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RESUMO

Nesta tese são investigados os cordéis de metamorfose nos quais a personagem principal é
uma mulher transformada em animal ou em outro ser. O objetivo é examinar o modo como o
imaginário referente ao feminino se organiza e se constrói no  corpus  sob análise, em seus
aspectos  residuais.  O  estudo  se  desenvolve  obedecendo  à  seguinte  ordem:  primeiro  é
procedida a análise da temática da metamorfose na literatura; depois estuda-se o grotesco
surgido  antes  e  a  partir  da  transmutação;  por  fim,  é  feita  uma  análise  do  grotesco  da
personagem feminina metamorfoseada. O primeiro aspecto é abordado sob um olhar centrado
na metamorfose de mulheres em algumas obras literárias produzidas  na Antiguidade e na
Contemporaneidade, e também nos motivos pelos quais acontece esse fenômeno. Em seguida,
o grotesco é examinado à luz de seus principais teóricos (Victor Hugo, Mikhail Bakhtin e
Wolfgang Kayser) e fundamentado em um confronto com termos afins como o insólito, o
anormal  e  o  cômico.  No  último  tópico,  a  análise  dá  conta  da  construção  do  imaginário
feminino apresentado nos  cordéis  de metamorfose,  mediante estudos sobre a  transgressão
perpetrada pelos perfis femininos, a simbologia do animal e do corpo erotizado da mulher. Os
cordéis integrantes do corpus recortado foram escritos entre a primeira metade do século XX
e a primeira década do século  XXI.  O estudo tem como base  a  Teoria  da Residualidade
sistematizada por Roberto Pontes e aplicada pelos pesquisadores do Grupo de Estudos de
Residualidade Literária e Cultural – GERLIC, em  Poesia Insubmissa Afrobrasilusa (1999),
Residualidade  ao  alcance  de  todos  (2015)  e  Residualidade  e  Intertemporalidade  (2017).
Referido exame também se pauta nos fundamentos teóricos atinentes ao feminino, ao corpo e
ao erotismo elaborados por Georges Duby, Michelle Perrot, Jacques Le Goff, Valéria Fabrizi
Pires e Octavio Paz. O trabalho mostra a presença de resíduos do imaginário feminino de
épocas distantes e distintas, sobretudo a medieval, no cordel de metamorfose contemporâneo.
Com base nas  análises  procedidas,  se  conclui  que  daí  surgem novas  formas  de  pensar  o
feminino. O texto também pretende causar provocações em torno das questões suscitadas,
levando o leitor a enxergar e entender a complexidade dessa temática bem como a constante
necessidade de trazê-la ao centro das discussões acadêmicas. Assim, um novo imaginário se
constrói,  tornado  possível  pelo  diálogo,  às  vezes  nada  pacífico,  do  presente  residual
cristalizado com o passado remanescente.

Palavras-chave:  Cordel;  Metamorfose;  Grotesco;  Feminino;  Residualidade;  Medievo;

Imaginário; Contemporâneo.



ABSTRACT

In this thesis are investigated the metamorphosis string books in which the main character is a
woman transformed into animal or other being. The objective is to examine how the feminine
imaginary is organized and constructed in the  corpus under analysis, in its residual aspects.
The study develops according to the following order: first the analysis of the thematic of
metamorphosis in the literature is carried out; then we study the grotesque that arose before
and from transmutation; finally, an analysis of the grotesque of the metamorphosed female
character  is  made.  The  first  aspect  is  approached  from  a  perspective  centered  on  the
metamorphosis of women in some literary works produced in Antiquity and Contemporaneity,
and also in the reasons why this phenomenon happens. Then the grotesque is examined in the
light of its main theorists (Victor Hugo, Mikhail Bakhtin and Wolfgang Kayser) and from
confrontation with similar terms such as the unusual, the abnormal and the comic. In the last
topic, the analysis gives us an account of the construction of the feminine imaginary presented
in the metamorphosis string books, through studies on the transgression perpetrated by the
female profiles, the symbology of the animal and the eroticized body of the woman. The
string books part of this thesis  corpus were written between the first half of the twentieth
century and the first decade of the twenty-first century. The study is based on the Theory of
Residuality  systematized  by  Roberto  Pontes  and  applied  by  researchers  of  the  Group  of
Studies of literary and cultural residency - GERLIC, Poetry Insubmissa Afrobrasilusa (1999),
Residuality within the reach of all (2015) and Residuality and Intertemporality (2017). This
examination is  also based on the theoretical  foundations  of  feminine,  body and eroticism
elaborated by Georges Duby, Michelle  Perrot,  Jacques Le Goff,  Valéria Fabrizi  Pires and
Octavio Paz. This work also shows the presence of residues of the feminine imaginary of
distant  and  distinct  epochs,  especially  the  medieval,  in  the  contemporary  metamorphosis
cordel. Based on the analysis carried out, it is concluded that from this new ways of thinking
the feminine arise. The text also intends to emerge provocations around the questions raised
leading the reader to see and understand the complexity of this issue as well as the constant
need to bring it to the center of academic discussions. Thus, a new imaginary is constructed,
made possible by the dialogue, sometimes not peaceful, of the crystallized residual present
with the remnant past.

Keywords:  Cordel;  Metamorphosis;  Grotesque;  Female;  Residuality;  Medieval;

Imaginary; Contemporary.



RIASSUNTO

In questa tese vengono investigate le cordel di metamorfosi in cui il protagonista è una donna
trasformata in animale o in un oggetto. L'obiettivo è esaminare come l'immaginario femminile
sia organizzato e costruito nel corpus in analisi, nei suoi aspetti residui. Lo studio si sviluppa
secondo il seguente ordine: dapprima viene condotta l'analisi della tematica della metamorfosi
in letteratura; poi studiamo il grottesco che sorse prima e dopo la  trasmutazione; infine, viene
fatta un'analisi del grottesco del personaggio femminile metamorfosato. Il primo aspetto viene
affrontato da una prospettiva centrata sulla metamorfosi delle donne in alcune opere letterarie
prodotte nell'Antichità e nella contemporaneità, e anche nei motivi per cui questo fenomeno
accade. Poi il grottesco viene esaminato alla luce dei suoi principali teorici (Victor Hugo,
Mikhail  Bakhtin  e  Wolfgang  Kayser)  e  dal  confronto  con  termini  simili  come  l'insolito,
l'anormale  e  il  comico.  Nell'ultimo  argomento,  l'analisi  mostra  la  costruzione
dell'immaginario femminile presentato nelle cordéis di metamorfosi, attraverso gli studi sulla
sovversione perpetrata dai profili femminili, il simbolismo dell'animale e il corpo erotizzato
della donna. Le cordéis del corpus tagliato sono state scritte tra la prima metà del XX secolo e
il  primo  decennio  del  XXI  secolo.  Lo  studio  si  basa  sulla  Teoria  della  Residualità
sistematizzata da Roberto Pontes e applicata dai ricercatori del Gruppo di Studi di residualità
letteraria  e  culturale  -  GERLIC,  Poesia  Insubmissa  Afrobrasilusa  (1999),  Residualità  alla
portata di tutti (2015) e Residualità e Intertemporalità 2017). Questo esame si basa anche sui
fondamenti  teorici  del  femminile,  del  corpo  e  dell'erotismo  elaborati  da  Georges  Duby,
Michelle Perrot, Jacques Le Goff, Valéria Fabrizi Pires e Octavio Paz. Il lavoro mostra la
presenza  di  residui  dell'immaginario  femminile  di  tempi  distanti  e  distinti,  specialmente
quello  medievale,  nel  string  book di  metamorfosi  contemporaneo.  Sulla  base  dell'analisi
effettuata, si conclude che da questo nuovo modo di pensare emerge il femminile. Il testo
intende anche provocare il  lettore intorno alle questioni sollevate  che portano il lettore a
vedere e comprendere la complessità di questo problema, così come la costante necessità di
portarlo al  centro delle discussioni accademiche.  Così,  un nuovo immaginario è costruito,
possibile a causa del dialogo, a volte niente di pacifico, del presente residuo cristallizzato con
il passato residuo.

Parole  chiave:  String  book;  Metamorfosi;  Grottesco;  Femminile;  Residualità;

Medievale; immaginario; Contemporaneo.
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1 INTRODUÇÃO

A presente tese tem como foco a investigação de cordéis de metamorfose nos

quais a personagem principal é uma mulher. O sintagma cordel de metamorfose surge a partir

da recorrência do tema referido na literatura popular. Tal recorrência leva alguns estudiosos a

investigarem o  assunto e  a  utilizarem cordéis  com essa temática  como objeto  de estudo,

visando compreender melhor o fenômeno metamórfico. São exemplos disso, o livro O mito

na literatura de cordel (1980), de Luiz Tavares Júnior, e o ensaio “Sanção e metamorfose no

cordel nordestino: resíduos do imaginário cristão medieval português” (2003), de Elizabeth

Dias Martins.

Nesta tese,  que tem como tema  O imaginário residual  acerca do feminino no

cordel de metamorfose, verifica-se o modo como esse imaginário se organiza e se constrói e

seus aspectos residuais. Para tanto,  examina-se a temática da metamorfose na literatura,  o

grotesco surgido a partir da transmutação e o feminino.

O interesse pela temática surgiu depois da leitura de diversos cordéis, como  A

moça que virou cachorra porque foi ao baile funk (2006), de Klévisson Viana; A moça que

bateu na mãe e virou cachorra (1958), de Rodolfo Coelho Cavalcante;  e  A moça que virou

jumenta  porque  falou de  topless com Frei  Damião  (1980),  de  José  Borges,  nos  quais  a

protagonista é sempre uma mulher. Neles, observa-se a metamorfose como uma retomada de

elementos  residuais  da Antiguidade e da  medievalidade e constata-se a  presença forte  do

grotesco.  O  texto  é  também  um  desdobramento  do  que  foi  estudado  na  dissertação  de

mestrado, quando se pesquisou sobre o grotesco no cordel de metamorfose, mas não se teve

como foco o feminino.

Para  Elizabeth  Dias  Martins  (2003),  os  folhetos  que  trazem  a  temática  da

metamorfose  recriam  lendas  mitológicas  antigas  e  medievas,  mas  também  nacionais  e

regionais. Esse material é “possibilitado pela tradição oral que guardamos em nossa literatura

sob a  forma de  sedimentos  mentais,  herança de jograis,  trovadores,  segréis,  contadores  e

cantadores  medievais  ibéricos”  (MARTINS,  2003,  p.  304).  Essa  tradição  percorre

residualmente os séculos desde a colonização do Brasil até hoje. Os resíduos trovadorescos

dos quais  fala  Elizabeth Dias  Martins  são visíveis  em diversas  obras  das  mais  diferentes

épocas, como na literatura romântica,  e,  nos cordéis,  dá-se de modo semelhante.  Há uma

riqueza cultural a ser desvendada através dos cordéis de metamorfose. 
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No estudo desenvolvido nesta tese, a temática da metamorfose feminina leva à

investigação dos motivos pelos quais ela acontece e, por conseguinte, à leitura de obras sobre

a mulher, a Igreja e seus preceitos, e a luxúria na Idade Média, além de outras que apresentam

as raízes medievais do Brasil. Com base nisso, busca-se mostrar que o imaginário acerca do

feminino  presente  no  cordel  de  metamorfose,  em  análise,  resulta  da  presença  forte  de

remanescências do imaginário cristão medieval (principal causa do grotesco feminino nesse

tipo  de  cordel)  e  também de um modo de pensar  o  feminino ao  longo dos  séculos  pós-

medievos  no  cordel  de  metamorfose  e,  consequentemente,  na  sociedade  do  Nordeste

brasileiro, de onde provêm os cordéis analisados neste estudo.

Ao  investigar  o  tema  da  metamorfose,  as  obras  Metamorfoses de  Ovídio;

Geografia dos mitos brasileiros de Câmara Cascudo; os cordéis de Stélio Torquato Lima com

adaptações  das  obras  clássicas  Metamorfoses  ou  O asno de Ouro de  Lucio  Apuleio  e  A

metamorfose, de Kafka; também os textos cordelísticos que compõem o corpus desta tese são

fundamentais para entender a temática no universo da literatura. A partir dessas obras, pode-se

chegar à conclusão de que o assunto relacionado às transformações de pessoas em animais ou

em outros seres faz parte do imaginário de diversas sociedades.

Sobre o grotesco, foram tomados por base os seguintes estudos: Do grotesco e do

sublime (1988), de Victor Hugo; O grotesco: configuração na pintura e na literatura (2003), de

Wolfgang Kayser;  A cultura  popular  na  Idade Média  e  no  Renascimento:  o contexto  de

François Rabelais (1980), de Mikhail Bakhtin; e A história da feiura (2007), de Umberto Eco.

Além destas, serão utilizadas obras que remetem a conceitos vizinhos do grotesco, a exemplo

de  A banalização  do insólito:  questões  de  gênero  literário  –  mecanismos  de  construção

narrativa, de Flavio García (2007); Os anormais, de Michel Foucault (2001); e Introdução à

literatura fantástica, de Tzvetan Todorov (2008), com o objetivo de ampliar as reflexões em

torno do tema e do modo como ele aparece no corpus.

Em seguida,  no que concerne ao feminino, os estudos são fundamentados nos

trabalhos de Georgy Duby e Michelle Perrot,  História das mulheres no Ocidente (1990); de

Mário Pilosu,  A mulher, a luxúria e a Igreja na Idade Média  (1995); de Michelle Perrot,

Minha história das mulheres (2008) e na trilogia As damas do século XII, de Georgy Duby:

Heloísa, Isolda e outras damas do século XII  (1995),  A lembrança das ancestrais  (1997) e

Eva e os padres  (2001). Por intermédio,  dessas obras, será possível compreender o modo

como o feminino se constrói e se reconstrói ao longo dos séculos, com isso, afetando o cordel
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de  metamorfose.  Além disso,  será  possível  entender  melhor  a  personagem feminina  que

aparece nos textos analisados como resíduo do imaginário cristão medieval acerca da mulher.

O estudo tem como base a Teoria da Residualidade, sistematizada por Roberto

Pontes, que tem a ver com tudo que remanesce de uma cultura em outra. Mary N. Leitão nos

dá a seguinte compreensão sobre a teoria:

A Teoria  da  Residualidade  busca  apontar  em  determinada  época  certos
vestígios de um período anterior. Assim, alguns aspectos de comportamento
e  cultura  vivos,  tidos  como pertencentes  a  um dado  período,  são  dados
passíveis de serem retomados por uma pessoa ou por um determinado grupo
de  forma  consciente  ou  inconsciente  em  outra  época.  Entretanto,  a
Residualidade não se propõe apenas a identificar vestígios; de certo, se assim
fosse, não teria  status de teoria. Ela vai além, pois procura explicar de que
forma os modos de agir, de pensar e de sentir de determinado(s) indivíduo(s)
foram  parar  noutras  formações  culturais  e  literárias  em  tempo  posterior.
(LEITÃO, 2013, p.89)

Como se observa, a identificação dos vestígios de outra época faz sentido ao se

compreender  o caminho seguido por  esses  vestígios  e  o  modo como eles  atravessaram o

tempo e o espaço para adentrar e construir o modo de pensar de povos de diferentes lugares e

culturas. Isto mostra a complexidade dos modos de ser de uma determinada sociedade, mas

também concorre para melhor entendimento das características de um povo.

Para saber como certos vestígios transpõem os limites do espaço e do tempo onde

residem inicialmente, a  Teoria da Residualidade parte de alguns conceitos, os quais, juntos,

colaboram para a concretização do processo residual. Nos primeiros estudos que fez acerca da

Residualidade,  Roberto  Pontes  (1999)  aponta  os  conceitos  que  norteiam  a  teoria:  a

mentalidade, o resíduo, a hibridação cultural e a cristalização. Depois acrescenta os conceitos

de imaginário e endoculturação (2006, 2006b).

Os  conceitos  de  mentalidade  e  de  imaginário  têm  como  base  os  estudos

desenvolvidos por Jacques Le Goff e alguns dos seus predecessores e sucessores. No início do

século XX, Lucien Febvre se dedica à temática e mostra que o desenvolvimento da história da

humanidade, em alguns aspectos, não sofria transformações tão rápidas. Enquanto em certas

estruturas sociais seria possível observar mudanças rápidas, alguns comportamentos e formas

de pensar dessa mesma sociedade não seriam mutáveis em tempo curto, mas somente depois

de uma longa duração.
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Depois outros autores se juntaram a Lucien Febvre, mas, só nos anos 60 do século

XX a história das mentalidades recebeu um grande impulso a partir dos estudos liderados por

Philiphe Arriès, Georges Duby e Jacques Le Goff. Com esses autores, chegou-se à conclusão

de que a mentalidade ou a história das mentalidades designa:

As  atitudes  mentais  de  uma  sociedade,  os  valores,  o  sentimento,  o
imaginário,  os  medos,  o  que  se  considera  verdade,  ou  seja,  todas  as
atividades inconscientes de determinada época. As mentalidades são aqueles
elementos  culturais  e  de  pensamento  inseridos  no  cotidiano,  que  os
indivíduos não percebem. Ela é a estrutura que está por trás tanto dos fatos
quanto das ideologias ou dos imaginários de uma sociedade. Tal conceito
está muito ligado à questão temporal, pois a mentalidade é considerada uma
estrutura de longa duração (SILVA & SILVA,2009, p. 279).

No trecho acima, compreende-se a mentalidade como algo que atravessa tempo e

espaço de forma quase intacta. É um modo de pensar que perdura por muitos séculos. O medo

da morte, ou a forma como o Ocidente olha para a questão da morte desde a Idade Média até

os dias atuais é praticamente igual. Segundo Hilário Franco Júnior (2005), o homem medieval

convivia bem com a presença da morte até o século XII. Os medievais, até esse período,

compreendiam e viam com naturalidade e tranquilidade a morte do corpo terreno, pois aí

estaria o início da vida eterna. Contudo, a partir do século XII, devido aos avanços materiais

da sociedade cristã e ao modo de ser individual que começou a tomar forma, mudou-se a

perspectiva em relação à morte:

O homem passara a viver melhor e queria viver mais. A morte foi deixando
de ser sua amiga que o encaminhava para a eternidade para se transformar
numa  inimiga  que  o  afastara  de  tudo  que  conseguira  ou  pensava  vir  a
conseguir neste mundo. O naturalismo franciscano que saudava afetivamente
a morte como ‘nossa irmã, da qual homem algum pode escapar’, foi apenas
um  intervalo  naquela  tendência.  No  século  XIV,  com  a  peste  negra,
completou-se  o  ciclo  e  surgiu  o  conceito  da  morte  macabra,  mórbida,
destrutiva.  A morte  não  era  mais  uma  presença  cotidiana,  era  o  fim  do
cotidiano (FRANCO JÚNIOR, 2005, p. 137).

Esse modo de ver e pensar a morte persiste até os dias atuais, embora adquira

novas roupagens. A morte tornou-se uma inimiga tão feroz que o indivíduo do nosso presente

cria e recria todos os dias novas práticas saudáveis em todos os aspectos da vida. Distanciou-

se dela ao ponto de evitar a pronúncia do seu nome e também ao ponto de desconhecer a ideia

de morte por fugir dela a qualquer custo. No texto “Os flamboyants”, Rubem Alves lembra
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que escreveu uma crônica sobre ter apenas um ano a mais para viver e declara que os adultos

não gostam de lembrar disso, ficam com medo, acham mórbido, enquanto as crianças sabem

que a vida é bastante frágil, como bolha de sabão, em vista disso uma criança leu o seu texto e

gostou. Para o autor:

As crianças sabem que a vida é marcada por perdas. As pessoas morrem,
partem. Partindo, devem sentir saudades — porque a vida é tão boa! Por
isso, o que nos resta fazer é abraçar o que amamos enquanto a bolha não
estoura.  Os  adultos  não  sabem  disso  porque  foram  educados.  Um  dos
objetivos da educação é fazer-nos esquecer da morte. Você conhece alguma
escola em que se fale sobre a morte com os alunos? É preciso esquecer da
morte para levar a sério os deveres. Esquecidos da morte, a bolha de sabão
vira esfera de aço. Inconscientes da morte aceitamos como naturais as cargas
de  repressão,  sofrimento  e  frustração  que  a  realidade  social  nos  impõe
(ALVES, 2017).

O texto de Rubem Alves, escrito no século XXI, dá a ideia de como, desde a

medievalidade, o homem se afastou cada vez mais da morte, procurando repeli-la a qualquer

custo. Isso é constatado já no fim da Idade Média europeia, mas cada sociedade no seu tempo

procura um jeito de afastar a morte ao máximo.

Outro exemplo é a ideia de Deus único no Ocidente. Em O Deus da Idade Média

(2013), Le Goff acentua que foi na Antiguidade tardia que o Deus dos cristãos se tornou o

único Deus do Império Romano. Até hoje, a defesa da existência de uma única divindade é

predominante no lado ocidental. E, embora o monoteísmo tenha assumido diferentes facetas

deste lado do mundo, permanece a sua essência, sendo esta que concretiza a permanência da

mentalidade monoteísta.

Os exemplos citados confirmam a longa duração própria da mentalidade. E essa

ideia se coaduna com o pensamento de Hilário Franco Júnior. Este autor, depois de ter lido e

analisado o conceito proposto pelos historiadores das mentalidades, chegou à conclusão de

que “podemos considerar quatro traços da mentalidade” (FRANCO JÚNIOR, 2003, p. 76).

