tudo quanto é lado. Eu finjo que me defendo, faço uma laúza dos 
diabos, o senhor foge no seu cavalo e a gente bota a culpa na Oposição que contratou o 
senhor pra fazer isso! 
 
ZECA 
 
Quando vai ser isso? 
 
ODORICO 
 
Agora! Agora mesmo... Dona Dorotéa, telefone pros jornais de Salvador, exagere, diga que 
morri, que estou crivado de balas... e acuse logo a Oposição! Vamos virar umas cadeiras, 
quebrarumas coisas... pra dar uma aparência de luta... 
 
Odorico fala e vai virando as cadeiras, espalhando papéis pelo chão. Zeca Diabo continua 
imóvel, impassível, olhar duro cravado nele. 
 
ZECA 
 
Era bom vosmincê pegar também o revólver... 
 
ODORICO 
 
Ah sim... Eu também tenho que dar uns tiros... pra fingir que resisti. 
 
Odorico abre a gaveta da escrivaninha e apanha o revólver. 
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ODORICO 
 
Bem, agora o senhor dá uns tiros pra cima e sai correndo. 
 
Zeca Diabo puxa o revólver, lento. 
 
ZECA 
 
Seu Dotô-Coroné-Prefeito, eu mandei vosmincê pegar no revólver não foi pra dar tiro pra 
cima, foi pra se defender porque eu vou lhe matar. 
 
Odorico sente que ele está falando sério. Apavora-se. 
 
ODORICO 
 
Oxente... que brincadeira é essa?! 
 
ZECA 
 
Não é brincadeira não, seu Dotô-Coroné-Prefeito. Traidor não merece viver, tanto mais 
traidor de moça donzela. Se tem bala nesse revólver, atire em mim, que meu Padim Pade 
Ciço é testemunha que eu nunca matei ninguém que antes não quisesse me matar. Afora a 
raça de Coronel Lidário, que isso não conta. Vamos, atire! 
 
Odorico sua frio. 
 
ODORICO 
 
Não vou fazer isso com o senhor... não tenho nada contra o senhor... 
 
ZECA 
 
Mas eu tenho contra vosmincê. Vou contar até três. Ou vosmincê atira, ou morre assim 
mesmo. 
 
ODORICO 
 
E o seu juramento? 
 
ZECA 
 
É um... 
 
ODORICO 
 
O senhor jurou não matar mais ninguém! 
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ZECA 
 
É dois... 
 
ODORICO 
 
Padre Cícero vai lhe castigar! 
 
ZECA 
 
É três! 
 
Apagam-se os refletores. Ouvem-se vários tiros, dos dois revólveres. A seguir, durante a 
mutação, a Marcha fúnebre de Chopin, executada pela lira de Sucupira. 
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NONO QUADRO 
 
Na boca de cena, o portão do cemitério, encimado pela inscrição: "Revertere ad locum 
tuum"De costas para o público, cercando o túmulo oculto pelas coroas, o Vigário, 
Dorotéa, Judicéa, Ernesto,Hilário Cajazeira, Dermeval, Mestre Ambrósio, Zelão, a Velha 
Beata e populares. De frente para a platéia, ao fundo, em plano mais elevado, Neco 
Pedreira. A seu lado, Moleza com a sua pá de coveiro. Neco discursa. 
 
NECO 
 
Odorico Paraguaçu, aqui estamos para o último adeus a ti que foste um exemplo para todos 
nós. Exemplo de probidade e caráter, de perseverança e lealdade, de justiça e amor ao 
próximo.  
 
Uma garrafa de cachaça corre de mão em mão, disfarçadamente. Dermeval, Zelão, 
Ambrósio, cada um toma um gole, sob o olhar de reprovação de Dorotéa e Juju. 
 
DOROTÉA 
 
Devia haver mais respeito apesar de tudo. 
JUJU 
 
Afinal, ele era uma autoridade. 
 
NECO 
 
Só tu, Odorico, mais ninguém, podias merecer a subida honra de inaugurar este campo-
santo, que foi a grande obra do seu governo, o grande sonho de sua vida, afinal realizado! 
Adeus Odorico, o Grande, o Pacificador, o Desbravador, o Honesto, o Bravo, o Leal, o 
Magnífico, o Bem-Amado... 
 
FIM 
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