Em  primeiro  lugar,  ele  mostra  que  a  mentalidade  é  um campo  para  onde  convergem  o

biológico e o social. Os traços biológicos da vida pré-histórica são marcas que interferem no

social desde aquele tempo até o presente. Em segundo lugar, “as emoções primitivas estão

relacionadas a uma forma específica de racionalidade”, que o autor cita como sendo sobretudo

analógica nas “sociedades pré-industriais, inclusive a medieval”(FRANCO JÚNIOR, 2003, p.
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80). Em conformidade com esse estudo, as emoções humanas, desde o princípio, não são

apenas respostas a um impulso, correspondem a um estado mental que se dá por analogia.

O terceiro traço da mentalidade consiste na sua estabilidade e imobilidade nas

sociedades,  sucedendo-se  isso  por  causa  da  força  exercida  pelos  fatores  biológicos  e

psicológicos. A mentalidade é quase inerte na história da humanidade. Por fim, a mentalidade,

para Hilário Franco Júnior, acaba sendo “o conjunto de automatismos, de comportamentos

espontâneos,  de heranças  culturais  profundamente enraizadas,  de sentimentos e formas de

pensamento comuns a todos os indivíduos”(FRANCO JÚNIOR, 2003, p. 89). Ela abrange o

humano na sua totalidade, configurando-se como uma consciência coletiva.

A partir desses traços, compreende-se a mentalidade como uma forma de pensar o

mundo comum a todos os seres humanos, independente da época ou lugar, e, com base nesses

traços, é possível entender a sua quase imutabilidade através dos séculos. Sua estabilidade

também está no ato de casar.  O casamento expressa uma prática comum “entre o homem

primitivo, [...] os macacos e vários outros animais” (RUSSELL, 2015, p. 101). Sempre que há

necessidade, um macho e uma fêmea se juntam em prol de um bem maior, que, em geral, é a

criação dos filhos.

De acordo com o que foi apontado por Hilário Franco Júnior, a necessidade do

indivíduo casar faz parte de uma longa duração e compreende o biológico, bem como o social.

Há uma necessidade física da presença do outro e há também a consciência de que se precisa

do outro para fazer proliferar a espécie. Quando dois indivíduos se juntam, estão respondendo

não apenas aos seus instintos, mas a um estado mental. O resultado disso é a permanência da

instituição legal do casamento até os dias atuais.

Mas há outro conceito que também corresponde à memória de uma sociedade: o

imaginário. Segundo Le Goff (1994, p. 16), “o imaginário alimenta o homem e fá-lo agir”.

Isso acontece porque o imaginário constitui-se de um aglomerado de imagens acomodadas

num espaço intangível, que é a mente humana. Não a mente de um indivíduo em particular,

mas a de um grupo social. Entretanto, essas imagens, mesmo quando tratam de um mesmo

tema, podem variar de acordo com o tempo e o espaço. Assim, constata-se a diferença entre

mentalidade e imaginário, pois, este faz parte de uma curta duração, enquanto aquela refere-se

à longa duração.

Segundo o Dicionário de conceitos históricos, o imaginário:
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Diz respeito diretamente às formas de viver e de pensar de uma sociedade. As
imagens que o constituem não são iconográficas, ou seja, não são fotos, filmes,
imagens  concretas,  mas  sim  figuras  de  memória,  imagens  mentais  que
representam as coisas que temos em nosso cotidiano. Cada imaginário possui
uma ou mais imagens ideais de mulher, possui uma ou várias imagens da morte,
da vida, de Deus, do governo, da Nação, do trabalho etc. Essas imagens são
construídas na memória coletiva a partir da forma como as pessoas, em seus
grupos  sociais,  entendem  o  cotidiano  ao  seu  redor,  ou  seja,  da  noção  de
representação (SILVA & SILVA, 2009, p. 214).

Embora o trecho afirme que as imagens não são iconográficas, não se pode excluir

aquelas  que  são  concretas  do  imaginário,  pois  a  criação  delas  é  possível  por  causa  do

imaginário, no qual está a iconografia. Por ser bem mais mutável que a mentalidade é que o

imaginário pode ter diversas imagens da mulher ideal, de Deus ou de um governo.

Para  Hilário  Franco  Júnior  (2003,  p.  91),  a  mentalidade  faz  parte  de  uma

“psicologia coletiva profunda de um período” e só pode ser apreendida por meio de elementos

“expressados  culturalmente”.  Essas  expressões  culturais  são  o  imaginário.  O  historiador

brasileiro chama o imaginário de “categorias do viver sempre ancoradas no presente”. Assim,

o imaginário é  uma espécie de tradução da mentalidade e ocorrem diversas traduções de

acordo com o espaço e o tempo. Elas são possíveis por causa da cristalização do resíduo

através da hibridação cultural e da endoculturação.

Para melhor compreender a ideia de imaginário, retoma-se o exemplo dado por

Bertrand Russel. Em parágrafos anteriores, foi citado que o casamento é o reflexo de uma

prática que faz parte do indivíduo desde o homem primitivo e que surge da necessidade de

cooperação entre macho e fêmea com o fim primeiro de procriar e sobreviver. Como visto,

também, por ser parte do biopsíquico, isso tem relação com a mentalidade. As características

dessa junção de duas pessoas na busca por sobrevivência, variam de acordo com a época e a

sociedade.

Tome-se como exemplo dois vieses do casamento: o monogâmico e o poligâmico.

Segundo Russell, a monogamia era comum entre os homens primitivos e, ainda entre eles, só

deixou de ser comum “com a interferência da motivação econômica” (RUSSELL, 2015, p.

102).  Um homem tinha várias mulheres, pois elas,  ao lado dos filhos,  podiam ajudar nas

tarefas do campo. Novas imagens da união entre homem e mulher foram construídas quando a

sociedade  sentiu  essa  necessidade.  Tal  fato  dá  robustez  ao  que  se  lê  no  Dicionário  de

conceitos históricos: cada imaginário se compõe de diversas imagens e estas “são construídas

na memória coletiva a partir da forma como as pessoas, em seus grupos sociais, entendem o
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cotidiano ao seu redor” (SILVA & SILVA, 2009, p. 214). No decorrer dos séculos, novos

imaginários surgiram em torno da união entre homem e mulher com o intuito de procriar e

fazer sobreviver a espécie.

Para compreender  como esses imaginários surgem e ressurgem continuamente,

analisa-se  o  resíduo  e  o  caminho  percorrido  por  ele  através  da  hibridação  cultural,  da

endoculturação e da cristalização. Resíduo é aquilo que resta, que remanesce. Nas palavras do

sistematizador da Teoria da Residualidade, lê-se:

resíduo é aquilo que  remanesce de uma época para outra e tem a força de
criar  de  novo  toda  uma  obra,  toda  uma  cultura.  O  resíduo é  dotado  de
extremo vigor. Não se confunde com o antigo.  É manifestação dotada da
força do novo porque passa sempre por uma  cristalização. É algo que se
transforma, como o mineral bruto tornado joia na lapidação. Aí caímos no
conceito de cristalização (PONTES, 2006, p. 08).

No estudo em questão, o resíduo se faz presente nos elementos culturais, é aquilo

que sobreviveu no tempo, formou-se no passado, mas não é o passado. Pelo contrário, é “um

elemento efetivo do presente” (WILLIAMS, 1979, p. 125). E isso só se torna possível porque:

O  passado  nunca  morre  por  completo  para  cada  homem.  O  homem  pode
esquecê-lo, mas continua sempre a guardá-lo no seu íntimo, pois seu estado em
determinada época é produto e resumo de todas as épocas anteriores.  Se ele
descer à sua alma, poderá encontrar e distinguir nela as diferentes épocas pelo
que cada uma deixou gravada em si mesmo (COULANGES, 1961, p. 30).

Assim, o resíduo, embora tenha sido formado no passado, no presente ele é o

núcleo de um novo imaginário. Sua presença é tão intensa que parece fazer parte do tempo

presente e isso apenas comprova sua força atemporal, que o faz continuar vivo e nítido e ser

sempre contemporâneo. Consequentemente, não deve ser visto como algo arcaico, que serve

apenas para ser apreciado em museus. Pelo contrário, o resíduo não é apreciado, é vivido e

sentido.

Portanto, tem-se o resíduo de um imaginário que atravessa o tempo e o espaço, se

torna núcleo de um novo imaginário e assim por diante. Esse movimento é cíclico, mas não se

tem aqui  um círculo fechado e sim uma espiral.  De acordo com o  Dicionário eletrônico

Houaiss de língua portuguesa (On-line, 2001), a espiral é uma forma geométrica, uma curva

plana que dá voltas em torno de um ponto fixo e deste se afasta ou se aproxima segundo uma

determinada lei. Progressivamente a curva, ao circular em torno do seu ponto inicial, se torna



20

mais distante ou mais próxima dele. O resíduo é esse ponto inicial e também os pontos que se

afastam e se aproximam deste.

Nesse  movimento  espiral,  o  resíduo  viaja  no  tempo  e  no  espaço  através  dos

processos de endoculturação e de hibridação cultural. A primeira ocorre no nível individual. O

prefixo endo relaciona-se ao interno, ao que está dentro. Ao que vem de fora para dentro. É

aquilo  que concerne  ao  eu,  mas  que procede  dos  outros,  da  comunidade preexistente  ao

indivíduo, que a ela deve o que sabe em grande parte. Assim, endoculturação se refere ao

processo cultural vivenciado individualmente. É o percurso feito pelos seres humanos desde

nascimento até a morte. Quando nasce, o indivíduo recebe heranças e as internaliza, por meio

do contínuo movimento de aprendizado que só se finda quando ele deixa de existir (PONTES,

2006).

Na criação literária a endoculturação é frequente. É o caso da obra de Álvaro de

Campos. Como se sabe, a produção artística desse heterônimo de Fernando Pessoa, de acordo

com  Prado  Coelho  (1980),  se  divide  em  três  fases:  decadentista,  futurista  (ou  fase  das

sensações) e decadente (ou intimista/ pessimista):

Dos vários heterônimos é aquele que mais sensivelmente percorre uma curva
evolutiva. Tem três fases: a do ‘Opiário’, poema com data fictícia de 3.1914; a
do  futurismo whitmaniano,  exuberantemente  documentado  na  ‘Ode  triunfal’
(4.1914), em ‘Dois excertos de odes’ (30.6.1914), ‘Ode Marítima’ (publicada no
nº 2 do Orpheu, 1915), ‘Saudação a Walt Whitman’ (11.6.1915) e ‘Passagem das
Horas’ (22.5.1916),  para  só episodicamente  assomar  em poemas posteriores;
enfim uma terceira fase a que chamarei pessoal, por estar liberta de influências
nítidas, desde ‘Casa branca nau preta’ (11.10.1916) até 1935, ano da sua morte
(COELHO, 1980, p. 66-67).

Prado Coelho organiza as três fases de forma bem datada, tornando mais fácil a

observação do processo de endoculturação vivenciado por Fernando Pessoa, por meio do seu

Alter ego Álvaro de Campos. A fase inicial é fruto do aprendizado do poeta que vivenciou o

Decadentismo  tardio,  como  outros  artistas  do  Modernismo  português.  Os  modernistas

portugueses  experimentaram  no  início  do  século  XX  uma  nostalgia  típica  daqueles  que

estavam saturados do próprio tempo, que se arrastava desde o final do século anterior. Todos

eles estavam fartos e descrentes da sua civilização, entregando-se à embriaguez, ao sonho, ao

distanciamento  da  vida  real.  Convivendo  com  esse  meio,  Pessoa/Álvaro  de  Campos

apreendeu muito do mundo decadentista, Nota-se isso, sobretudo, no poema “Opiário”.
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Inevitavelmente, Álvaro de Campos convive com outros artistas portugueses que

foram à França e lá entraram em contato com o Futurismo. Essas convivências o levaram a

um novo aprendizado: diversas características da estética futurista foram internalizadas por

Campos, as quais são visíveis em boa parte da obra a ele atribuída. Compreende-se que essa

fase é a de um poeta que está chegando à etapa adulta, à qual se somam novos aprendizados, e

um poeta mais complexo, tanto que o número de poemas escritos nesse período é bem maior

em relação ao período anterior.

Por fim, o poeta chega à maturidade e, depois de ter buscado novas sensações,

durante a etapa decadentista, e senti-las de todas as maneiras, durante a fase sensacionista,

conscientiza-se  de  que  não  há  como  fugir  da  dor.  Logo,  afirma-se  o  Campos  “decaído,

cosmopolita, melancólico, devaneador, irmão de Pessoa (...) no ceticismo, na dor de pensar e

nas  saudades  da  infância  ou  de  qualquer  coisa  irreal”  (COELHO,  1980,  p.  76).  Daí  o

surgimento de poemas como “Estou Cansado”:

   Estou cansado, é claro,
   Porque, a certa altura, a gente tem que estar cansado.
   De que estou cansado, não sei:
   De nada me serviria sabê-lo,
   Pois o cansaço fica na mesma.
   A ferida dói como dói
   E não em função da causa que a produziu.
   Sim, estou cansado,
   E um pouco sorridente
   De o cansaço ser só isto —
   Uma vontade de sono no corpo,
   Um desejo de não pensar na alma,
   E por cima de tudo uma transparência lúcida
   Do entendimento retrospectivo...
   E a luxúria única de não ter já esperanças?
   Sou inteligente; eis tudo.
   Tenho visto muito e entendido muito o que tenho visto,
   E há um certo prazer até no cansaço que isto nos dá,
  Que afinal a cabeça sempre serve para qualquer coisa 

(CAMPOS in: PESSOA, 2007, p. 491).

O cansaço do eu-poético revela um indivíduo absorto, com uma angústia quase

crônica, desesperançoso, ensimesmado. Ele se entrega à solidão e se mostra incapaz de sair

desse estado de descrença e de tédio.  Além disso, enaltece seu atual estado, mostrando o

prazer que a morbidez lhe dá, considerando-se inteligente em razão disso.
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Em outros poemas dessa fase, como “Aniversário”, observa-se, além da solidão

interior, um tom nostálgico ao relembrar a época da infância:

No tempo em que festejavam o dia dos meus anos,
Eu era feliz e ninguém estava morto.
Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de há séculos, 
E a alegria de todos, e a minha, estava certa com uma religião qualquer 

(CAMPOS in: PESSOA, 2007, p. 361).

No trecho acima e em todo o poema, encontra-se essa saudade do passado e da

inocência, a saudade “de ser inteligente para entre a família” encontrar sentido na vida. O que

resta é apenas a frustração e a consciência de já não saber ter esperanças e de que ele é apenas

o que restou: “O que eu sou hoje é terem vendido a casa,/  É terem morrido todos,/ É estar eu

sobrevivente a mim-mesmo como um fósforo frio…” (CAMPOS in: PESSOA, 2007, p. 361 e

362).

Durante  as  três  fases  de  Campos,  é  possível  observar  um processo  evolutivo,

como se ele estivesse sempre aprendendo até chegar a uma essência, até chegar a ser o que

vemos na sua última fase. Ele próprio admite isso:

Campos [reconhece a] evolução: ‘Fui em tempos um poeta decadente, e já o não
sou’. E, na poesia à memória de Caeiro, declara que o mestre, acordando-o para
‘sensação’ e a ‘nova alma’, lhe tirou a capacidade de ser apenas um decadente
‘estupidamente pretensioso/ Que poderia ao menos vir a agradar…’ (COELHO,
1980, p. 67)

Tudo isso comprova o encadeamento de internalizações vivenciadas por Álvaro de

Campos,  as  quais  são  a  concretização  do  processo  de  endoculturação.  No  poema

“Aniversário”, ao chegar à maturidade, o poeta faz uma análise da sua essência e admite que

ele é aquilo que restou, o que sobrou de toda sua vida. Encontra-se nostálgico, distraído e com

grande dor. Ainda assim, experimenta o autoconhecimento, pois está lúcido e vê bem tudo que

fez parte da sua formação pessoal e artística: “Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me

cega para o que há aqui…” (CAMPOS in PESSOA, 2007, p. 362).

Na primeira etapa, o autor é profundamente influenciado pelo Decadentismo. Isso

justifica a forte presença do tédio,  além de uma visão pessimista do mundo e uma busca

intensa de novas  sensações  que amenizassem a lassidão.  Já no último estágio,  o tédio se

amplia, mas ele já não busca novas sensações, pois tem consciência de que nada pode mudar
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esse estado de aborrecimento para com o mundo. Assim, nostálgico e cético, o eu-poético

aguarda o fim:

Ó céu azul — o mesmo da minha infância —
Eterna verdade vazia e perfeita!  
Ó macio Tejo ancestral e mudo,
Pequena verdade onde o céu se reflete!
Ó mágoa revisitada, Lisboa de outrora de hoje!
Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta.
Deixem-me em paz!  Não tardo, que eu nunca tardo...
E enquanto tarda o Abismo e o Silêncio quero estar sozinho 

(CAMPOS in: PESSOA, 2007, p. 361)!

É possível que esse caminho percorrido pelo poeta Álvaro de Campos tenha sido

viável  por  causa  da  endoculturação  vivenciada  por  ele  através  dos  versos.  Primeiro  o

aprendizado retirado dos  artistas  do Decadentismo e mesmo da sociedade que viveu esse

período;  depois,  o  próprio  Decadentismo o  levou à busca  de  novas  sensações,  fazendo-o

encontrar-se com o Futurismo e todas as inovações proporcionadas por esse movimento. Mas

é por meio de todo esse aprendizado que o poeta chega à conclusão de que não há saída para o

seu tédio, nem mesmo ao provar novas sensações. De modo que se percebe um indivíduo

endoculturado: que trouxe para si e construiu sua essência apoiado em diversos aprendizados

que lhe ocorreram durante toda a existência.

Enquanto o processo de endoculturação ocorre no plano individual, a hibridação

cultural  dá-se na esfera coletiva.  Ela ocorre quando há a  fusão de duas ou mais  culturas

distintas,  formando  uma  nova  cultura,  entendido  este  termo  como  “todas  as  realizações

materiais e os aspectos espirituais de um povo” (SILVA & SILVA, 2009, p. 85). Ao analisar os

comportamentos, costumes e hábitos de uma sociedade é sempre possível constatar fusões, as

heranças de outros povos. Isso acontece porque, como bem ressaltou Canclini (2003) todas as

culturas são de fronteira. Trata-se de compreender que a hibridação cultural abrange todas as

fusões  relacionadas  à  cultura:  “as  fusões  raciais  ou  étnicas  denominadas  mestiçagem,  o

sincretismo de crenças e também de outras misturas modernas entre o artesanal e o industrial,

o culto e popular, o escrito e o visual nas mensagens midiáticas” (CANCLINI, 2003, p. 27).

Roberto Pontes, explica bem esse processo. Segundo o sistematizador da Teoria

da Residualidade:

Todos sabemos que a transmissão dos padrões culturais se dá através do contato
entre  os  povos  no  processo  civilizatório.  Assim,  pois,  com  os  primeiros
portugueses aqui chegados com a missão de firmar o domínio do império luso
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nos trópicos americanos, não vieram em seus malotes volumes d’Os Lusíadas
nem das  Rimas de Luís de Camões, publicados em edições  princeps apenas,
respectivamente, em 1572 e 1595.
Na bagagem dos nautas, degredados, colonos, soldados e nobres aportados em
nosso  litoral,  entretanto,  se  não  vieram  exemplares  impressos  de  romances
populares da Península Ibérica nem os provenientes da Inglaterra, Alemanha e
França,  pelo menos aqueles homens trouxeram gravados na memória os que
divulgaram pela reprodução oral das narrativas em verso.
Assim, desde cedo, e à míngua de uma Idade Média que nos faltou, recebemos
um repositório de composições mais do que representativo da Literatura oral de
extração geográfica e histórica cujas raízes estão postas na Europa ibérica do
final  da  Idade  Média,  justamente  quando  ganhavam  definição  as  línguas
românicas (PONTES, 1999b, p. 1).

O trecho acima é a explicação concreta da hibridação cultural. A partir do excerto

compreende-se  como  se  dá  na  prática  esse  processo  e,  de  que  maneira,  por  meio  da

coletividade,  resíduos  do  modo  de  pensar  de  uma  determinada  sociedade  acabam

influenciando o comportamento e os costumes de outra sociedade em outra época. Também é

possível  conscientizar-se  da  hibridação  cultural  complexa  vivenciada  pelo  Brasil.  E  esse

repositório representativo da literatura oral de que fala Roberto Pontes (1999b), expressão

substituída por oratura, contribuiu para o nascimento da literatura brasileira.

Outro  exemplo  claro  da  hibridação  cultural no  Brasil  é  o  que  ocorre  no

movimento realista.  A maior  parte dos escritores brasileiros desse período passou por um

processo de endoculturação que envolvia ler os clássicos dessa corrente da literatura europeia.

Até então, muitos brasileiros de condição abastada eram enviados ao exterior para estudar, de

modo que a repercussão de diversos movimentos artísticos europeus, incluindo o realista, é

bastante sentida. Porém, esse influxo não é cego. Os movimentos europeus quando chegam ao

Brasil assumem novos caracteres, pois ocorre uma confluência entre Brasil e Europa fazendo

surgir algo singular, porém residual.

Quando o  resíduo atravessa o tempo e o espaço, acaba sofrendo o processo de

cristalização. Roberto Pontes em Residualidade ao alcance de todos, apresenta o conceito de

cristalização tendo  como  foco  um viés  literário.  Primeiro,  traz  o  significado  do  verbete

cristalização: “ato ou efeito de cristalizar”; em seguida, do verbo cristalizar: “transformar (-

se) em cristal”; e, por fim, do substantivo cristal: “sólido com estrutura ordenada devido ao

arranjo espacial dos átomos, íons ou moléculas que o formam” (HOUAISS,  on-line, 2001).

Dito isso, vai à ciência da cristalografia para a qual: 
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O cristal  é  inicialmente  uma pedra  bruta  (material)  recolhida  do  subsolo
(natureza) que, submetida a uma operação chamada lapidar (desbastar, polir,
cultivar,  talhar,  facetar),  faz  surgir  a  face  oculta  da  rocha  in  natura,
transparente e brilhante, como soem ser os cristais que fascinam o espírito
humano, sob qualquer modalidade pela qual se nos apresentem (PONTES,
2014, p. 112).

Até  esse  ponto,  a  ideia  de  cristalizar  remete  à  noção  de  polir  para  chegar  à

perfeição. Todavia, Roberto Pontes não recorre apenas às ciências exatas para nos dar um

conceito de  cristalização na Teoria da Residualidade. O autor lembra que Ernst Fischer faz

referência estética aos cristais ao tratar do conteúdo e da forma da obra de arte e a partir desse

estudo compreende-se que o  cristal  não  pode ser  visto como algo  acabado,  mas  como o

resultado fugaz de inúmeras mudanças das condições materiais. Assim, chega à conclusão de

que “a lexia cristalização (...) pelo viés estético esposado por Ernst Fischer, não tem nada a

ver  com algo  que  seja  petrificado,  imóvel,  estático.  Pressupõe  metamorfose,  mobilidade,

dinâmica” (PONTES, 2014, p. 113).

Roberto Pontes (2014) amplia o conceito de cristalização proposto por Fischer e

conclui o modo como a Teoria da Residualidade a interpreta: 

Cristalizar  não  é  o  mesmo que  fossilizar.  O  fóssil  é  matéria  chegada  ao
estágio máximo de petrificação; o resíduo literário, de natureza cultural, é
matéria  dotada  de  vigor,  aproveitável  a  qualquer  momento  pela  força
criativa, em razão da faculdade que lhe é inerente, de vir a ser nova obra. A
melhor maneira de traduzir o resíduo a ser cristalizado é a da brasa acesa e
oculta  sob  as  cinzas,  à  qual  basta  um  sopro  para  voltar  a  ser  chama
(PONTES, 2014, p. 113). 

Compreende-se que o  resíduo passa por um processo contínuo de  cristalização

que, em cada local e período, colabora para o surgimento de um cristal cultural. Depois da

lapidação,  o material  antigo adquire um novo brilho.  Isso é bastante comum em diversas

áreas, como é o caso da moda. Constantemente, observa-se a retomada de um modelo antigo.

Exemplo  de  cristalização  do  resíduo pode  ser  observado  a  partir  da  ideia  de

adultério  como  infração  presente  no  imaginário da  sociedade  pré-cristã  e  da  cristã.

Consideramos essa ideia de adultério como o próprio resíduo. Segundo Bertrand Russel, no

mundo anterior  ao cristão,  no qual  as  relações se davam com base sobretudo na questão

econômica:
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O homem que tinha relações sexuais com a esposa de outro homem (...) era
(...)  um  criminoso,  mas  o  homem  que  tinha  relações  sexuais  com  uma
mulher  solteira  não  incorria  em  nenhuma  culpa,  a  menos  que  isso  a
desvalorizasse no mercado do casamento.
Com a chegada do Cristianismo, essa visão mudou. O elemento religioso do
casamento  ganhou  uma  enorme  projeção,  e  as  violações  da  legislação
matrimonial  passaram  a  ser  denunciadas  com  base  no  tabu  e  não  na
propriedade  .  Naturalmente,  ter  relações  sexuais  com  a  esposa  de  outro
homem, continuava sendo uma ofensa a esse homem; porém, ter qualquer
relação sexual  fora do casamento era uma ofensa a Deus,  e,  na visão da
Igreja, isso era um assunto muito mais sério. Pela mesma razão, o divórcio,
que  anteriormente  era  permitido  aos  homens  sem  maiores  dificuldades,
passou a ser considerado inadmissível (RUSSEL, 2015, p. 103 e 104).

No primeiro caso se observa que o adultério também era punido, o indivíduo que

o cometesse era condenado socialmente, já que isso poderia prejudicar os negócios familiares.

A segunda situação  mostra  que  não  apenas  o  aspecto  econômico  era  o  responsável  pela

punição, mas também, e sobretudo, o religioso. Entende-se que a punição do adultério é um

resíduo cristalizado quando o adultério passa a ser ofensa não apenas ao homem, mas também

a Deus. Ocorre o polimento do resíduo que é núcleo de um novo imaginário da infidelidade

conjugal.

Como visto, cada conceito que envolve a Teoria Residual tem sua particularidade,

mas o mais importante desse estudo é entender essas definições como núcleos, com os quais

Roberto Pontes constrói inicialmente uma teia, interligando cada conceito numa sequência, e

depois um toldo, quando o processo residual  se completa e as linhas fronteiriças entre cada

concepção deixam de existir.

 Para  melhor  compreender  o  processo  residual comentado  acima,  segue  um

gráfico que pode ser usado como suporte:
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Figura 1: Teoria da Residualidade - esquema

A  mentalidade,  no  plano  mais  profundo,  abrange  os  demais  conceitos.  Como

visto, ela é a base, está no limiar do biológico e do psíquico, logo quase não muda. Tem

desenvolvimento a partir da estrutura biopsíquica, de modo que, sendo essa estrutura quase

imóvel, a mentalidade também o é. Por ser tão remota, quase não é percebida, de modo que só

se pode enxergá-la por meio do  imaginário que é uma espécie de tradução da mentalidade,

adquirindo novas formas ao mudar o lugar e o tempo no qual se constrói.

A partir  do gráfico,  constata-se que o processo é cíclico.  Primeiro tem-se um

imaginário que é composto de alguns resíduos. A força do resíduo faz com que ele não seja

estático e consiga ultrapassar as barreiras do tempo e do espaço. Ao caminhar, o resíduo é

continuamente lapidado e, sempre que repousa em algum lugar, adquire forma singular. A
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partir do processo de endoculturação e hibridação cultural esse resíduo acaba por ser o núcleo

de um novo imaginário.

Completa-se  o  que  Roberto  Pontes  propõe  na  Teoria  da  Residualidade  e

compreende-se a relevância dessa teoria no âmbito nacional e internacional. Fica também o

aprendizado colhido nas palavras do próprio teórico:

O grande mérito de compreender, classificar e analisar a cultura e a
literatura como resíduo vem a ser o de delimitar um espaço próprio de
investigação,  procedimento  metodológico  contraposto  visceralmente
ao dos  demais  investigadores  acadêmicos brasileiros,  quase  sempre
rendidos a teorias e práticas colhidas na França, Alemanha, Inglaterra,
Rússia, nos Estados Unidos da América do Norte e noutras paragens.
Com esta nova postura teórico-crítica abre-se um fosso abissal entre o
conhecimento apoiado em base exógena para compreender e analisar
o que somos, como somos e o que podemos ser, e o assente em base
endógena,  cuja  capacidade  interpretativa  é  muito  mais  vantajosa  e
apropriada ao exame do mesmo objeto (PONTES, 1999).

Assim,

A Teoria da Residualidade e seus conceitos  conexos (...) constituem
um terreno próprio  de investigação,  isto  é,  delimitam um território
singular  no  domínio  da  epistemologia  cultural.  Parece  havermos
alcançado nosso objetivo.
Ao mesmo tempo, buscamos apontar os nossos confinantes teóricos
para contentar a quem só consegue dormir tranquilo se estiver em paz
com  fontes  teóricas  exógenas.  Mas,  no  nosso  caso,  falamos  de
confinantes teóricos e não de fiadores teóricos. Ser confinante é estar
lado  a  lado,  em  terreno  próprio;  ser  fiador  é  manter  alguém  na
dependência do empréstimo de ideias, naturalmente, a dos outros.
Os nossos confinantes teóricos dialogam conosco, de igual para igual
e nos proporcional descobertas e produção de pensamento próprio; os
fiadores teóricos apenas garantem, pela fidúcia ingênua, a repetição de
fórmulas que nem sempre servem para a análise das obras produzidas
no  Brasil,  mas  servem  para  promover  colagens  textuais  em
monografias,  dissertações  e  teses  de  pós-graduação com aprovação
garantida adredemente (PONTES, 2007).

O estudo feito sobre a  Teoria da Residualidade, bem como as palavras de seu

sistematizador mostram que, através dela, chega-se a uma análise mais profunda e pertinente

da obra literária que é vista sob a luz de um todo complexo. Se a proposta é analisar o cordel

de metamorfose, que tem como personagem principal uma mulher, escrito no Nordeste do
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Brasil e, inevitavelmente, o lugar onde esse cordel é produzido, torna-se coerente e oportuno

ter como fundamentação teórica a Residualidade.

Através  dessa  teoria  serão  mostradas  as  remanescências  visíveis  no  cordel  de

metamorfose. Para tanto, a tese se divide em três capítulos. O primeiro aborda a metamorfose

feminina na literatura de cordel sob o viés residual. Assim, primeiro são apresentadas algumas

metamorfoses do feminino na literatura feita ao longo dos séculos no Ocidente. Em seguida,

as metamorfoses femininas presentes no cordel serão analisadas e nelas serão mostrados os

elementos residuais da Antiguidade e da medievalidade.

O segundo capítulo, intitulado “O grotesco no cordel de metamorfose”, conceitua

a  temática  do  grotesco,  tendo  como base  os  principais  teóricos  sobre  o  assunto.  Depois,

relaciona esse vocábulo com alguns termos considerados vizinhos e  que servem para um

melhor entendimento do grotesco nos cordéis analisados. Por fim, traça-se um panorama de

como se desenvolve o elemento grotesco no corpus em investigação.

O terceiro  e  último capítulo  é  um estudo  voltado para  entender  o  imaginário

acerca do feminino construído no cordel de metamorfose.  Para começar,  faz-se um breve

histórico desse imaginário. Posteriormente, aborda-se a personagem feminina transgressora,

definindo-a  e  exemplificando-a.  Logo  depois,  discorre-se  acerca  da  simbologia  de  cada

animal e objeto nos quais a mulher é transformada. Por fim, discute-se a respeito do corpo

feminino e sua erotização nos cordéis examinados.
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2 A METAMORFOSE FEMININA NA LITERATURA DE CORDEL

Este capítulo busca mostrar os tipos de metamorfoses femininas  presentes nos

cordéis do  corpus  deste trabalho  e os motivos pelos quais eles acontecem. Esses aspectos

serão  apresentados  em  uma  perspectiva  residual.  A  Teoria  da  Residualidade  levará  à

compreensão de que a constituição da metamorfose feminina nos textos é fruto do caminho

percorrido pelo resíduo concernente à temática metamórfica e às causas dessa metamorfose,

as quais estão diretamente relacionadas ao imaginário em torno da mulher. Para tanto, parte-se

da conceituação do termo, tendo como base o dicionário de língua portuguesa,  também o

estudo de alguns teóricos sobre o assunto e ainda de alguns exemplos de metamorfose1 de

mulheres mais conhecidos desde a Antiguidade até a Contemporaneidade.

Segundo o Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa, metamorfose é:

substantivo feminino
1 mudança completa de forma, natureza ou estrutura; transformação, 
transmutação
Exs.: m. dos antigos deuses dos egípcios
 m. de um metal qualquer em ouro 
2 Rubrica: Biologia.
mudança relativamente rápida e intensa de forma, estrutura e hábitos que 
ocorre durante o ciclo de vida de certos animais [A transformação da lagarta 
em borboleta é um exemplo.]
3 mudança de aparência, caráter, circunstância etc.
Ex.: no decorrer da peça a atriz passou por uma grande m. 
4 Derivação: sentido figurado.
mudança completa de uma pessoa ou de uma coisa
Exs.: depois da conversão ao Catolicismo, passou por uma incrível m.
 a restauração da igreja provocou uma notável m. no bairro. 

O primeiro significado apontado pelo dicionário remete à gênese da palavra e diz

respeito a uma completa mudança da forma, seja de um objeto ou de um indivíduo. Esse

fenômeno também é próprio da Biologia para nominar a transformação que acontece a alguns

animais durante o seu ciclo de vida. O termo também abrange o aspecto psicológico de um

indivíduo,  bem  como  aspectos  sociais  relativos  a  determinados  grupos  de  pessoas.

Consequentemente, o processo de transformação se refere a aspectos físicos e psicológicos

sempre que houver uma mudança completa de um deles.

Ulrich Beck conceitua o termo do seguinte modo: 

1 Os exemplos de metamorfose citados nesta tese referem-se somente a exemplos literários, tendo em vista a
compreensão da temática nos textos cordelísticos.
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A origem da palavra é latina via grego – meta (mudança) + morphe (forma)
-, e forma mutante é a chave (…). O sinônimo que melhor lhe corresponde é
transfiguração, não reconfiguração. Assim a noção de metamorfose pode ser
definida  como  uma  grande  mudança  para  algo  diferente  e  implica  uma
transformação  completa  num tipo  diferente,  uma  realidade  diferente,  um
modo diferente de estar no mundo, ver o mundo e fazer política (BECK,
2018, p. 25).

O autor utiliza o conceito conforme a Sociologia e o amplia traduzindo, na obra, o

que  ele  chama  de  a  metamorfose  do  mundo.  No  trecho  citado,  Beck  define  apenas  a

metamorfose em si, buscando a origem da palavra. É importante ressaltar o que ele fala sobre

a sinonímia do vocábulo. Para ele, o termo não é sinônimo simplesmente de mudança, mas

relaciona-se a uma mudança completa da forma. O sentido do termo é bem mais complexo do

que se pode pensar em relação a mudanças simples. 

Como  se  verá  mais  adiante,  no  cordel,  a  transformação  se  estabelece  como

metáfora do caráter feminino, uma extensão, uma amplitude do que a mulher era antes da sua

forma  animalesca.  Quando  ocorre  a  metamorfose,  completa-se  o  que  caracteriza  aquela

mulher.  Isso serve para traduzir  os resíduos do imaginário cristão medieval condizente ao

gênero feminino.

Ressalta-se ainda que as “metamorfoses podem ter aspecto negativo ou positivo,

dependendo se elas representem [em geral] uma recompensa ou um castigo e de acordo com

as finalidades às quais obedeçam” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994, p. 608). Contudo,

deve-se analisar cada processo metamórfico de modo particular, visto que o imaginário em

torno desse acontecimento colabora para lhe dar características singulares, de acordo com a

época e o lugar. Assim, embora o aspecto positivo, via de regra, remeta a uma recompensa,

aparecerá em casos nos quais esse atributo não fará sentido, como no exemplo de Dafne, que

será analisado a posteriori. 

Outro ponto a ser destacado é que os aspectos negativo e positivo são residuais.

Em todas as metamorfoses analisadas nestas páginas é possível verificar essa dualidade que

passa ao longo das histórias metamórficas de todos os tempos. Assim, sob o viés da Teoria da

Residualidade,  compreende-se  essa  temática  e  seus  polos  opostos  como  pertencentes  ao

campo da  mentalidade.  O pilar  é  o  mesmo desde os  tempos  antigos,  desde  as  primeiras

histórias das quais se tem conhecimento. Já as singularidades de cada metamorfose, em cada

século e lugares diferentes, correspondem ao imaginário.
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Com  base  no  que  assinala  o  dicionário,  também as  ideias  desenvolvidas  por

Ulrich  Beck  e  ainda  tendo  em  vista  a  dificuldade  de  explicar  o  termo  metamorfose  na

literatura, cabe formar um conceito a partir do surgimento desse tema em obras literárias2.

Logo,  faz-se  um  breve  panorama  de  algumas  obras  icônicas  desse  assunto  surgidas  no

decorrer dos séculos, desde a Antiguidade, para compreender como o conceito é usado pelos

escritores. Pode-se, assim, chegar à compreensão da metamorfose no cordel.

As  histórias  de  metamorfose,  de  modo  geral,  fazem  parte  do  imaginário  de

diversos povos a partir da Antiguidade. Segundo Arnold Hauser:

A poesia primitiva dos primeiros gregos, como a de todos os outros povos
num estágio primitivo, consistia em fórmulas mágicas, sentenças oraculares,
rezas e encantamentos, cânticos de guerra e de trabalho. Todos esses tipos
tinham algo em comum; podendo ser qualificados como a poesia ritual das
massas.  Jamais  ocorreu  aos  autores  de  encantamento  ou  de  versos
oraculares,  aos  compositores  de  lamentos  fúnebres  e  cantos  de  guerra,
criarem qualquer coisa individual; sua poesia era essencialmente anônima e
destinada à comunidade como um todo, expressavam ideias e sentimentos
que eram comuns a todos (HAUSER, 1998, p. 56).

O  trecho  de  Hauser  atenta  para  três  questões.  A primeira  delas  concerne  às

histórias de encantamentos. É nestas que se encontra a trajetória da metamorfose. Em segundo

lugar,  vê-se  que Hauser  situa  essas  histórias  em uma origem popular,  que  ele  chama de

“poesia ritual das massas”. Isso leva à compreensão de que muito provavelmente tais histórias

têm raiz na oralidade. Por fim, ele ressalta que esse tipo de história normalmente é anônima,

tem raiz na comunidade e é toda feita para a comunidade. O senso de coletivo predominava,

os textos  se referem ao corpo social,  quem é ele,  quais são seus  sentimentos,  quais suas

características. São reflexo do imaginário de determinado lugar.

Nos cordéis de metamorfose, os três aspectos citados estão presentes. Vê-se que

as histórias de encantamento continuam a existir na Contemporaneidade. Histórias como essas

fazem parte do imaginário de cada povo. Mas, se essa circunstância praticamente não muda

2 A pesquisa em torno do tema da metamorfose inclui também a da oratura e as da chamadas por André Jolles
de formas simples, como o mito, a lenda, a saga, dentre outros. Segundo o autor, “para compreender o
universo, é necessário que o homem nele mergulhe, que o sonde, que reduza – de um modo ou de outro – a
infinita  quantidade  de  seus  fenômenos,  que  intervenha  nele  para  realizar  uma seleção.  (…)  O homem
intervém na confusão do universo; aprofunda, reduz, congrega; - reúne os elementos desconexos, separa,
divide, decompõe e repõe o essencial em pequenas pilhas. As diferenças ampliam-se, o equívoco é eliminado
ou então devolvido à univocidade. Pelo desenvolvimento da explicação e o cerceamento da classificação,
chega-se,  pois,  às formas fundamentais.  (…) Cada vez que a linguagem participa na constituição de tal
forma, cada vez que intervém nesta para vinculá-la a uma ordem dada, ou alterar-lhe a ordem e remodelá-la,
podemos falar então de formas literárias” (JOLLES, 1977, p. 28 e 29). 
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no decorrer dos séculos, isso se relaciona com a mentalidade, que é o primeiro pilar da Teoria

da Residualidade. Como visto na introdução a estas páginas, a mentalidade quase não muda,

já  que  faz  parte  da  longa  duração.  Assim,  a  propensão  do  indivíduo  pelas  histórias  de

encantamento,  que  incluem  as  histórias  de  metamorfose,  fazem  parte  desse  conjunto  de

manifestações de ordem mental,  caracterizador  de uma coletividade e que se prolonga de

modo  quase  imutável.  Já  a  forma  como  cada  sociedade  trabalha  com  a  metamorfose

corresponde ao imaginário. 

Como  se  observa,  a  temática  é  residual,  visto  que  as  sociedades  de  épocas

distintas e diversas a retomam. No entanto, deve-se assimilar como esse tema se reconstrói de

tempos em tempos, de lugar em lugar. De acordo com o  Dicionário de símbolos, de Jean

Chevalier e Alain Gheerbrant:

Todas as mitologias estão cheias de metamorfoses: deuses se transformam
ou transformam outros seres em seres  humanos,  em animais  e,  na maior
parte  dos  casos,  em  árvores,  flores,  nascentes,  rios,  ilhas,  rochedos,
montanhas, estátuas (CHEVALIER & GHEERBRANT 1994).

Nessa  conjuntura,  compreende-se  a  metamorfose  posta  não  apenas  em textos

mitológicos,  mas nas obras literárias em geral,  como uma necessidade do ser humano de

explicar,  por  meio do fantástico ou do maravilhoso,  a  transformação que pode e/ou deve

ocorrer nos humanos diante de determinados contextos. É um mostrar-se por completo, uma

nova forma que explica metaforicamente um imaginário. No caso específico aqui examinado,

um  imaginário  acerca  do  feminino.  Assim,  a  metamorfose  como  recurso  utilizado

literariamente desde os tempos antigos está no plano da mentalidade. Já os modos como se

desenvolve na literatura de cada tempo e de cada sociedade referem-se ao imaginário.

Para melhor entender o processo residual, primeiro são analisados alguns casos de

metamorfoses que estão num período que compreende o intervalo entre o mundo antigo e

contemporâneo para comprovar a necessidade do ser humano de explicar certas coisas por

meio da metamorfose feminina. Em seguida, serão analisados mais profundamente os tipos de

metamorfoses e os motivos pelos quais acontecem.

2.1 Brevíssimo panorama das metamorfoses femininas
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Na Grécia antiga, a mente humana e suas diversas faces, também o cosmo, eram

explicados por meio das histórias mitológicas. Tais características, aliás, são visíveis não só na

mitologia dos gregos, mas também na de diversos outros povos e na literatura de modo geral.

Dos gregos, a primeira metamorfose a ser lembrada aqui é a de Medusa.  Por sua beleza,

constituída por longos cabelos e por uma pele sedosa, Medusa foi escolhida sacerdotisa para

manter o templo edificado e consagrado à deusa Atena, na cidade Grega de Hélade. Também

pela  formosura,  era  desejada  por  muitos  homens  e  deuses.  Como  sacerdotisa,  deveria

permanecer  casta  até  ser  concedida  para casamento.  Contudo,  Poseidon,  deus  dos  Mares,

movido por um desejo insano, viola a moça no templo de Atena, causando a ira da deusa.

Esta, por sua vez, castiga Medusa, tirando-lhe justamente aquilo que a fez ser violada: a sua

beleza. A jovem sofre a metamorfose, sendo transformada em monstro. Sua pele tornou-se

enrijecida e os cabelos se transformaram em serpentes. Além disso, ninguém podia mirar nos

olhos dela sob o risco de ser petrificado:

(…) famosa por sua beleza,
ela provocou a cobiça de muitos dos nobres, e em toda ela
não havia parte mais digna de admiração do que os cabelos.
Encontrei quem dissesse que a havia visto.
Consta que o Rei do Mar a desonrou no templo de Minerva.
A filha de Júpiter voltou e cobriu o casto rosto
com a égide. E, para que o fato não ficasse impune,
mudou os cabelos da Górgona em horrendas serpentes.
Ainda agora, para aterrorizar e tolher de medo seus inimigos,
ostenta no peito as serpentes que criou. 

(OVÍDIO, 2017, p. 269).

Medusa passa a viver em solidão, desprovida de toda a beleza e não havia outro

modo de se livrar daquele tormento, a não ser por meio da morte. Isso acontecerá, já que seu

sangue passou a ser bastante desejado, pois de um lado podia matar e, do outro, curar. Então,

surge Perseu que, com a promessa de ter sua mãe libertada, vai em busca de matar Medusa e

trazer a cabeça da górgona ao rei que exigia o sangue da jovem em troca da liberdade da mãe

de herói.

A beleza de Medusa e seus atributos sensuais fizeram com que ela fosse violada.

Contraditoriamente, ela foi culpada por ter sido violentada. Nas entrelinhas, compreende-se

que o elemento erótico emanado de Medusa foi o que a fez sofrer a metamorfose. Além do

significado metafórico dessa transformação, devem ser analisados dois aspectos: o poder que
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o sexo masculino exerce sobre o feminino e a normatização desse poder na sociedade. Além

disso, deve-se levar em conta o fato de a mulher metamorfoseada ser castigada por algo que

não é da responsabilidade dela. Ademais, deve-se analisar com olhar crítico esse motivo que

leva ao castigo e, consequentemente, à metamorfose.

Medusa fora transformada em monstro. Os cabelos eram serpentes, as mãos de

bronze, a pele enrijecida como a de um lagarto, havia presas de javali na base de sua língua e,

além  de  tudo  já  citado,  tinha  um  olhar  que  petrificava  quem  a  mirasse.  Esse  aspecto

monstruoso  tem  um  significado  simbólico  atrelado  à  ideia  de  metamorfose,  pois  a

transformação em monstro significa ir “até uma transformação radical do homem, para torná-

lo apto a viver em um mundo novo. Morra o homem velho, viva o homem novo; essa fórmula

poderia resumir a simbologia do monstro” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994, p. 615).

A radicalidade da transmutação de Medusa reside na ideia de adaptá-la a um mundo em que

ela não mais seja venerada e não cause mais a ira da deusa. 

Depois da transformação, deve-se evitar Medusa para não correr o risco de ser

petrificado. Isso acontece, pois “às vezes, a devoração pelo monstro é definitiva: é a entrada

dos  condenados  no  inferno”  (CHEVALIER  &  GHEERBRANT,  1994,  p.  615).  Portanto,

quando a jovem transformada olha nos olhos daqueles que invadem o seu local de clausura ela

os condena a virar pedra. Assim, a metamorfose provoca mais metamorfose, constituindo-se

em processo contínuo. No caso de Medusa, a metamorfose funciona como castigo que leva à

monstruosidade, consequentemente leva outras transmutações sempre com aspecto negativo.

Outro exemplo de metamorfose feminina na Antiguidade é o caso de Dafne. A

jovem ninfa, filha do rei Peneu, acaba apenada por causa de uma vingança:

O primeiro amor de Febo foi Dafne, filha de Peneu. Esta paixão
não foi obra de um cego acaso, mas do violento rancor de Cupido.
O deus de Delos, orgulhoso da recente vitória sobre a serpente,
vira cupido a dobrar o arco, retesando-lhe a corda, e disse-lhe:
“Que tens tu a ver, jovem, folgazão, com essas pesadas armas?
Isso não são apetrechos mais próprios para os meus ombros,
pois posso ferir certeiramente uma fera ou um inimigo.
Ainda agora abati com incontáveis setas a soberba Píton
que cobria com seu pestífero ventre tão grande extensão de terra.
Satisfaz-se tu em espicaçar com a tua tocha não sei bem que amores
e não te candidates a glórias que só a mim pertencem!” 

(OVÍDIO, 2017, p. 269).
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O modo arrogante como Apolo se dirige a Eros, sua atitude de superioridade por

conter um brilho intenso e por ter matado a terrível serpente Píton provoca a ira do deus do

amor. Para provar que tinha tanto poder quanto Apolo e que possuía uma flecha igualmente

potente, Eros decide atingir o deus do sol com a flecha do amor, ao mesmo tempo em que

atinge Dafne com a flecha que repele esse sentimento:

Chega num instante ao frondoso cimo do Parnaso.
De sua aljava cheia tira duas setas com funções distintas.
Uma afugenta a outra faz brotar o amor.
A que o faz nascer é dourada, com uma ponta aguda e brilhante.
A que o afugenta é romba e tem chumbo no coração da cana.
Esta cravou-a o deus na ninfa, filha de Peneu. Com aquela
feriu a medula de apolo, varando-lhe os ossos.
Logo um se enamora. Só de ouvir a palavra amante,
logo a outra foge (…).

(OVÍDIO, 2017, p. 77 e 79).

Depois desse acontecimento, Apolo passa a perseguir um amor impossível de se

realizar. De acordo com o mito, Dafne era protegida de Ártemis e, semelhante à deusa, queria

permanecer  casta  e  ser  caçadora.  Muitos  a  desejaram,  mas  ela  desdenhava  todos  os

pretendentes.  Quando  os  outros  pareciam aceitar  a  decisão  de  Dafne,  Apolo  insistia  e  a

importunava  constantemente.  Enquanto  a  moça  foge  a  correr,  ele  alimenta  esse  amor  e,

desconhecendo o motivo do pavor dela, pede que o espere, justificando que a ama. Dafne o

deixa falar sozinho e ambos continuam a correr: ele por causa da esperança, ela, do medo.

Quando a ninfa já estava sem forças pediu ajuda ao pai:

(…) olhando as águas do Peneu, grita:
‘Pai! Socorro! Se é que vós, os rios, tendes algum poder divino,
destrói e transforma esta aparência pela qual agradei tanto.’
Mal havia acabado a prece, , invade-lhe os membros pesado torpor,
seu elegante seio é envolvido numa fina casca, cresce-lhe a ramagem
no lugar dos cabelos e os ramos no lugar dos braços.
O pé, tão veloz ainda agora, fica preso qual forte raiz.
A sua cabeça é copa de árvore. Só o brilho nela se mantém.

(OVÍDIO, 2017, p. 83).

Essa metamorfose acontece como um encantamento feito pelo pai de Dafne, que

tinha poderes capazes de livrar a moça do pesadelo de ser violada por aquele que corromperia

a castidade que ela tanto queria manter. Portanto, ela mesma busca a metamorfose com intuito

de  desvencilhar-se  do  medo constante  de  ser  alcançada por  Apolo.  Enquanto  árvore,  não
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consegue se desprender totalmente de seu perseguidor, visto que ele pousa a mão sobre ela e a

beija. Porém, pode, assim, evitar ao menos a perda da virgindade.

Compreendendo a metamorfose como aquilo que revela por completo o caráter do

ser metamorfoseado, entende-se que a árvore na qual Dafne se transforma tem significado

especial. De acordo com o Dicionário de símbolos (1994), a árvore simboliza vida e também

a ideia de constante processo evolutivo, visto que ela chama para si a noção de verticalidade,

de ascensão rumo à perfeição, rumo à integralidade. Tudo isso deve ser observado a partir do

olhar de uma evolução cósmica através da qual compreende-se a totalidade como fazendo

parte do processo de morte e regeneração.

Dafne buscava manter-se virgem e independente, tanto que pediu ao seu pai que

fizesse o mesmo que fez o pai de Ártemis que a apoiou quando ela decidiu permanecer casta.

Por  esse  motivo,  Dafne  se  dirige  e  clama  ao  pai:  “Consente,/  pai  querido,  que  eu

perpetuamente goze da minha virgindade./ Já antes o pai de Diana lhe consentiu o mesmo”

(OVÍDIO, 2017, p. 79). A ideia de fundir-se a outro ser não agradava a ninfa, filha de Peneu.

Para caminhar em direção à integralidade e estar em comunhão com os quatro elementos

primordiais, deveria ser transformada em árvore. 

Após a transformação, ela atinge sua plenitude, pois a árvore simboliza o vínculo

entre a terra e o céu, já que suas raízes estão pregadas ao solo e sua copa se direciona para o

alto. Além disso, a árvore reúne em si os quatro elementos essenciais à existência: “a água

circula com sua seiva, a terra integra-se ao seu corpo através das raízes, o ar lhe nutre as

folhas, e dela brota o fogo quando se esfregam seus galhos um contra outro” (CHEVALIER &

GHEERBRANT, 1994, p. 84). Essa simbologia amplia a ideia de integralidade atingida por

Dafne.  Ela passa a se manifestar completamente sem que sua essência seja atingida,  pois

Apolo não pode mais possuí-la.  O deus do sol,  inconformado com o amor não realizado,

proclama o loureiro como sua árvore preferida e decide usar uma coroa feita com suas folhas

em todos os triunfos: 

(…) estarás sempre, loureiro, 
na minha cabeleira, na minha cítara e na minha aljava.
Acompanharás os generais do Lácio, quando alegres vozes entoarem
cantos de triunfo e o Capitólio vir à sua frente os longos cortejos.
Elevarte-ás, guardiã fiel, frente às portas de Augusto
e protegerás a coroa de carvalho que a encima.
Como a minha cabeça, de cabelos intonsos, mantém a juventude,
mantém tu também a glória de uma folhagem permanente.
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(OVÍDIO, 2017, p. 83 e 85).

A fala de Apolo corrobora a elevação e integridade de Dafne após a metamorfose.

As brilhantes folhas de louro passam a servir de coroa para aqueles generais que venciam, na

cerimônia do triunfo, na qual era homenageado o comandante de uma guerra por meio da

exposição  das  glórias  conquistadas  pelo  grupo  sob  seu  comando.  Também  passa  a  ser

protetora do palácio augustano que era ladeado por dois loureiros e por extensão simbólica de

todas as casas que seguiam o costume. Assim, o caráter elevado de Dafne ao optar por não

fazer aquilo que esperavam dela é mantido através da transmutação. 

Deve-se  agregar  à  análise  mais  alguns  significados  simbólicos  do  loureiro.

Segundo  o  Dicionário  de  símbolos:  “o  louro  está  ligado,  como  todas  as  plantas  que

permanecem  verdes  no  inverno,  ao  simbolismo  da  imortalidade;  (…)  que  (...)  não  foi

esquecido pelos romanos, quando fizeram do louro o emblema da glória” (CHEVALIER E

GHEERBRANT,  1994,  p.  561).  A imortalidade  vinha  por  meio  da  vitória,  significava  a

sabedoria atrelada ao heroísmo. No  Dicionário de símbolos, essas características aparecem

mais diretamente associadas a Apolo. Nestas páginas, buscam-se esses caracteres em Dafne,

visto  que  ela  foi  transformada  com  o  intuito  de  se  livrar  das  investidas  de  Apolo.

Compreende-se que a visão acerca da imortalidade concerne a ela. A ninfa tem a existência

renovada a partir da transformação. Vale ressaltar que isso acontece por causa da ajuda do pai

que é o deus fluvial. Os rios, de acordo com o Dicionário de símbolos, por conta da fluidez

constante, podem denotar fertilidade, morte e renovação. “O remontar das águas significa o

retorno ao Princípio” (CHEVALIER E GHEERBRANT, 1994, p. 780). Assim, ao recorrer ao

pai, Dafne reconhece que ele pode renovar a sua existência, fazendo-a permanecer casta.

A vitória é de Dafne, pois ela consegue se livrar das artimanhas de Apolo e não

cede, nem mesmo quando ele se apresenta como deus:

Procura saber a quem agradaste! Não sou um serrano,
nem sou um pastor. Não apascento por aqui, como pastor rude,
nem vacas, nem cabras. Não sabes, imprudente, não sabes
de quem foges e, contudo, foges. Obedecem-me o país de Delfos, 
(…)
É Júpiter o meu pai. Por mim se revela o que será, o que foi e o que é.
Por mim se harmoniza o poema com o som da lira.
É certeira minha seta. (…)
(…)
A medicina é invento meu. Por todo o mundo me chamam salutar,
pertence-me o poder das plantas.
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(OVÍDIO, 2017, p. 81).

Apolo é arrogante e vaidoso, acredita que pode mudar o pensamento de Dafne. O

modo como se insinua faz pensar que será o detentor da vitória nessa corrida de opostos. Ele

parece não compreender o fato da ninfa odiá-lo e é destemido na luta pela conquista do objeto

desejado. Porém, logo depois, o deus começa a reconhecer sua impotência: “Ai de mim, que o

meu amor não há planta que o cure,/ e as minhas artes que a todos servem, não servem ao

dono” (OVÍDIO, 2017, p. 81). Apolo conhecido como deus da profecia, da adivinhação, das

artes, é arqueiro,  sendo senhor da medicina,  pensava antes ter  todos os meios para tomar

posse da ninfa. Todavia, todos os seus atributos foram vencidos pelo caráter de Dafne e ainda

por esta ser destemida a ponto de buscar uma mudança completa da forma.

Com base no exposto, compreende-se a obstinação da jovem ninfa que não se

deixou  abater  pelo  poder  do  deus  sol,  mesmo  quando  ele  apresentou  os  atributos  mais

elevados. Essa rejeição indica a consciência da ninfa que, por si só, bastava-se. Ela seguia o

exemplo da filha de Zeus e Leto e irmã de Apolo, a deusa Ártemis. Isso porque prezava a

liberdade e desejava traçar seu próprio caminho, sem nunca se deixar subjugar pelo controle

masculino. Além disso, a deusa era responsável por três grandes áreas da vida humana: a

fertilidade, a reprodução e o nascimento. Tinha o controle do tempo, sendo responsável pelos

ciclos da vida. Morava com suas ninfas no bosque protegendo a natureza. 

Além dos  atributos  citados,  Ártemis  era  a  deusa  mais  próxima das  mulheres,

considerada  protetora  delas.  Era  a  personificação  do  espírito  feminino  independente.  As

mulheres  que  a  seguissem  teriam  liberdade  para  escolher  seus  próprios  objetivos.  É

exatamente o que acontece a Dafne que opta por ser livre, por ter direito sobre si, o que, por

fim, ela consegue através da metamorfose.

A metamorfose de Dafne é positiva no sentido de que essa é a saída para ela não

ser alcançada por Apolo. Mas não chega a ser uma recompensa por algo, muito menos um

castigo. As causas da metamorfose de Dafne são várias. A primeira diz respeito à soberba de

Apolo diante de Eros. A arrogância do Deus Sol leva à segunda causa: irado e movido pela

vingança, Eros dispara as duas setas, levando o amor a Apolo e a rejeição desse sentimento a

Dafne. O desprezo da moça é a terceira causa. Quando está sem saída, a ninfa recorre ao pai

que  concretiza  a  metamorfose.  Esses  são  os  três  motivos  primordiais  para  que  o

acontecimento metamórfico exista para Dafne.
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Ainda na Antiguidade, outra obra referencial é A metamorfose ou o asno de ouro,

de Lúcio Apuleio. O texto tem como protagonista Lúcio que sai rumo à Tessália. Ao parar em

Hípata, Lúcio se hospeda na casa de Milón para entregar-lhe uma encomenda. Lá, conhece a

esposa do anfitrião,  Panfília,  e  sua empregada Fótis  por  quem ele se apaixona.  Em certa

ocasião, Lúcio observou que, ao usar um unguento, Panfília se transformou em coruja e voou

pela  janela.  Fascinado  por  histórias  de  encantamento,  Lúcio  convence  Fótis  a  passar  o

unguento nele, mas ela usa o frasco errado e ele é transformado em jumento. 

A história de Lúcio Apuleio foi retomada intertextualmente e residualmente pelo

cordelista Stélio Torquato no cordel  O asno de ouro (2017).  A adaptação feita pelo autor

brasileiro está conforme o pensamento de Arnold Hauser sobre o gosto social pelas histórias

de encantamento. Na literatura, a palavra adaptação refere-se à “transposição de uma obra

literária para outro gênero” (HOUAISS, on-line, 2001). No exemplo em questão, Torquato faz

isso quando reconstrói a história do asno de ouro em versos de cordel e quando utiliza uma

linguagem tipicamente brasileira e, mais especificamente, da região Nordeste do Brasil.  O

ponto mais importante da obra a ser destacado nesta argumentação é o fato da mulher buscar a

transformação como um meio de ter relacionamentos extraconjugais sem que o marido saiba.

Por esse ângulo, a metamorfose é usada como um mecanismo de defesa.

Na Idade Média, a metamorfose feminina mais conhecida é a que se encontra na

lenda da Mula sem Cabeça. A narrativa tem origem na Península Ibérica ainda no século XII.

É também conhecida como Burrinha de Padre ou somente Burrinha. Ela surge como castigo

de mulher que se torna amante de um padre. É caracterizada como burrinha marrom que tem

tocha de fogo no lugar da cabeça. Suas ferraduras são de prata ou de aço, costuma correr

bastante  rápido e  assustar  as  pessoas  que cruzam seu caminho.  Durante  a  madrugada,  já

bastante  cansada,  volta  à  forma  humana  sob  a  qual  permanece  até  chegar  a  nova  noite

fatídica3. Em algumas versões, para que o encantamento se desfaça, faz-se necessário alguém

ter coragem de arrancar da cabeça da mula o freio que carrega. Logo, ela se arrependerá e

chorará. Para que a metamorfose não volte a acontecer, aquele que retirou o freio deve morar

na mesma freguesia da mulher. 

A lenda surge durante o período medieval, durante a ascensão do Catolicismo. A

função  do  padre  era  substancial  para  Igreja.  Obedecendo  à  tradição  católica,  os  padres

deveriam ser celibatários, porém muitos se envolviam amorosamente, indo de encontro às leis

3 Segundo Câmara Cascudo (1980) a metamorfose acontece na noite de quinta para sexta-feira.
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religiosas. Ambos se envolviam amorosamente e infringiam a tradição religiosa, não obstante,

o  castigo  só  atingia  às  mulheres,  consideradas  como  tentação,  caminho  para  o  pecado,

enquanto os padres eram vistos como vítimas.

 Com base nisso, entende-se que a lenda tinha cunho moralizante com o fim de

evitar o relacionamento amoroso de mulheres com os sacerdotes. Contudo esse moralismo

atingia  somente  uma  das  partes  envolvidas  com  o  pecado,  a  mulher.  Essa  história,

acompanhada do mesmo teor moral, chegou à América através do processo residual advindo

da colonização. O fato dos povos colonizadores quererem difundir os preceitos da religião

católica foi um facilitador para a propagação da lenda.

A escolha da mula como representação da mulher castigada dá-se pelo fato de ser

esse animal o meio de transporte dos padres e demais autoridades no século XII, desde que a

consideravam  vigorosa.  Além  disso,  era  um animal  seguro  para  os  caminhos  escolhidos

(CASCUDO, 2002). Nessa lógica, a mula era um animal que fazia parte da movimentação dos

padres, estava sempre com eles. De modo que a lenda da mula sem cabeça traz consigo uma

ironia: o envolvimento dos padres com uma mulher não era algo pontual, mas constante. 

O resíduo em torno da metamorfose como castigo a uma mulher que desobedeceu

a um preceito religioso se amplia no Nordeste brasileiro a começar pela história da Mula sem

Cabeça,  que  acaba  dando  origem  a  várias  outras  histórias  de  metamorfoses  femininas.

Segundo Câmara Cascudo:

No Brasil, a tradição da transformação da mulher em animal liga-se a uma
ideia de castigo individual por uma conduta sacrílega. A noção da pessoa do
sacerdote é tão alta que a ele a purificação sobre-humana só aparecerá depois
de sua morte. Como tem as mãos, a cabeça e o peito úmidos dos santos óleos
da consagração nenhum animal pode receber sua alma (CASCUDO, 2002, p.
193).

O trecho  justifica  o  fato  de  só  a  mulher  ser  castigada  quando  acontece  uma

conduta sacrílega envolvendo padres e demais autoridades da Igreja. Um pecado grave contra

a  religião  ou contra as  coisas  sagradas,  mesmo sendo cometido  pelas  duas  partes,  levará

somente a mulher a julgamento. 

Essas histórias de metamorfoses presentes nos cordéis resultam da cristalização de

resíduos da metamorfose que aconteceu ao longo dos séculos. Para mostrar esse aspecto como

elemento  residual  no  cordel  de  metamorfose,  deve-se  primeiro  observar  a  recorrência  da

lenda. Segundo Cascudo (2002), a história é contada em todo o Brasil, a diferença de um
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estado para outro está na variação de detalhes, mas a base da lenda permanece. A mulher que

se envolve com o padre será sempre castigada e, em algumas versões, só quem pode evitar a

metamorfose é o próprio sacerdote: “Para evitar o bruxedo, deverá o amásio amaldiçoar a

companheira, sete vezes, antes de celebrar a missa” (CASCUDO, 1980, p. 510).

O padre, por sua vez, mesmo tendo descumprido o voto de castidade, continua a

celebrar missas normalmente. Isso evidencia o caráter misógino da lenda e da sociedade na

qual ela nasce e também naquelas em que sobrevive. Como se observará a seguir, o castigo

metamórfico relacionado à mulher se amplia através da cristalização do resíduo aumentando

as possibilidades de motivos que levam à metamorfose. Para aprofundar as discussões acerca

de como o resíduo da metamorfose se cristaliza e torna-se o núcleo de um novo imaginário,

começa-se com a análise do cordel A mulher sem cabeça que está aparecendo no Nordeste, de

Rodolfo  Coelho  Cavalcante  e  Alipio  Bispo  dos  Santos.  A escolha  desse  folheto  não  é

aleatória, visto que o intuito é iniciar as discussões em torno do resíduo metamórfico por

cordéis escritos por volta de meados do século passado.

Rodolfo  Coelho  Cavalcante  e  Alipio  Bispo dos  Santos  publicam o  cordel  em

análise em 1972. No texto, não ocorre a transformação de Sebastiana, a personagem principal,

em animal, como é comum nos cordéis em que há metamorfose. Quando ela encontrar a Mula

sem Cabeça experimentará uma mudança de caráter, de transição entre a vida de pecado e a

santificada.  O título do cordel já remete à lenda medieval e, ao ler  o texto por completo,

entende-se que ali  estão alguns elementos residuais.  Conta a história de uma mulher  rica

chamada Sebastiana que detestava ouvir falar em Padre Cícero. Por causa dessas atitudes,

Germínio, um devoto do padre, sempre entrava em conflito com Sebastiana. Ela, ao saber que

Germínio  iria  a  Juazeiro  para  fazer  romaria,  vai  ao  encontro  dele  e  profere  as  seguintes

palavras:

(…) Seu Germínio,
Que bobagem é essa sua,
Crer naquele feiticeiro
Que andava rua em rua
Pregando besteira à beça...
Vive no mundo da lua …? 

(CAVALCANTE & SANTOS, 1972, p. 02).

Como se vê, Sebastiana, além de condenar a atitude do romeiro, ainda chama o

padre de feiticeiro, qualificativo considerado blasfêmia contra aquele que é chamado, pela
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Igreja  católica,  de  ungido  do  senhor.  Então,  diante  da  atitude  zombeteira  de  Sebastiana,

Germínio formula a seguinte resposta: 

(…) - Senhora
Sou contra sua opinião,
Pois tudo que ele falou 
Vemos com exatidão.

(CAVALCANTE & SANTOS, 1972, p. 03).

Como se observa, Germínio mantém-se firme e ainda confirma a possibilidade de

se provar tudo que é dito por Padre Cícero. Sebastiana não muda de opinião, mas afirma que

acreditará no padre caso seja castigada no caminho de volta para casa. Durante o trajeto,

aparece uma mulher sem cabeça que, de modo misterioso, afirma que o padre é milagroso.

Então começa a explicar o que a levou a tomar aquela forma e aconselha Sebastiana a não

blasfemar contra o padre:

Não faças profanação
Daquilo que é sagrado
Germínio com sua fé 
Não segue o caminho errado,
Eu por ser uma descrente
Tenho sofrido um bocado.

(CAVALCANTE & SANTOS, 1972, p. 03).

A mulher  metamorfoseada  já  reconhece  o  seu  pecado,  do  mesmo  modo  que

acontece  à  Burrinha  da  lenda  medieval  depois  de  sua  peregrinação.  Porém,  o  pecado  da

personagem do cordel não foi ser amante de um padre e sim blasfemar contra ele. Um dos

significados de blasfêmia é insulto à divindade ou a uma pessoa pertencente ao clero. Por

conseguinte, os motivos da metamorfose em ambos os casos se assemelham. Além disso, a

Mulher sem Cabeça do cordel em análise fala sobre outros pecados cometidos por ela, os

quais têm relação direta com a sexualidade, o que também remete à lenda:

Eu já fui moça devassa,
Já fiz enorme alarido,
Enganei muitos rapazes,
Casei, driblei o marido
Por isso fui me parar
No ‘Vale Desconhecido’.

(CAVALCANTE & SANTOS, 1972, p. 05).
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Os elementos que remetem à sexualidade e ao poder de sedução femininos estão

presentes no trecho como causas do castigo. Além de zombar do padre, a mulher entregava-se

aos prazeres da carne os quais precisariam ser evitados ou deveriam ser realizados de forma

comedida e do modo como pregava a Igreja,  através do casamento.  Observa-se,  assim,  o

mesmo mote da lenda da Mula sem Cabeça, tendo em vista que em ambos os casos ocorrem

metamorfoses e os motivos ainda são semelhantes.

Os exemplos citados são uma pequena mostra de como a metamorfose feminina é

parte  do  imaginário  que  se  constrói  em torno da  mulher  de  diversas  sociedades  desde  a

Antiguidade  até  a  Contemporaneidade.  Consciente  disso,  compete  analisar  mais

profundamente  essas  histórias  metamórficas  que  ultrapassam as  barreiras  do  tempo  e  do

espaço e chegam ao cordel e também os tipos de metamorfose e os modos como ela se realiza

residualmente.

2. 2 Resíduos da transformação da personagem feminina

Diante  dos  enquadramentos  analisados,  compreende-se  que  a  metamorfose

feminina no cordel é residual tendo em vista as características que ela apresenta nos mais

diversos textos lidos para a construção deste texto e que remetem tanto aos tempos antigos,

como aos medievais. Tais características resultam das fusões dos tipos de metamorfose e dos

motivos pelos quais ela acontece a uma mulher  ao longo dos séculos.  Nesse subcapítulo,

aprofunda-se análise da metamorfose feminina nos cordéis considerada sob três pontos de

vista: o negativo, o positivo e aquele que não apresenta essa dualidade. 

Nos  três  pontos  de  vista  citados,  observa-se  que  as  metamorfoses  femininas

residuais nos cordéis analisados nesta tese são de diferentes tipos,  entre os quais estão a)

aqueles  em  que  ocorre  a  transformação  da  mulher  em  animal;  b)  os  textos  em  que  a

transmutação é em outras formas; c) os casos em que a transformação se dá apenas nas roupas

e no asseio do corpo da mulher.

Nessa composição, são analisados também os motivos pelos quais a metamorfose

acontece: a) castigo por uma desobediência da mulher às regras impostas pela Igreja e/ou pela

sociedade  em  geral;  b)  vingança:  um  indivíduo  qualquer  deseja  algo  de  uma  mulher
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(normalmente amor ou sexo), como ela o rejeita, ele a transforma em animal, impossibilitando

o relacionamento dela com outras pessoas; c) encantamento 1: não se sabe o motivo pelo qual

a mulher sofre a metamorfose e somente algumas pessoas podem ver; d) encantamento 2:

recompensa por  uma benfeitoria  e/ou humildade.  Os dois  primeiros casos e  o  último são

frequentemente  ligados  ao  universo  do  maravilhoso,  visto  que o  processo  metamórfico  é

natural no enredo. Já o terceiro caso pertence ao universo do fantástico, pois se relaciona com

a visão de uma ou de algumas poucas pessoas do contexto narrativo. Os demais não creem na

visão, justamente porque não veem4.

Na análise residual, são abordados os seguintes aspectos: a metamorfose pode ser

negativa ou positiva. Sendo negativa, pode acontecer como castigo ou por ciúme gerador de

vingança.  O castigo  geralmente  advém de uma profanação contra  a  Igreja  ou  contra  um

membro dela, ou de uma desobediência a alguma lei imposta pela sociedade. Outros há em

que a mulher é castigada sem mesmo ter culpa (o pecado pode ter sido cometido por outra

pessoa,  às vezes  um homem).  Há outras situações  em que o desvio é cometido por  uma

mulher e um homem e somente a personagem feminina sofre a sanção. 

Nas ocorrências citadas, a metamorfose atua como elemento disciplinador e em

que traduz todo o caráter considerado imperfeito da personagem metamorfoseada. Primeiro, a

forma física  muda  completamente  e  o  caráter  permanece,  ao  menos  inicialmente,  com o

intuito de mostrar o animal como uma extensão da mulher. A disciplina se dá pelo fato de que

aquele  que  sofre  e  os  que  veem  a  metamorfose  reconhecem  que  se  agirem  da  forma

considerada  animalesca  se  transformarão  no  animal  que  apresenta  simbolicamente  o  seu

caráter. 

A punição faz parte da humanidade. Na literatura, mais especificamente quando

envolve o maravilhoso e, em alguns casos, o fantástico, a metamorfose é um meio punitivo

eficiente.  A relevância  dessa  afirmação  está  no  fato  de  que    literatura,  por  meio  da

verossimilhança  “tem  sido  e  continua  ser,  ao  longo  dos  milênios,  o  fator  decisivo  de

iluminação  de  certos  e  determinados  problemas  em  importantes  departamentos  do  saber

humano” (PONTES, 2005, p. 03). Nesse cenário, a literatura de cordel, ao abordar a temática

em questão, traz à tona a problemática em torno do feminino. Assim, a metamorfose feminina

nesse cenário literário traduz o imaginário acerca da mulher nas mais diversas épocas e, ao

chegar ao cordel, percebe-se que essas épocas se entrecruzam. 

4 Os conceitos de maravilhoso e de fantástico são examinados no capítulo 2 desta tese como temas que giram
em torno do grotesco. 
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Nesse  caso,  o  resíduo,  o  núcleo  desses  imaginários  são  a  metamorfose  e  a

punição. Medusa foi punida por ter sido violada no templo da deusa Atena. A Burrinha do

padre foi transformada por ter  mantido relações amorosas com o sacerdote.  No cordel,  A

mulher  que  virou  cobra  por  zombar  de  Frei  Damião,  de  Pedro  Bandeira,  a  personagem

feminina é transformada por zombar daquele frade e por ter uma conduta não condizente com

o que se esperava dela. Em todos os casos tem-se a metamorfose e a sanção, ocorre cada um

apresenta uma particularidade, mostrando que, embora se interliguem residualmente, o que se

tem são três imaginários diferentes acerca do feminino. 

Para um melhor  enquadramento da questão,  deve-se lembrar que Beaugrand e

Dressler (1981) propuseram sete propriedades para a efetivação da textualidade, sete critérios

para  que  texto  seja  um  texto:  coesão,  coerência,  intencionalidade,  aceitabilidade,

informatividade, intertextualidade e situacionalidade. Não cabe discutir acerca de todos esses

elementos,  mas  apenas  sobre  um  deles:  a  informatividade.  Esta  diz  respeito  ao  teor  de

novidade de  cada texto,  aquilo  que  em determinada obra  aparece  como algo  inesperado.

Compreende-se  que  a  composição  literária  apresenta  elementos  previsíveis,  os  quais  se

relacionam com o  resíduo,  mas  também traz  consigo  a  novidade,  isto  é,  a  cristalização,

fazendo que, assim, desenvolva um novo imaginário.

Esse processo residual é exatamente o que acontece no cordel A mulher que virou

cobra por zombar de Frei Damião, de Pedro Bandeira. O texto traz uma história que se passa

no Maranhão. Uma mulher casada que traiu o esposo e “passou a viver jogada”, costumava

proferir palavras de ofensas a várias pessoas do meio religioso, inclusive a Frei Damião. Por

causa de atitudes como essa, acabou transformada em serpente. Observa-se que a situação

geradora da metamorfose  feminina nesse cordel  gira  primeiro  em torno da ofensa a  uma

personalidade religiosa ou à Igreja de modo geral:

 Tentada por Satanás
(…)
Passou a dizer aos pais
que não ia mais a Missa
de Cristo fez zombaria
sem saber que ainda um dia
essa sua hipocrisia
ia findar-se em carniça
(…)

Um dia foi a uma festa 
já se sentindo intranquila
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era uma Santa Missão
Pregada por Frei Damião
nos brejos do Maranhão
numa igrejinha sem vila.

(…)
partiu no rumo da igreja
perdeu-se na multidão
(…)
e começou a dizer piada
com o Santo Frei Damião.

(BANDEIRA, 19--, p. 1 e 2).

Verifica-se que a entidade religiosa,  como nos tempos antigos,  é  colocada em

lugar de destaque, além de ser merecedora de todo o respeito e veneração. Estar no templo era

uma forma de homenagear aqueles que faziam parte do grupo de autoridades da Igreja, bem

como de cultuar a Deus que deveria ser objeto de adoração. A problemática que resulta na

metamorfose é o fato da mulher ir ao templo e blasfemar contra o frade, contra os fiéis ou

mesmo contra um dos que compõem a trindade ou ainda o ato de se negar a participar ou ir à

missa.

Tais problemáticas potencializam o elemento residual em torno da metamorfose,

pois, além do acontecimento metamórfico ser negativo e seu funcionamento como castigo ser

um resíduo, os motivos que levam a esse castigo também são residuais. A blasfêmia ou a

afronta contra um deus já foi motivo de castigo na Antiguidade, como se observou no caso de

Medusa, mas, no contexto em análise, nota-se que a punição pelo fato da mulher blasfemar

contra Deus (nos versos citados, contra a segunda pessoa da trindade, Cristo) é residual, pois

retoma o modo como o cristão vê Deus na Idade Média.

Para melhor compreender o imaginário acerca desse ser supremo que se encontra

no cordel em análise e remonta à Idade Média, faz-se uso da obra O Deus da Idade Média, de

Jacques Le Goff (2013). Segundo o autor, houve uma grande mudança na história humana

quando trocou-se o culto a diversos deuses pelo culto a um só Deus. Este não tem um nome

como os  deuses  da  Antiguidade grega ou como Javé e  Alá  do  judaísmo e  do islamismo

respectivamente. Ele é chamado somente de Deus, com a inicial escrita em letra maiúscula,

reforçando  sua  unicidade.  Além  do  mais,  ele  podia  ser  representado  como  uma  pessoa

humana. Deus se assemelhava aos homens, ou melhor, os humanos eram semelhantes a Ele. É

um Deus soberano, criador de todas as coisas, inclusive da humanidade. Ele havia optado por

criar o homem a sua imagem e semelhança, mas aparece representado “sobre um trono, ‘como
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majestade’ (…) [ou como] Jesus sofredor crucificado (…) [ou ainda] como Deus pai” (LE

GOFF, 2013, p. 12). Para o medievalista, esses pontos têm “uma significação profunda, e leva

a considerar as relações entre o Deus do dogma e o dos fiéis uma obrigatória visão histórica”

(LE GOFF, 2013, p.  12 e 13),  pois,  segundo o autor,  a imagem desse ser superior  muda

dependendo de quem a vê.

Ao período em que esse modo de ver o ser divino se concretiza, Le Goff chama de

Antiguidade tardia, pois, para o autor, ao contrário de Baixo Império e de alta Idade Média,

essa expressão corresponde melhor à ideia de longa duração5. Nesse período, o Deus cristão

antes rejeitado passa a ser seguido e se torna oficial: “a igreja, principal poder dominante da

Idade Média e da sociedade feudal, [é] que supervisiona, controla, garante o domínio de Deus

sobre o conjunto da sociedade e mais especialmente dos leigos” (LE GOFF, 2013, p. 67). E,

assim, ele passa a ser “senhor por excelência”. Tendo lugar de destaque na sociedade que era

dominada pelo governo e pela Igreja, ele passa a exercer grande poderio sobre os homens. A

Igreja funciona como esse elo entre o poder que emana de Deus e que vem do humano. 

Esse modo de pensar medieval encontra-se no cordel,  pois a figura de Deus é

soberana e merecedora de todo respeito e adoração. Tanto que o cordelista, ao iniciar seu

texto, pede inspiração e memória a Jesus (considerado Deus e segunda pessoa da trindade)

para contar a história. Como na medievalidade, a sociedade observada no cordel tem como

autoridade religiosa máxima o Deus cristão e a Igreja tem uma função primordial de ser um

elo entre esse Deus e os homens. É uma forma de amenizar o distanciamento da ideia desse

ser unívoco, visto que ele está em um patamar muito elevado e impalpável, tendo em vista a

sua  onisciência,  onipresença  e  onipotência,  características  que,  se  não  pela  fé,  são  quase

inapreensíveis para os homens. Então, a Igreja, na pessoa dos clérigos, torna-se responsável

por diminuir esse abismo entre o Deus cristão e os humanos. Compreende-se o fato de os

padres, os frades e outras pessoas pertencentes ao clero terem tanto prestígio na sociedade da

qual  fazem  parte.  As  procissões  promovidas  pela  Igreja  são  exemplos  dessa  busca  pela

aproximação do homem com Deus. 

A personagem  mulher  no  cordel  de  Pedro  Bandeira  aparece  como  elemento

destruidor dessa soberania divina. Ela não reconhece o poderio de Deus. No trecho citado, vê-

se que, em vez de se aproximar da divindade, ela é “tentada por Satanás” (p. 01). Ela se une

com aquele que é o oposto do Deus cristão, aquele que desejou ser como Deus e que, no

5 Nessa ideia de longa duração não há um fim de determinada coisa, mas sim um prolongamento de algo que
aos poucos vai se enxertando de novos elementos , mas não deixa o antigo apagar por inteiro.
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âmbito maniqueísta, é a representação do Mal. Aproximar-se desse ser antagônico é ignorar

completamente a supremacia exercida pelo Deus cristão. Em função disso, ela precisa ser

castigada de forma exemplar, a fim de que compreenda a baixeza do seu erro e a magnitude

daquele que está sendo desrespeitado por ela. No cordel estão igualados Deus, os homens

pertencentes ao clero, os sacramentos e os fiéis. Quando um desses é atingindo, ocorre uma

reação em cadeia, todos os outros acabam sendo violados também. 

Como se observa no trecho em exame, depois de se aliar a Satanás e distanciar-se

de Deus, a mulher passa atingir aqueles que são o elo entre o humano e o divino, na pessoa do

frade.  Frei  Damião viveu a propagar  o evangelho cristão,  por  meio de missões  católicas,

viajando  de  cidade  em cidade  do  Nordeste,  subindo  em palanques  e  fazendo  pregações.

Costumava participar das romarias e fez isso durante a maior parte de sua vida, enquanto a

saúde permitiu. Por tudo isso, o frade era um religioso de destaque nessa região do país: 

-  (…)  o  amado  do  o  povo  sertanejo  –  um  frade  pequenino,  de  físico
acanhado, a cabeça e a barba encanescidas pela trabalheira áspera e a voz
sempre enrouquecida pelo esforço da pregação constante, cujo prestígio no
meio  do  povo  é  tão  grande  que  o  transforma  na  maior  força  moral  da
hinterlândia.
(…)
Quando  Frei  Damião  aparece  nos  adros  das  igrejas  e  das  capelinhas
modestas  a  sua  palavra  fustiga  como um látego os  crimes  e  os  pecados
aquela  voz  sempre  mansa  e  de  onde  parece  escorrer  o  leite  da  ternura
humana, nessa ocasião sempre adquire tonalidades fortes e abala como uma
descarga elétrica a alma da existência (SANTOS, 1953, p. 07).

A ação  de  Frei  Damião  colaborou  para  que  ele  se  tornasse  uma  autoridade

religiosa respeitada, além de fazer dele significativo elo entre Deus e os fiéis. A forma como é

descrito pelo cronista Luiz Cristovão dos Santos demonstra a força desse papel exercido por

ele durante quase toda sua existência. Esse elo se amplia a cada vez que ele chega em uma

cidade, sobe em um palanque e cumpre missão de pregar o evangelho e o Catolicismo. Assim,

quando a personagem feminina do cordel investigado coloca “gás no retrato” do frade e faz

piada contra ele, comete um pecado gravíssimo para aqueles que fazem parte do contexto da

Igreja. Esta é um “ator fundamental. Por sua vontade de dominação e, de resto, seu sucesso,

ela se esforça para funcionar de modo permanente entre homem e Deus” (LE GOFF, 2013, p.

88). A Igreja tem o papel de exercer controle sobre os fiéis, a fim de que eles não se desviem

da pregação que lhes é imposta. O frade é a representação desse desejo de dominar. Atitude
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constatada  quando,  enquanto  ouve os  xingamentos  e  zombarias  proferidas  pela mulher,  o

padre já sabe que ela será castigada logo em seguida:

Frei Damião já sabendo
do caso fenomenal
fez que nada estava vendo
ali naquele local
enquanto ele rezava
a Santa Missão pregava
a mulher se transformava
numa serpente infernal.

(BANDEIRA, 19--, p. 03).

Nesse trecho, destaca-se o menosprezo de Frei Damião pelas atitudes da mulher,

pois  parece  acreditar  que  todos  os  que  praticam pecados  como  aqueles  presenciados  ali

receberão o devido castigo.  Mais do que acreditar  nisso,  o frade deseja que os seus fiéis

tomem o acontecimento como exemplo,  a  fim de que não afrontem a divindade,  nem os

representantes de Deus na Terra. Continua sua pregação, comporta-se como se não houvesse

nada anormal acontecendo. Simultaneamente, o processo metamórfico começa a se realizar.

Por desdenhar daquele que é o elo entre os homens e Deus, a mulher passa a não fazer mais

parte do grupo de humanos que se reúne para se aproximar da entidade divina cristã.

A zombaria e a blasfêmia proferidas pela mulher ofendem não só o frade, mas a

todos os fiéis. Primeiro porque o frade era venerado pela comunidade da Igreja. Quando Frei

Damião é atingido pelos ataques da mulher, todos os fiéis por extensão acabam se tornando

alvo das ofensas. Por isso, todos, de certa forma, veem a necessidade de que ela seja punida,

visto que,  ao afrontar o frade ela ataca a Deus.  Além do mais,  vendo um desrespeito de

tamanha proporção contra um frade, os fiéis precisam que esse pecado seja punido, a fim de

que o respeito ao frade e a Deus seja mantido. Caso a punição não acontecesse, haveria uma

desmoralização da Igreja, de Deus, do frade e de todos os fiéis. 

O  poder  ou  o  mérito  da  metamorfose  reside  nessa  ideia  de  mostrar  que  a

hierarquia da Igreja e, sobretudo, o respeito à divindade suprema cristã devem ser mantidos. A

partir da metamorfose ocorre a demonstração de que aquela mulher não pertence àquele meio

cristão. Por isso ela é transformada. Suas atitudes, seu modo de agir diferem de todos aqueles

que fazem parte daquela sociedade que tem Deus como ser supremo. A presença dela quebra

essa  harmonia  gerada  pela  confiança  em um Deus  único  que  exerce  seu  poder  sobre  a

sociedade.
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Além de ferir a Deus quando profere palavras contra frei Damião e contra os fiéis,

a mulher também comete alguns pecados abomináveis para a Igreja e nisso também reside o

aspecto residual. Se a mulher zombava de Deus e da Igreja e esta era responsável pelos sete

sacramentos, então ela não poderia se salvar. Estava condenada. Os sacramentos são batismo,

confissão, eucaristia, crisma, matrimônio, ordem sagrada e unção de enfermos. Eles assinalam

etapas importantes da vida de um cristão católico. De acordo com a Igreja, são indicadores da

comunhão do ser humano com Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo e também a

comunhão com a Igreja através da doutrina pregada pelos discípulos de Jesus. No cordel, é

possível saber que ela cumpriu ao menos um sacramento, o do matrimônio. Isso leva a crer

que, outrora, a mulher seguiu os preceitos da religião cristã católica, porém, depois de casada,

trai o marido e corrompe o sacramento, ocasionando um distanciamento entre ela e a Igreja.

Esse distanciamento deve ser entendido a partir da relação com o fato de que, de

acordo  com  a  Bíblia,  Deus  criou  o  homem  à  sua  imagem  e  semelhança.  As  várias

representações que se têm do Deus cristão, sejam elas iconográficas ou não, apresentam-no

sob a forma humana, justamente por ele ter sido o modelo no qual se inspirou ao criar o

homem e a mulher. Quando a personagem se desvia de Deus e da Igreja, metaforicamente ela

se afasta da forma humana. Assim, a metamorfose se justifica por completo, quando nela não

há mais a imagem e semelhança de Deus.

Essa  dessemelhança  também  é  residual,  pois  remonta  ao  pecado  original.  A

serpente é a representação daquilo que se afasta de Deus, aquilo que se opõe ao ser supremo

do Cristianismo. Quando é transformada justamente em cobra, a personagem do cordel em

análise tem sua metamorfose justificada também por esse afastamento e isso causa profunda

estranheza:

As mulheres se assombravam
a cobra chamava o diabo
suas pernas já estavam
transfiguradas num rabo
toda roxa e transformada
(…)

a cabeça de  mulher
e o corpo de cascavel
como um fantasma teóricos 
maligno, fantasmagórico
brusco, dramático e histórico
rude, assombroso e cruel.
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(BANDEIRA, 19--, p. 05).

Na citação, identifica-se o distanciamento do divino quando a mulher chama o

diabo e se intensifica quando a transformação em cobra vai se concretizando e ela vai se

tornando cada vez mais estranha para todos que a observam. Sua nova forma indica seu não

pertencimento à Igreja. Por isso deve ser rechaçada, o que fica claro quando o frade pede que

ninguém tenha medo daquele ser que surge na frente de todos. Sua aparência monstruosa

passa a ser alvo de chacotas. Assim, o poder da Igreja e de Deus são mantidos.

Por fim, cabe analisar o aspecto sexual ligado ao feminino como residual, visto

que,  semelhante  ao  que  ocorria  na  medievalidade,  o  afloramento  da  sexualidade  leva  ao

pecado e deve ser freado. Foi por causa disso que a concubina do padre se transformou em

Mula sem Cabeça. No cordel, esse elemento potencializa o pecado cometido pela moça. Ela

não quer estar na Igreja, zomba de Deus, de Frei Damião e dos fiéis justamente porque deseja

viver  uma vida  mundana que inclui  a  entrega  aos  prazeres  da  carne.  Depois  que já  está

transformada,  aparentemente arrependida,  a mulher  confessa seus  pecados,  afirmando que

vivia uma vida de orgias e condenando essa atitude. Além disso, ela mostra quais erros podem

levar à condenação:

Mulher que trai marido
moça que responde aos pais
homem casado enxerido
‘quiba’ que ilude rapaz
vigários amasiados
por Deus estão condenados
pra serem crucificados
nas prisões de satanás.

(BANDEIRA, 19--, p. 07).

Como na lenda da Mula sem Cabeça, a mulher que virou cobra por zombar de

Frei Damião serve de exemplo para que outras pessoas não se deixem envolver pelos prazeres

do  corpo.  Por  isso  ela  elenca  os  pecados  que  a  ele  se  relacionam,  os  mais  condenados,

principalmente quando a personagem pecadora é uma mulher. Persiste o resíduo do medievo

que vê a mulher como origem do pecado da carne. Só a amante do padre sofre a metamorfose

na Idade Média; de igual modo, no cordel em análise, a mulher é metamorfoseada em cobra,

símbolo da tentação, símbolo da quebra de unidade entre o homem e Deus.

A metamorfose  negativa  como fruto  de  um ciúme que  gera  vingança,  muitas

vezes, tem uma relação direta com a sexualidade e a beleza feminina. Acontece, às vezes, pelo
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fato de a mulher rejeitar aquele homem que a deseja, e ele, sem aceitar, faz com que seja

metamorfoseada. Também pode ser causada pela vingança de outra mulher que, por inveja ou

ciúme,  ordena  a  transformação  de  determinada  personagem  feminina.  Conforme  o  caso

anterior,  o  fato  de  ser  mulher,  os  atributos  femininos  são  facilitadores  para  o  processo

metamórfico.

O ciúme, segundo o Dicionário Houaiss de língua portuguesa (on-line, 2001), diz

respeito a:

1.  estado  emocional  complexo  que  envolve  um  sentimento  penoso
provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo;
receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem; zelo (mais us. no pl.)
2. medo de perder alguma coisa
3. m.q. inveja.

Na  conjuntura  na  qual  ocorre  a  metamorfose,  constata-se  que  o  ciúme  está

diretamente  ligado à inveja relacionada à  beleza feminina.  Muitas  vezes  essa inveja vem

acompanhada pelo medo de perder algo ou alguém por conta dessa beleza. Esse sentimento

agrega-se à vingança, esta que pode ser definida como um “ato lesivo, praticado em nome

próprio  ou  alheio,  por  alguém  que  foi  real  ou  presumidamente  ofendido  ou  lesado,  em

represália contra aquele que é ou seria o causador desse dano” (idem). A pessoa que sente

ciúme  é  movida  pela  inveja  de  algo  que  pode  quebrar  o  elo  existente  entre  a  pessoa

enciumada e aquela por quem tem necessidade de amor exclusivo. Para evitar a perda da

exclusividade, a personagem, movida pelo ciúme, provoca a metamorfose. Um exemplo disso

ocorre na Antiguidade. O trecho a seguir mostra a ocasião em que Hera decide transformar

Calisto em ursa:

Havia tempo já que a esposa do Grande Tonante se apercebera
do fato, mas adiara para ocasião oportuna a terrível vingança.
Agora não há razões para adiar, pois o pequeno Árcade
(era isso que indignava Juno) já havia nascido da rival.
Ao dirigir para ele o olhar e o espírito em fúria, disse:
‘Não há dúvida de que faltava ainda isto, adúltera, 
que fosses fecunda, e no teu parto se tornasse evidente
a minha humilhação e atestada a baixeza de meu Júpiter.
Não ficarás impune. Vou arrebatar-te a beleza de que te orgulhas
e pela qual te tornaste, atrevida, do agrado do meu marido.’
Disse-lho e, frente a frente, agarrando-a pelos cabelos,
atirou-a ao chão. A ninfa erguia os braços suplicante.
Os braços começaram a eriçar-se-lhe de penugem negra,
as mãos a curvar-se e a prolongar-se em aduncas garras,
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fazendo as vezes de patas, e a boca, elogiada antes
por Júpiter, a transformar-se em longo focinho.
Não vão suas preces e palavras de súplica apiedar alguém,
retira-lhe o dom da fala. Da sua rouca garganta
sai uma voz irada, ameaçadora e apavorante.

(OVÍDIO, 2017, p. 133 e 135).

Hera, mulher de Zeus e deusa protetora do casamento, sabendo das atitudes do

marido, era conhecida pelo ciúme. Calisto era filha de Licaón, rei da Arcádia. Como a deusa

Ártemis, fez o voto de castidade e tinha como moradia a floresta. Seduzido pela beleza da

jovem,  mas  consciente  de  que  ela  o  rejeitaria  por  desejar  permanecer  virgem,  Zeus  se

metamorfoseia  em  Ártemis  e  adquire  a  confiança  de  Calisto.  Quando  esta  descobre  a

artimanha de Zeus, tenta livrar-se, “opõe-se quanto então uma mulher podia” (OVÍDIO, 2017,

p. 131), mas a força masculina e divina sobrepõe-se e ela é violada. Quando descobrem, a

deusa Ártemis e suas seguidoras, as ninfas, passam a rejeitar Calisto. Hera já desconfiava que

o marido estava seduzido pela beleza de Calisto e, ao saber que a moça havia engravidado de

Zeus, seu ciúme se tornou fatal, levando-a a executar sua vingança ao transformar Calisto em

uma ursa. O ciúme em si ocasionou a vingança e foi o gerador da metamorfose. 

O cenário gerador da metamorfose ocorrida a partir do ciúme e da vingança é o

elemento residual que se cristaliza e se desenvolve no cordel  O romance de Isaura e João

Mimoso: ou a cobra encantada na lagoa do Padre Andrade, de Rafael Brito. O texto conta a

história de Isaura, moça considerada a mais bela da cidade. Essa beleza provocava inveja nas

demais  jovens da  localidade,  pois  ficavam enciumadas pelo  fato  dos  olhares  de todos os

rapazes se voltarem somente para Isaura:

Então, o tiro da inveja
Certo dia lhe acertou,
Pois uma moça do bairro
Um feitiço lhe lançou.
Isaura, sob esse encanto,
Em cobra se transformou.

A que pôs o tal feitiço
Disse que só findaria
Se um rapaz sincero e forte,
Cheio de viço e alegria,
Se apaixonasse por ela,
Que sofrera a vil magia.

(BRITO, 2017, p. 03).
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No texto, o ciúme e a inveja são causadores da metamorfose como vingança. A

beleza de Isaura é retirada a fim de que as demais moças possam ganhar a admiração dos

rapazes, os quais até então só tinham olhos para Isaura. Com a perspectiva de acabar com a

beleza que incomodava, uma das mulheres lança o feitiço sobre Isaura. O mote é semelhante

ao que acontece na história de Hera e Calisto.

Esse  modo  de  pensar  faz  parte  de  uma  longa  duração  e  no  cordel  adquire

tonalidades  diferentes,  visto que a  inveja e  o  ciúme não são vistos  sob o ponto de vista

positivo, como no caso de Hera. No cordel, aquela que cobiçou a beleza de Isaura e se tornou

responsável pela metamorfose é criticada:

A inveja mata o ser
Que nutre esse sentimento.
Ao instalar-se no peito,
Promove o ressentimento,
Causando contrariedade
Solidão e sofrimento. 

(BRITO, 2017, p. 04).

A palavra ressentimento serve para mostrar o aspecto negativo que gira em torno

do sentimento nutrido pela jovem causadora da transmutação. Em vez de se beneficiar com

feitiço  lançado,  a  moça invejosa  acaba imersa  em sofrimento e  solidão.  Além de ter  sua

atitude reprovada, a moça ainda será castigada por ter causado suplícios a Isaura:

E sobre a moça maldosa
Que lançava o vil encanto,
Desapareceu dali,
Sumiu-se daquele canto.
Dizem que jamais amou,
E foi sua vida só pranto.

(BRITO, 2017, p. 11).

Nesse caso, a sociedade que se observa no cordel condena a atitude da jovem que

perpetra a vingança. O castigo de não ser amada é o pior que ela poderia receber, tendo em

vista que ela queria tirar essa possibilidade de Isaura que acabou por encontrar o amor contra

todas as expectativas. À moça ciumenta restou a solidão e o prazer de ter transformado uma

possível rival em um monstro terrível.

Os exemplos citados mostram o ciúme e a inveja femininos como causadores da

metamorfose.  Faz-se necessário aprofundar  esse modo de pensar  feminino como residual,

visto que se encontra na literatura desde a Antiguidade até a contemporaneidade. No caso dos
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exemplos, o ciúme e a inveja se originam do medo de ser preterida, de perder objeto amado

para outra mulher. Muito disso se deve ao fato de como a cultura ocidental, centrada no sexo

masculino, fez as mulheres sentirem a necessidade de lutar por um homem que deseja outra

mulher  e  ainda  de  difamá-la  por  isso.  É  uma  cultura  centrada  também  na  ideia  de

patriarcalismo que se arrasta por séculos a fio e residualmente continua em lugares e épocas

distintas.

A presente abordagem sobre ciúme feminino como causador da metamorfose leva

a ocorrências de ciúme masculino. Nesse caso, são consequência da necessidade do homem

de manter a posse do feminino. Isso pode ser encontrado nos cordéis Jericoacoara e a lenda

da cidade encantada, de Godofredo Sólon Batista da Silva; O feitiço de Áquila, de Evaristo

Geraldo da Silva e  O herói da floresta e a princesa encantada, de João Firmino Cabral. O

primeiro apresenta vários pontos turísticos de Jericoacoara e conta que, em um deles, o Morro

do Farol, antes da existência da vila de pescadores, há séculos, uma “bela donzela” recusou o

amor de um rapaz feiticeiro, o qual, inconformado com a negativa, transformou a moça em

serpente. Por consequência:

A donzela transformada,
Que chamamos de princesa,
Vive no subterrâneo,
Com metade da beleza,
Pois a outra parte é cobra,
Pra sua grande tristeza 

Sua cabeça e seus pés 
Continuaram normais,
Mas do ombro aos tornozelos
É uma serpente sagaz.
(…)

Dizem que quando a maré
Dá acessibilidade,
A donzela serpentina
Aproxima-se da grade
Ansiosa por um jovem
Para lhe dar liberdade .

(SILVA, 2018, p. 06).

A beleza  da  moça  estava  escondida.  Isso  é  demonstrado  duas  vezes  no  texto

através do recurso metafórico. A moça passou a viver com parte do corpo sob a pele de uma

serpente,  além de viver  em um local  subterrâneo.  O feiticeiro  a  deixa  encoberta  de duas
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formas que tornarão mais difícil o encontro com um rapaz que lhe conceda liberdade, pois só

um encontro amoroso com um belo rapaz findaria seu tormento. A vingança do feiticeiro,

ocasionada pelo ciúme, é concretizada através da metamorfose que retira da jovem toda a

possibilidade de se relacionar amorosamente com alguém, já que está revestida de um aspecto

monstruoso.

Já no cordel O feitiço de Áquila, o bispo de sua cidade se apaixona por Isabel, mas

a moça já estava enamorada de Navarro, então rejeita o romance. O bispo inconformado lança

um feitiço sobre o casal impedindo que se encontrem enquanto humanos. De dia, Isabel se

torna um falcão e, durante a noite, Navarro é metamorfoseado em lobo. O feiticeiro não aceita

a  resposta  negativa  de  Isabel,  a  diferença  está  apenas  no  fato  de  que  há  também  a

metamorfose da personagem masculina, indicando que a fúria do bispo é tão intensa a ponto

de não aceitar o fato da moça desejar outra pessoa. A rejeição é o ponto culminante para a ira

do bispo. 

Destaca-se o fato da personagem vingativa ser masculina e efetuar sua retaliação

não só contra a mulher almejada, mas também contra o protagonista masculino. Embora o

namorado de Isabel seja atingido, a causa dessa vingança é mais para alcançar a mulher do

que o homem. Predomina o mesmo sentimento de posse, a ideia de que, se Isabel não pode

pertencer a ele, o bispo, também não poderá estar com Navarro ou com qualquer outro. Isso

fica claro nos seguintes versos:

Esse bispo contratou
Um caçador exemplar
Dizendo: - Quero que matem
Todo lobo que encontrar
E traga a pele pra mim
Que eu desejo o que desejar.

(SILVA, 2008, p. 09).

Vê-se  que  a  pretensão  do  bispo  era  matar  Navarro  enquanto  estivesse

metamorfoseado em animal para ter Isabel só para si. Como se observa, ele não se preocupa

com a rejeição da moça. Demonstra total confiança no fato de que, ao matar o lobo, terá

Isabel em seus braços. A mulher como propriedade masculina é remanescência também dos

tempos antigos e da medievalidade, visto que à época, na maioria dos casos, a mulher devia

ser passada da propriedade do pai para a do esposo, o qual seria responsável por ela e pelos

bens da família, enquanto a esposa se assumiria os afazeres da casa.
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O cordel O herói da floresta e a princesa encantada segue o mesmo padrão dos

dois outros citados. Conta a história de Aurora, filha bondosa de um rei carrasco. Um dia, o

feiticeiro Carlito, conhecido por ser “um monstro sem coração/ bruto perverso e malvado”

(CABRAL, 2006, p. 07), vê uma foto de Aurora e tem uma imensa alegria:

Beijava o lindo retrato
cheio de satisfação
e dizia com maldade:
Esse é um lindo peixão
Foi a primeira mulher 
Que prendeu meu coração.

(CABRAL, 2006, p. 07).

Vê-se que o primeiro aspecto que coopera para o acontecimento metamórfico, que

não demorará a acontecer, é a descoberta da formosura de Aurora. O acontecimento apresenta

traços similares ao que ocorre com Medusa: a imponência do belo na personagem do cordel

também é a causa do seu infortúnio. A partir disso, o feiticeiro já elabora um plano, não para

conquistar a moça, mas para se apossar dela. Ao saber que o pai dela era um rei carrasco e que

provavelmente não concederia a filha para namoro ou casamento:

(...)
O bruxo Carlito disse
- Pois assim meu camarada
Vou raptá-la e trazê-la
Para ser a minha amada.

E se ela me recusar
Por minha veste ser suja
Eu a levo a uma floresta
Transformo numa coruja
Boto numa gruta feia
Onde jamais ela fuja.

(CABRAL, 2006, p. 07).

Como se observa, Carlito desconsidera a voz e o desejo femininos. O modo de

agir e pensar de Carlito demonstra mais uma vez essa remanescência de uma mentalidade

acerca do feminino que persiste. Essa persistência consiste na ideia de que a mulher não tem

independência e se mostra a partir dos diversos imaginários que se constroem em torno do

feminino. Assim, há primeiro o resíduo da mentalidade e depois o resíduo dos imaginários de

sociedades passadas que contribuem para o desenvolvimento de imaginários atuais.  Nessa

circunstâncias,  ela  pertence  ao  homem  e,  caso  ouse  romper  essa  relação,  sofrerá
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consequências. Obviamente há casos de rebeldia feminina em todas as épocas, mesmo nos

períodos de auge da misoginia6. Contudo, em geral, ao longo dos séculos, verifica-se uma

necessidade do homem por manter o controle. A metamorfose nos exemplos citados é uma

forma de mostrar a efetivação desse controle. 

Para  ficar  claro,  na  Antiguidade,  embora  na  época  heroica  se  observe  certa

independência das mulheres, logo depois, principalmente em Atenas, a mulher, antes de casar,

vivia sob os olhares maternos, não podia sair de casa a não ser para participar de procissões

religiosas. O casamento funcionava como um negócio e quem escolhia o esposo eram os pais

da noiva. Depois de casada, ela assumia a responsabilidade de cuidar da casa, dos filhos e dos

escravos. Caso uma jovem perdesse o pai e não tivesse irmãos, ela deveria, obrigatoriamente,

casar  com  um  parente  mais  próximo  para  perpetuar  a  família  e  os  bens.  Diante  dessas

circunstâncias, a reputação de uma mulher era elevada quanto menos se soubesse sobre ela,

quanto  menos  ela  fosse  tema  de  comentários  que  ressaltassem ou  seus  defeitos  ou  suas

qualidades. Já na Roma antiga, a mulher podia sair de casa e, no casamento, embora o noivo

fosse escolhido pelos pais, ela podia dizer se consentia ou não com a escolha. Essas pequenas

mudanças ainda não tiram a posse do masculino sobre o feminino (HARVEY, 1987). 

Na Idade Média, essa ideia de posse sobre o feminino remanesce como se pode

observar no  Dicionário analítico do Ocidente medieval, organizado por Jacques Le Goff e

Jean-Claude Schmitt. Na obra, isso fica claro quando os autores fazem uma análise da relação

entre o feminino e o masculino durante o período medieval, deixando entrever o imaginário

cristão acerca do feminino. Esse imaginário se constrói em torno da base cristã: a história da

criação. A ideia de domínio do masculino se explica no fato de Adão ter sido criado primeiro,

sendo ele considerado obra singular e a mulher ter sido feita depois, a partir de uma costela de

Adão. A mulher é parte do homem, deve respeito a ele. Além disso, na Idade Média:

Não se concebe ordem sem hierarquia. A construção do masculino/feminino
respeita essa noção e se esforça em articular entre eles os dois princípios da
polaridade e da superposição hierarquizada,  quer  dizer,  uma classificação
binária  e  horizontal,  fundamentada  na  oposição,  e  uma  interdependência
vertical  entre  categorias.  Dessa  difícil  combinação  resulta  uma  imagem
negativa e inferior do feminino na sua relação com o masculino (LE GOFF
& SCHMITT, 2017, p. 159).

6 A transgressão feminina será analisada no capítulo 3 desta tese, quando se trata da personagem feminina
transgressora.
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Essa hierarquia acaba por fixar o feminino em um patamar inferior.  A mesma

hierarquia  pode ser  vista  na  relação entre  Deus e  seres  humanos,  através  da Igreja.  Esta

aparece como o corpo que é regido pela cabeça, representada por Cristo. Do mesmo modo,

acontece no âmbito familiar, no qual o homem representa a cabeça que deve reger o corpo,

figuração da mulher. Esse modo de pensar se alastra pela Idade Média e, como Igreja cristã

exerce grande poder no mundo ocidental, esse imaginário acerca do feminino acaba atingindo

diversos países, entre eles o Brasil, e as remanescências dessa forma de pensar podem ser

vistas ainda na atualidade, como se verifica nos cordéis analisados. 

Depois,  tem-se  a  metamorfose  positiva  que é  muitas  vezes  considerada  como

recompensa, como afirmam Chevalier e Gheerbrant no Dicionário de símbolos  (1994). Mas

essa ideia de recompensa acontece em alguns casos. Em outros, a metamorfose positiva é um

modo de se livrar daquilo que foi imposto contra a vontade da pessoa metamorfoseada, é o

caso de Dafne, por exemplo. Deve-se ressaltar que, também nesse caso, o fato de ser mulher e

de possuir atributos femininos que são desejados pelo sexo masculino é que faz com que a

mulher sofra a metamorfose.

Entre  os  cordéis  do  corpus,  é  possível  encontrar  um  no  qual  acontece  a

metamorfose por recompensa. É o caso de Cinderela em cordel, de Cacá Lopes. Neste, o autor

retoma o conto de fadas infantil  Cinderela, resgatando a história da menina órfã, maltratada

pela  madrasta  e  pelas  duas  filhas  dessa  mulher.  Com  a  ajuda  de  uma  fada  madrinha,

Cinderela, que estava sempre maltrapilha, é transformada em uma mulher exuberante, vestida

com belas roupas e sapatos de cristal. Com essa nova aparência, ela conquista o príncipe e,

depois de diversos percalços, casa-se com ele.

O primeiro ponto a ser destacado nesse cordel é o fato de recuperar um conto de

fadas escrito por Charles Perrault, o qual já havia tomado como base uma narrativa popular

corrente na Itália, intitulado “A gata borralheira”. É possível encontrar ainda versões mais

remotas dessa história na China, por volta dos anos 800 a. C, pois:

Apesar de não ser possível relatar com precisão, suspeita-se que a origem do
conto da Gata Borralheira seja oriental, visto que no Oriente os pés pequenos
eram símbolos  de extrema virtude e  beleza.  Na China,  por  exemplo,  era
costume  enfaixar  os  pés  das  mulheres,  ainda  na  infância,  para  que  se
assemelhassem a uma pequena flor de lótus. 
(…)
Os sapatinhos da Gata Borralheira estão relacionados com este padrão
estético de beleza idealizado pelos orientais e no conto o fato das filhas
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da  madrasta  mutilarem  seus  pés  para  que  coubessem  no  sapatinho
(GRIMM, 1989),  justificam a  possível  origem oriental  do  conto,  que
também pode justificar-se através de outra versão  de origem chinesa do
conto da Borralheira: um homem tinha duas esposas (costume permitido
na China antiga) e teve uma filha com cada uma delas.  Uma de suas
esposas faleceu e sua respectiva filha ficou aos cuidados da outra mulher.
Por esta jovem órfã ser muito bela, despertou sentimentos de ira e inveja
na madrasta e na irmã,  que a fizeram trabalhar duramente nas tarefas
domésticas, inclusive obrigando-a a usar um sapato muito pequeno nos
pés simplesmente para causar-lhe sofrimento (MELIN, 2011, p. 42 e 43). 

Esses exemplos apontam o caráter intertextual do cordel de Cacá Lopes, visto que

a intertextualidade remete ao:

Diálogo de vários textos, de várias vozes e consciências. Este dialogismo, na
sua  dinâmica  originária  e  essencial,  é  hetero-autoral:  textos  de  Dante
interactuam com textos de Petrarca, textos de Petrarca representam matrizes
hipogramáticas de textos de Garcilaso, textos de Garcilaso são absorvidos e
metamorfoseados  por  textos  de  Herrera…  Conjuntamente  com  a
intertextualidade  hetero-autoral,  todavia,  pode  manifestar-se  uma
intertextualidade homo-autoral: textos de um autor podem manter relações
intertextuais (…) com outros textos do mesmo autor, numa espécie de auto-
imitação marcada tanto pela  circularidade narcisista  como pela  alteridade
(SILVA, 1990, p. 630).

A partir desse trecho, compreende-se o diálogo do texto de Cacá Lopes com os

vários outros textos que se referem à Cinderela. É interessante notar como Victor Manuel de

Aguiar  e  Silva  fala  de  vozes  e  consciências  que  se  fazem  presentes  em  um  processo

intertextual e como isso pode ser observado no cordel examinado. Esses elementos recuperam

os resíduos de diversos imaginários,  os quais se deixam mostrar  na obra de Cacá Lopes,

através de uma nova forma, estruturada em cordel, além de trazer uma linguagem muito típica

do Nordeste do Brasil, como se pode observar no excerto:

Foi pisada mais que milho
Na boca de um pilão
Quando a madrasta gritava
Cinderela limpe o chão
A moça ia correndo
Pra não levar safanão.

Cinderela borralheira
Só vivia esmolambada
Usava chinelos velhos 
Com a roupa amarrotada
A lavar o dia inteiro 
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Igual uma condenada. 
(LOPES, 2011, p. 07).

No fragmento  citado,  identifica-se  o  modo  como  o  autor  do  cordel,  além de

utilizar  a  estrutura  de  versos  e  estrofes,  própria  do  gênero,  emprega  uma  linguagem

tipicamente  nordestina.  A partir  das  palavras  utilizadas,  vê-se com clareza  o efeito  que a

metamorfose causa em Cinderela,  pois as características referentes ao seu aspecto antes e

depois  da  transmutação  são  bem  delineadas  pelo  vocabulário  usado  pelo  cordelista.  Ao

mostrar as características de Cinderela antes de passar pela metamorfose proporcionada por

sua fada madrinha, ele utiliza algumas expressões desconhecidas em outros lugares do país e

do mundo, dando singularidade ao seu texto. Também faz referência ao milho, iguaria muito

comum na região Nordeste, utilizado na preparação de diversos alimentos. Alguns deles são

feitos  com  base  no  esmagamento  dos  grãos.  Assim,  a  Cinderela  nordestina  transparece

claramente na primeira estrofe citada acima.

A inserção  do  milho  serve  para  mostrar  o  teor  de  novidade  e  cristalização

presentes  no  cordel.  A palavra  “safanão”  para  se  referir  a  sacudidela;  “esmolambada”  e

“amarrotada”,  visíveis em outras estrofes,  para aludir  às roupas usadas por Cinderela  que

eram  feitas  das  sobras  de  trajes  velhos,  bem  como  “amassadas”  são  palavras  muito

particulares do vocabulário nordestino, algumas delas só compreendidas nessa região.

No enquadramento deste trabalho e a partir do exemplo do cordel de Cacá Lopes,

entende-se a intertextualidade como concernente ao processo residual, pois, ao retomar um

texto de outro autor ou mesmo das histórias orais de cunho popular, o escritor indica que

passou pelos processos de endoculturação e que a sociedade na qual ele vive experienciou a

hibridação cultural. Além disso, ao mudar a forma, ao escrever a história da Cinderela em

cordel, realiza o processo de cristalização. O próprio ato de contar histórias é residual e o

cordel é a forma cristalizada de contar a história de Cinderela. A intertextualidade não seria

possível sem que o autor durante o seu processo constante de aprendizado, de endoculturação

não tivesse apreendido, lido ou escutado a história que ele escreve em cordel. Também não

seria possível reescrevê-la se a sociedade ocidental não tivesse recebido do Oriente, através

dos  inúmeros  processos  colonizatórios,  uma  história  que  desse  vez  ao  conto  da  Gata

Borralheira e assim por diante.

Essa breve introdução em torno do aspecto intertextual do cordel fez-se necessária

quando se observa o autor como partícipe na cristalização do resíduo para a formação de um



63

novo imaginário. A história de Cinderela retomada no cordel traduz a residualidade em torno

da  metamorfose  do  aspecto  físico  de  Cinderela.  O  autor  do  cordel  já  aborda  o  tema da

metamorfose quando, utilizando da intertextualidade, ele retoma a história de Cinderela e a

transforma em cordel, além de transpor o texto para uma nova estrutura, metamorfoseando o

tecido textual. Além dessa transformação da estrutura textual, o autor retoma a transmutação

vivenciada por Cinderela em todas as histórias já contadas.

A experiência metamórfica de Cinderela é positiva, pois ocorre para que ela, até

então  maltrapilha  e  quase  encarcerada,  cuidando  dos  afazeres  de  casa,  fosse  ao  baile,

contrariando aquilo que a madrasta queria. A Cinderela transformada fica irreconhecível a

ponto  da  madrasta  e  das  irmãs  postiças  não a  reconhecerem.  Esse  processo metamórfico

ocorre como uma recompensa pelo fato de Cinderela ter sido paciente, sendo também uma

forma de livrar-se do impedimento ocasionado pela madrasta. Só assim ela pode ir ao baile e

então se envolver com o príncipe que a salvará.

O processo metamórfico é também indicador de um imaginário em torno da ideia

do masculino proteger o feminino. Cinderela é órfã. Primeiro morre-lhe a mãe, depois o pai.

Da mesma maneira que na medievalidade e em outras épocas históricas, a jovem precisa de

alguém  que  possa  ser  seu  responsável,  mais  especificamente  um  homem.  A  moça  só

conseguirá se manter em uma condição boa depois que o príncipe aparece para resgatá-la do

local onde vivia “a lavar o dia inteiro/ Igual uma condenada” (LOPES, 2011, p. 9).

Duas  qualidades  colaboram para  a  metamorfose  da  personagem:  ser  bonita  e

bondosa:

Mas tinha herdado da mãe
Bondade no coração
Grandeza de sentimento
Muito amor e gratidão
Por isso ela sabia
Da importância do perdão. 

Apesar da vida dura
E dos trapos que usava
Cinderela era bonita
Muita gente a invejava
Porém devido a uma festa
O seu destino mudava.

(LOPES, 2011, p. 10).
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Como  se  observa  na  primeira  estrofe  citada,  Cinderela  apresenta  um  caráter

humilde e ainda de resignação ao perdoar as irmãs e a madrasta que, durante a convivência,

sempre lhe fizeram mal. A bondade e a simplicidade concernentes ao caráter de Cinderela

foram  dignos  de  recompensa,  sendo  estes  atributos  esperados  numa  mulher  em diversas

épocas. Receberá um prêmio por agir de acordo com os padrões estabelecidos socialmente

para as mulheres. Esse aspecto aparece no cordel como uma forma de perpetuar o resíduo de

um imaginário medieval acerca do feminino, o qual se baseia na ideia de que a mulher é

dependente do sexo masculino, deve respeito a ele, deve se manter respeitada para não gerar

comentários  que  manchem  sua  reputação.  Esses  elementos  a  farão  merecedora  da

metamorfose que, de certa forma, ela tanto deseja como uma forma de encontrar o príncipe. Já

a segunda estrofe aponta a beleza de Cinderela, mesmo em meio aos trapos que usava como

vestimenta. Essa formosura, ao lado da bondade são elementos facilitadores da metamorfose

que mudará o seu destino.

Os  motivos  da  metamorfose  são  pautados  nos  resíduos  do  modo  de  tratar  o

feminino e de como a mulher deve se portar ante a sociedade. Para melhor compreender a

transformação em comento, recorre-se ao pensamento medieval acerca do feminino o qual

aparece  residualmente  no  cordel  de  Cacá  Lopes.  Note-se:  aquilo  que  se  sabe  sobre  as

mulheres medievais se torna mais difundido só a partir do século XII e, ainda assim, o que se

tem muitas vezes é a visão do masculino sobre o feminino. Segundo Duby:

As  mulheres  não  semeavam,  não  lavravam  a  terra,  não  ceifavam,  em
contrapartida cabia a elas mondar o trigo na primavera, remexer o feno para
secar, mas, sobretudo fiar, cuidar da horta, alimentar os pequenos animais
domésticos,  trabalhar no interior do lar.  Além disso,  o  valor  principal  da
mulher submissa, aos olhos do seu senhor, residia na faculdade de procriar.
Com os inúmeros costumes, ela transmitia aos filhos sua condição: serva, os
filhos que ela pusesse no mundo seriam marcados pela servidão, e serviriam
ao mesmo dono que ela (DUBY, 1992, p. 178). 

O trecho  esclarece  que  cabia  à  mulher  permanecer  em casa  e  gerir  todos  os

afazeres relacionados ao interior do lar. Tais funções são observadas na história de Cinderela

contada tanto por Charles Perrault,  como por Cacá Lopes, o que implica em manifestação

residual de mentalidade.  No texto em cordel,  “(…) a jovem trabalhava/ durante a semana

inteira” com as tarefas da casa “e no sábado ainda ia/ comprar verdura na feira” (LOPES,

2011, p. 08). Ao demonstrar habilidade para cuidar da casa e sempre estar disponível para esse
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serviço  de  forma  resignada,  Cinderela  cumpre  o  papel  estabelecido  para  a  mulher  na

medievalidade. A destreza com que ela zela a casa do pai e da madrasta é modelar.

Esse modo de agir de Cinderela condiz com a bondade que é também uma espécie

de resignação diante da sua condição de mulher designada a cuidar do lar. Isso ela já havia

aprendido com a mãe, como se pode ler no cordel. Esse era um indicador de que a mulher

estava dedicada a preservar a moral e os bons costumes pregados pela Igreja,  bem como

conformada em seguir a autoridade do marido a quem ela devia obediência, sempre pronta a

perdoar  qualquer  deslize  conjugal  desse  homem.  Isso  fica  claro  quando  se  lê  a  obra  O

cavaleiro, a mulher e o padre,  de Georges Duby, na qual o autor afirma que as mulheres

tinham que seguir o modelo de casamento aconselhado pela Igreja que pregava a santidade e a

maternidade como essenciais para manter um bom casamento. Ainda segundo Duby:

(...)  Padres e guerreiros esperavam da dama que,  depois de ter  sido filha
dócil,  esposa clemente, mãe fecunda, ela fornecesse em sua velhice, pelo
fervor  da  sua  piedade  e  pelo  rigor  de  suas  renúncias,  algum  bafio  de
santidade à casa que a acolhera. Era o dom último que ela oferecia a esse
homem que a deflorara bem jovem, que se abrandara em seus braços, cuja
piedade se reavivara com a sua e que depositara numerosas vezes em seu
seio o germe dos rapazes que mais tarde, na viuvez, a apoiariam e que ela
ajudaria com seus conselhos a conduzirem-se melhor. Dominada, por certo
(DUBY, 1997, p.: 155).

O trecho enfatiza ainda mais aquilo que se exige da mulher na medievalidade,

estendendo-se residualmente até o cordel de metamorfose: estar sempre disposta a ajudar e a

ceder suas vontades em favor dos desejos masculinos, permanecer disponível para o lar. Caso

contrário, estará fadada às críticas sociais.

A metamorfose é também o meio pelo qual Cinderela terá acesso ao amor cortês e

ao direito de ser cortejada pelo príncipe. O amor cortês aparece também como um resíduo

indicador do modo como o imaginário cristão medieval se coloca em relação ao feminino.

Nesse tipo de amor, a mulher está aparentemente revestida de um  status de superioridade

relacionado a esse tipo de amor. Segundo Danielle Régnier-Bohler, no  Dicionário analítico

do Ocidente medieval:

Sob a construção simbólica de uma condição de superioridade da mulher,
concebida por poetas encarregados de alimentar sonhos, o amor cortês surge
como objeto cultural. [No entanto], o historiador incita a não ver nas belas
realizações  poéticas  e  romanescas  uma  realidade  vivida.  Nas  práticas
matrimoniais da aristocracia feudal, o casamento era objeto de negociações
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que pouco considerava as inclinações do coração (LE GOFF & SCHMITT,
2017, p. 64).

Apesar de apresentar-se como uma falácia, o amor cortês era um pouco de alento

para  a  condição  feminina  no  período  medieval.  Isso  acontece  de  modo  equivalente  nas

sociedades  contemporâneas  em  que  residualmente  se  manifesta  esse  tipo  de  amor.  O

idealismo proposto por esse jogo amoroso era permitido às mulheres desde que soubessem

impor limites. Isto posto, poderiam ser cortejadas, mas nunca se entregar antes do casamento.

As mulheres almejavam a corte masculina, pois se sentiam lisonjeadas, belas. Cinderela não

podia se sentir assim, visto que estava sempre maltrapilha de modo que não haveria como o

príncipe observá-la. A metamorfose é a condição importante para que ela possa vivenciar a

corte masculina. Após ter suas roupas e seus calçados transformados, Cinderela vai ao baile.

O príncipe fica desnorteado diante da beleza da jovem a ponto de querer dançar apenas com

ela durante toda a noite. Esse acontecimento é tão importante que, no cordel, afirma-se que o

destino da moça muda depois que ela vai à festa.  Agora ela tem possibilidade de sair da

invisibilidade para se assegurar socialmente através do casamento.

Enfim,  o  amor  cortês  funcionava  como um jogo  de  conquista  “a  serviço  das

relações entre o feminino e o masculino” e quem controlava o jogo era o homem. Para falar

sobre isso, Duby traça um paralelo com o jogo de xadrez:

A dama é também a peça central de um divertimento: do jogo de xadrez, tão
em voga nessa época – e  sobretudo do outro jogo que é  o amor cortês.
Expressão  dentre  outras  da  ideologia  cavalheiresca  em sua  resistência  à
aculturação eclesiástica,  o amor cortês torna-se no século XII a principal
atividade lúdica na vanguarda da modernidade,  nas  cortes  reunidas  pelos
maiores  príncipes,  onde  são  lançados  os  modismos  aristocráticos.  Como
todos  os  jogos,  ele  propõe  a  fuga  do  cotidiano  pela  inversão  dos
relacionamentos normais. (…) a posição da mulher, cercada de homenagens,
desejada,  consentindo lenta e imperfeitamente,  parece à primeira vista de
superioridade. O importante, na verdade, é não se enganar. Este é um jogo de
homens (…). Se o desejo é realmente o aguilhão do amor cortês, trata-se do
desejo masculino e apenas isso.(…).
Nessa sociedade a mulher aparece, portanto, dominada de todos os modos
(DUBY, 1998, p. 185).

No conto, como no cordel, isso fica claro quando o príncipe move todo o reinado

em busca de encontrar a dona do sapatinho de cristal. Ao mesmo tempo em que se mostra

curvado  diante  da  paixão  arrebatadora  pela  moça  formosa  com  quem  dançou  no  baile,

também  tem  o  poder  para  entrar  em  todas  as  casas  onde  moram  donzelas  para  nelas
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experimentar  o  sapatinho,  a  fim  de  que,  em  seguida,  possa  tomar  dona  do  calçado  em

casamento. Apesar disso, a metamorfose continua sendo positiva, dado que é o casamento que

trará a felicidade para a vida de Cinderela. 

Por fim,  há metamorfoses que não se enquadram no dualismo positivo  versus

negativo. Normalmente estão inseridas nesse tópico as histórias de encantamento, nas quais a

metamorfose  acontece  sem  motivo  aparente.  Nesse  caso,  a  metamorfose  é  inversa.  Por

exemplo, uma pedra que tem o formato de um corpo feminino se transforma em uma mulher

sedutora  e  aparece  para  algumas  pessoas.  Este  é  o  caso  do  cordel  O mistério  da  pedra

encantada, de Julie Ane Oliveira e Evaristo Geraldo. 

A partir  da leitura  desse cordel,  compreende-se que esse tipo  de metamorfose

acontece motivada por um resíduo relacionado ao elemento sedutor presente no feminino, o

qual  pode  levar  à  morte.  De acordo  com Ivan  Lins,  na  Idade  Média  cristã  houve  “uma

apreciação desfavorável  da  mulher,  observando  os  monges  que o  diabo  era  sempre  mais

temível  quando  revestia  a  forma  feminina”  (LINS,  1939,  p.  162).  Os  homens  deveriam

afastar-se das mulheres, a fim de que não fossem seduzidos e conduzidos à morte espiritual e

moral.  Para  Duby  (2001),  nesse  período,  os  padres  buscavam a  todo  custo  doutrinar  os

homens para que não se deixassem fascinar pela ardente sensualidade das damas, pois se corre

o risco de ser morto ou de ter a virilidade aniquilada.

Compreende-se que esse resíduo tem sido cristalizado desde os tempos antigos,

mas  serão  trabalhadas,  sobretudo,  as  remanescências  originárias  do  imaginário  cristão

medieval feminino. O cordel  O mistério da pedra encantada conta a história de uma pedra

com formato de mulher que existe na cidade de Quixadá.  Para melhor assimilar como se

constrói o elemento residual presente nesse processo metamórfico, deve-se recorrer ao início

do texto. Ainda na primeira página, o cordel apresenta a história que será desenvolvida:

Nesse romance veremos
Mistérios e sofrimento
Na descrição dessa pedra
E seu grande encantamentos
Que escraviza os homens
Sem chance de livramento

A imaginação humana
É algo extraordinário
E a pessoa que não sonha
Vive sofrendo um calvário
Pois o sonho é para todos
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Algo bom e necessário.
(OLIVEIRA & GERALDO, 2008, p. 01).

Dois  pontos  devem  ser  destacados.  Na  segunda  estrofe,  faz-se  referência  à

imaginação humana como necessária para a existência e sobrevivência da humanidade. Esse

aspecto deve ser abordado como parte do imaginário acerca do feminino que se cristaliza no

cordel em análise. A imaginação, segundo o  Dicionário Houaiss de língua portuguesa (on-

line, 2001), é:

1         faculdade que possui o espírito de representar imagens
1.1 capacidade de evocar imagens de objetos anteriormente percebidos
1.2 capacidade de formar imagens originais
2 faculdade de criar a partir da combinação de ideias; criatividade
3 Derivação: por metonímia.
criação artística, literária
Ex.: a fabulosa i. de Balzac 
4 Derivação: por metonímia.
obra criada pela fantasia; mentira
Ex.: aquela história é pura i. 

O cordel propõe a imaginação como uma fantasia (significado de número 4), visto

que a história é contada como lenda que é repassada de pai para filho na cidade de Quixadá.

Os demais significados acabam se confundindo no texto, em virtude de a própria lenda ser

uma criação artística e literária, como o cordel. 

O conto e o cordel são frutos da imaginação do contador ou do escritor. Isso está

diretamente ligado ao imaginário e,  consequentemente,  à Teoria  da Residualidade,  pois,  a

presença da lenda no cordel aponta um imaginário em torno do feminino evocado justamente

através das imagens que nele são observadas. Chega-se à compreensão de que tais imagens se

constroem com base nos resíduos, mais especificamente, do medievo.

A ideia de que o texto gira em torno do imaginário acerca do feminino e de suas

referências residuais medievas é constatada nos seguintes versos:

Esse enredo vem mostrar
Que o povo humilde e carente
Sempre acredita em histórias
Mas, às vezes, comumente,
São lendas que fazem parte
Do folclore dessa gente.

(OLIVEIRA & GERALDO, 2008, p. 01).
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Tendo em vista que o imaginário diz respeito ao que é guardado na consciência de

uma  sociedade,  uma  espécie  de  reservatório  mental  que  contém  imagens  de  memória  e

imaginação, deduz-se que as lendas das quais se fala no texto não são apenas matéria da

crença de pessoas humildes e carentes. São um modo de traduzir o imaginário desse povo em

relação a como veem o mundo. No caso do cordel em análise, a lenda, através do processo

metamórfico, aparece como um meio de manifestar o pensamento do grupo social presente no

texto.

No decorrer da obra, nota-se que esse imaginário se desenvolve com base no fato

da personagem principal (que inicialmente aparece como uma pedra) causar sofrimento aos

homens  a  ponto  de  torná-los  escravos.  Refere-se  ao  elemento  sedutor  próprio  do  sexo

feminino  visto  como capaz  de  qualquer  coisa  para  seduzir  o  sexo oposto.  No panorama

residual  que  compreende  o  intervalo  entre  a  Idade  Média  e  a  Contemporaneidade,  essa

sedução feminina é condenada. Através da hibridação cultural e da endoculturação, pode-se

entender de que modo essa condenação se cristaliza desde a medievalidade e também porque

é vista como transgressão: entre os motivos está o medo que se tem das mulheres.  Esses

aspectos serão analisados a seguir.

A pedra é considerada encantada e, de acordo com a lenda contada no cordel,

costuma transformar-se em uma bela mulher extremamente sedutora:

(…)
E quando um homem lhe vê
Fica então louco por ela
Mas ela só quer rapaz
Bonito pra junto dela.

E quando o ano é propício
Aquela moça aparece
E a cada ano que passa
Mais bonita ela parece
De forma que quem a vê
Seu rosto jamais esquece.

(OLIVEIRA & GERALDO, 2008, p. 03).

No  trecho  citado,  são  vistos  os  principais  aspectos  que  giram  em  torno  da

metamorfose.  Primeiro,  o fato de,  enquanto está  desencantada e como mulher,  seduzir  os

homens com seu encanto. Depois, com o passar dos anos, a beleza só aumenta. O seu poder

de sedução também se amplia. Essa ampliação acaba ocasionando problemas para aqueles que

se veem envolvidos pela pedra desencantada.
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O primeiro elemento residual reside na constatação da mulher como ser atraente,

capaz de cativar a todos com sua forma física e psíquica. Antes mesmo de aparecer como

mulher, a pedra já traz essa referência ao feminino sedutor:

Não é a pedra encantada
Como uma pedra qualquer
Sua forma é parecida
Com o corpo de mulher
Dizem que ela se transforma
Numa moça quando quer.

(OLIVEIRA E GERALDO, 2008, p. 02).

Observa-se que os cordelistas enfatizam que o formato lembra o corpo e não o

rosto de uma mulher. Isso acontece porque, embora o rosto feminino, através do olhar e da

boca sejam também elementos de sedução, o corpo como um todo é o mais importante nesse

processo,  dado  que  ele  remete  ao  ato  sexual  que  é  o  ponto  culminante  da  sedução.  É

justamente esse aspecto que torna essa pedra especial e encantada. A palavra encantado, de

acordo com o  Dicionário Houaiss de língua portuguesa  (on-line,  2001), tem as seguintes

acepções:

Adjetivo
1 que é ou foi objeto de encantamento ou sortilégio
Ex.: príncipe e. 
2 que se deixou arrebatar ou seduzir; deslumbrado, maravilhado
Ex.: ficou e. com o projeto 
3 Regionalismo: Brasil. Uso: linguagem de delinquentes.
cujo segredo é ignorado (diz-se de cofre)substantivo masculino
Rubrica: etnografia, religião. Regionalismo: Brasil.
4 para os indígenas e os caboclos, qualquer dos muitos seres animados 
por forças mágicas ou sobrenaturais, habitantes do céu, das selvas, das águas
ou de lugares sagrados

Os significados 1, 3 e 4 remetem ao ser que sofre o encantamento, enquanto o

significado 2 pode remeter ao modo como alguém pode ficar diante de um objeto encantado.

Todos são importantes na análise do resíduo presente na metamorfose.  Primeiro porque a

pedra  presente  no  texto,  por  algum  motivo  desconhecido,  é  fruto  de  encantamento.  O

dicionário fala também de sortilégio. Isso leva à ideia de que esse poder de sedução presente

na pedra é objeto de encantamento e sortilégio e isso por si só já remete à medievalidade.

Além disso, no caso do cordel, o objeto de magia, o qual remete ao primeiro significado da

palavra, acaba levando aos demais significados presentes no verbete.
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O poder de encantamento como algo inerente ao sexo feminino é visto na Idade

Média cristã como algo prejudicial aos homens. Segundo os historiadores medievais que se

debruçam  sobre  esse  assunto,  qualquer  aspecto  que  deixe  a  sensualidade  feminina  em

evidência deve ser repreendido. Segundo Georges Duby, em sua obra  Eva e os padres, os

homens  da  Igreja  ensinavam  meios  de  outros  homens  se  desprenderem  da  fascinação

feminina. Eles eram levados a descobrir na natureza feminina alguns vícios. Um deles será

tratado neste capítulo:

As mulheres (…) são levadas a desviar o curso das coisas, portanto a opor-se
às intenções divinas, usando práticas, no mais das vezes culinárias, das quais
transmitem mutuamente os segredos. Todas sendo mais ou menos feiticeiras,
as damas preparam entre si misturas suspeitas, a começar pelas maquiagens,
os  unguentos,  as  pastas  depilatórias  de  que  se  servem,  falseando  suas
aparências  corporais  para  apresentar-se  enganadoras  diante  dos  homens.
Putas se fazem donzelas e feias e enrugadas belas.
É banal,  na época,  entre  os  membros da Igreja,  condenar  os  cosméticos.
Estes desagradam a Deus, que, como bem se sabe, proíbe deformar o corpo
humano,  moldado  com  suas  próprias  mãos:  pintada  ‘de  branco  ou  de
vermelho’, ele não reconhece sua criatura. Até aí, porém, a falta é venial.
Torna-se  muito  mais  grave  quando  as  damas  preparam  e  distribuem
mezinhas para evitar conceber, ou para abortar.
(…) 
Horrível, enfim, é o pecado das que chegam até a enfeitiçar os homens, que
tentam  domá-los  com  encantamentos,  sortilégios,  com  bonecas  que
aprenderam  a  modelar  na  cera  ou  na  argila,  para  fazê-los  definhar
‘envenenando-os com ervas más’, para matá-los (DUBY, 2001, p. 13 e 14).

O vício  citado corresponde ao  fato  da  mulher  mudar  o  rumo do que já  tinha

destino traçado como forma de obter aquilo que queria. Ou ainda de fazer o homem se colocar

em posição de dependência do feminino. Isso contraria a lei patriarcal vigente, através da qual

o homem exercia  o poder.  Quando a mulher  usa artifícios  para enganar  o homem, ele  é

destronado e passa a ser regido por ela e pelos seus feitiços. Chega-se ao segundo significado

da  palavra  encantamento:  o  homem  se  mostra  absorto,  maravilhado  diante  da  beleza

enfeitiçadora da mulher. Essa beleza é descrita na medievalidade como produto de sortilégios,

como se pode ler no trecho de Duby. Há uma preocupação dos homens da Igreja em defender

que a mulher, ao se mostrar como tal, está usando feitiços, está dominada pelo pecado e pelo

diabo com o fim de domar os homens. Isso também é perceptível no cordel quando ocorre a

metamorfose, por meio da alusão a alguns elementos do corpo feminino capazes de desvirtuar

os  homens  e  quando esses  elementos  são  mostrados  como algo  sobrenatural,  produto  de

encantamento, de feitiço:
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Dizem que suas vítimas
Ficam loucas de amor
Pois a moça tem o beijo
E um corpo encantador
Fazendo buscarem sempre 
Dos seus braços o calor.

Dizem que é moça loira
Por outras vezes, morena.
Tem a cintura afinada
E uma boca pequenas
Mas pelo poder que tem
Não é criatura terrena.

A beleza dessa moça
É algo muito incomum
Seus lábios são bem vermelhos
Porém nunca usou batom
Mas ela só aparece
Se houver inverno bom.

(OLIVEIRA E GERALDO, 2008, p. 03 e 04).

Da mesma maneira que na medievalidade, os homens são colocados como vítimas

que podem sucumbir ante a metamorfose feminina.  A transformação da pedra com traços

femininos em uma mulher é uma metáfora da transmutação da mulher medieva no quando

utiliza alguns recursos para evidenciar sua beleza. Em ambos os casos ocorre a metamorfose

como meio para ludibriar o sexo masculino e para mantê-lo curvado diante do feminino.

Quando a pedra se transforma em mulher os elementos de sedução são melhor observados. O

corpo dela é como um ímã que atrai o corpo masculino. 

A moça pode ser loira ou morena, simbolicamente isso pode ser atrelado ao modo

de pensar medieval descrito no trecho de Duby quando ele fala do uso de cosméticos para

transformar a mulher. Isso se associa a uma deformação da criação divina. O ato de se enfeitar

é  metamórfico.  Essa  nova forma tinha  como fim enfeitiçar  os  homens  e  levá-los  para  o

caminho da perdição ou mesmo da morte. No cordel, os homens que se apaixonam pela pedra

encantada acabam tendo um destino fatal.  Nestor,  ao descobrir  que outro jovem havia se

envolvido com a sua paixão encantada parte em busca de feri-lo:

Então Nestor se lembrou
Duma faca que trazia
E ao mesmo tempo o quanto
Àquela moça queria
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E num golpe Nestor fere
O jovem que ali dormia

O jovem acorda espantado
E sente o sangue escorrer
Logo saca dum punhal
Para então se defender
E os dois partiram pra luta
Para matar ou morrer.

(OLIVEIRA E GERALDO, 2008, p. 11).

Como se observa,  o  poder de sedução feminino é posto no cordel  como algo

devastador a ponto de provocar uma luta mortal entre dois homens, os quais matarão um ao

outro. Nas entrelinhas, encontra-se o resíduo medieval de mostrar que as técnicas de sedução

usadas pelas mulheres são tão eficazes que podem causar a morte. Há uma espécie de aviso

aos homens para que não se deixem seduzir, pois tudo não passa de um efeito ilusório. Os

versos seguintes confirmam isso:

Sua mãe sempre dizia:
- É sua imaginação!
Essa mulher não existe,
Meu filho, preste atenção.

(OLIVEIRA E GERALDO, 2008, p. 06).

Se o uso de maquiagem e de outros produtos que evidenciavam a beleza feminina na

Idade Média, era visto como processo para a transformação da mulher em um ser sedutor,

diabólico, no cordel a metamorfose é vista também como uma ilusão na tentativa de fazer

sucumbir o elemento masculino. No caso do cordel, a personagem da mãe alerta o filho sobre

o perigo representado através da jovem encantadora; na medievalidade, os padres cumpriam

esse papel de mostrar aos homens que não se deixassem iludir pelo sexo feminino quando

transformado pelo uso de cosméticos.

Para compreender o encantamento ou o sortilégio como inerentes ao feminino e

ainda como elemento residual  verificado por  meio  da metamorfose no cordel  em estudo,

recorre-se  à  introdução que Rose Marie Muraro escreveu para  uma das  traduções  para  o

português da obra  O martelo das feiticeiras, publicada originalmente em 1486. De acordo

com a pesquisadora, a transição da cultura de coletas, que não exigia tanta força física, para a

cultura agrária marca a passagem do matriarcalismo para o patriarcalismo. O que simboliza

essa passagem é o pecado original. Diante de ter que trabalhar pesadamente para sobreviver, o

homem:
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Necessita  agora  de  poder  central  que  imponha  controles  mais  rígidos  e
punição para a transgressão. É preciso usar a coerção e a violência para que
os homens sejam obrigados a trabalhar, e essa coerção está localizada no
corpo, na repressão da sexualidade e do prazer. Por isso o pecado original, a
culpa  máxima,  na  Bíblia,  é  colocada  no  ato  sexual  (é  assim  que,  desde
milênios, popularmente se interpreta a transgressão dos primeiros humanos
(MURARO, In KRAMER & SPRENGER, 2014, p. 09).

A mulher  e  seu  aspecto  sedutor  poderiam  enfraquecer  a  força  produtiva  do

trabalho masculino. A mulher, por meio da transformação ocorrida pelo uso de cosméticos,

torna-se responsável por evocar a sexualidade masculina. Deve-se freá-la. No cordel, não é o

uso dos cosméticos que leva os homens a se entregar aos prazeres carnais, mas a metamorfose

da pedra em mulher. A pedra era antes um ser inerte, sem nenhum atributo sedutor. Porém,

quando  se  transforma  em  mulher  tem  o  poder  de  enfraquecer  dois  homens  física  e

psicologicamente. 

Tudo  isso  torna  a  mulher  ameaçadora  ao  domínio  masculino,  ao  controle  da

ordem, à quebra do vigor para o trabalho. É necessário frear essa “ameaça”. Assim, quando a

mulher,  além de  já  trazer  em si  essa  força  atrelada  ao  conhecimento  e  ao  prazer,  ainda

potencializa essas características através do uso de cosméticos, por exemplo, faz com que o

homem passe  de dominante a  dominado.  O medo que esses  homens sentem da iminente

ameaça  da  tomada  de  poder,  é  que  faz  com  que  a  sensualidade  seja  reprimida  na

medievalidade e residualmente na sociedade atual.

Tendo em vista os aspectos citados, compreende-se ainda que esse imaginário em

torno da metamorfose feminina como resíduo também se constrói com base no medo que o

homem tem da mulher. Na obra Uma longa Idade Média (2011), de Jacques Le Goff, pode-se

ler a entrevista feita com o autor e publicada pela revista L’Histoire, nº 245, julho-agosto de

2000. Nela,  o entrevistador faz a seguinte pergunta: “A doutrina da Igreja,  redigida pelos

homens, não expressa antes de tudo um radical medo da mulher?” (LE GOFF, 2011, p. 130).

Ao que Le Goff responde:

Certamente há, e nisso a Igreja não se recuperou totalmente, um medo da
mulher,  que  foi,  como disse  Jean  Delumeau,  um dos  grandes  medos  do
Ocidente. Mas isso seria um fato da Igreja ou dos homens? Seria tão fácil
livrar-se disso? Será que isso mudou tanto? (LE GOFF, 2011,p. 130).
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A partir da fala de Le Goff, compreende-se primeiro que o medo era sentido pelos

homens e a Igreja funcionava como um meio de aplacar esse medo ou aquilo que causava o

medo, no caso, a sedução feminina. Depois, quanto à pergunta sobre ser fácil ou não se livrar

desse medo,  infere-se que o autor  chama atenção para o fato de que,  em uma sociedade

patriarcal, na qual o homem deseja manter o poder e o trabalho pesado, a ameaça do feminino

como detentor de conhecimento e de prazer pode ser fatal. A mulher aparece como portadora

de algo que tiraria a concentração masculina do trabalho, não há como o homem não sentir

medo, não há como não se sentir ameaçado. Por fim, o último questionamento lançado pelo

autor leva a refletir sobre o fato de esse modo de pensar medieval ainda cristalizar. As três

questões propostas pelo autor levam à conclusão de que esse medo é dos homens, os quais se

sentem ameaçados pela força sedutora feminina e não conseguem livrar-se desse encanto,

precisando  de  conselhos  advindos  da  Igreja,  por  exemplo.  Esse  medo,  se  prolonga

residualmente e adentra à contemporaneidade na qual o cordel está inserido.

No cordel,  percebe-se esse  medo quando,  depois  de tentarem destruir  a  pedra

encantada e não conseguirem:

Todos ficaram surpresos
E muito impressionados
Saíram todos dali
Deveras, muito assustados.
Nunca mais ali voltaram
Pois estavam horrorizados.

(OLIVEIRA & GERALDO, 2008, p. 15).

A partir da palavra “todos”, nota-se o medo presente na sociedade. Esta se enxerga

ameaçada e assiste aos homens do lugar sucumbirem diante o encanto da pedra. Essa força

sedutora deve ser aplacada, para isso eles buscam destruir a pedra:

Reuniu-se no lugar
Toda essa comunidade
Com um único objetivo:
‘Destruir a crueldade’
Somente dessa maneira
Teria fim a maldade.

(OLIVEIRA & GERALDO, 2008, p. 14).

O aspecto atraente e irresistível é visto como crueldade, Nestor é colocado como

vítima da fascinação feminina, incapaz de se livrar por si só, a comunidade à qual ele pertence

precisa se reunir a fim de que ele e outros homens sejam salvos. Para tanto, serão utilizados
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vários  métodos  a  fim  de  destruir  a  pedra  e,  consequentemente,  sua  força  metamórfica.

Primeiro é usado um trator para despedaçá-la, depois tentam dinamite para explodi-la, mas

nada funciona, sendo esta uma clara representação da força atrativa feminina. 

Depois da tentativa de explosão, a pedra apenas rachou um pouco,  mas dessa

rachadura  passou  a  jorrar  sangue.  Nesse  instante,  os  habitantes  daquela  localidade

compreendem que não têm força para enfrentar o feitiço feminino. Só lhes restando fugir.

Assim, os homens devem fugir para não cair em tentação. Compreende-se a residualidade

presente no cordel, visto que quase toda a estrutura do modo de pensar medieval pode ser

vista  no  cordel  a  partir  da  metamorfose.  A base  para  que  aconteça  a  metamorfose  é  a

remanescência do resíduo medieval acerca da mulher e seu poder de sedução e do medo que

se desenvolve no homem mediante a ideia de sucumbir ante o feminino. O medo residual que

os homens sentem das mulheres no cordel em análise é justificado pela fala de Petrarca: “A

mulher (…) é um verdadeiro diabo, uma inimiga da paz,  uma fonte de impaciência,  uma

ocasião de disputas das quais o homem deve manter-se afastado se quer gozar a tranquilidade”

(PETRARCA apud DELUMEAU, 2009, p. 476).

2.3 Breve conclusão sobre a metamorfose feminina

As  palavras  de  Chevalier  e  Gheerbrant  traduzem  o  verdadeiro  sentido  das

metamorfoses nos textos literários:

Elas  revelam uma certa  crença  na  unidade  fundamental  do  ser,  tendo as
aparências  sensíveis  apenas  um  valor  ilusório  ou  passageiro.  As
modificações  na  forma,  de  fato,  não  parecem  mesmo  afetar  as
personalidades  profundas,  que  em  geral  guardam  o  seu  nome  e  o  seu
psiquismo. Poder-se-ia concluir (…) que as metamorfoses são expressões do
desejo,  da  censura,  do  ideal,  da  sanção,  saídas  das  profundezas  do
inconsciente e tomando a forma na imaginação criadora (CHEVALIER &
GHEERBRANT, 1994, p. 608).

Como se observa, a metamorfose traduz um modo de pensar, um imaginário que

se  constrói  com base  em resíduos.  Na literatura,  o  processo metamórfico  da  personagem

feminina muitas vezes remete ao que é censurado nas mulheres, aquilo que, de alguma forma,

é condenado se materializa literariamente através da metamorfose. Esta funciona como uma
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metáfora  reveladora  de um imaginário do feminino.  Mais  especificamente um imaginário

cristão. A metamorfose é a base para mostrar a residualidade nos cordéis em análise, visto que

ela representa o ápice de como, nos séculos XX e XXI7, a mulher é vista e como esse contexto

é atual sem deixar de dialogar com o passado, considerando-se que muitos dos aspectos que

levam à metamorfose podem ser vistos desde a Antiguidade. 

Assim, na conjuntura metamórfica há um ser que se desloca para outro que é a

extensão do primeiro. “A metamorfose é um símbolo de identificação, em uma personagem

em vias de individualização que ainda não assumiu a totalidade de seu eu nem atualizou todas

as  suas  potencialidades”  (CHEVALIER  &  GHEERBRANT,  1994,  p.  609).

Consequentemente,  no  cordel  de  metamorfose  feminina  e  no  contexto  residual,  as

personagens representam um imaginário pertinente à mulher (aquele no qual esta representa

um elemento de sedução que pode levar o homem a sucumbir; ou ainda aquele em que o sexo

feminino deve aceitar imposições que lhe são impostas) o qual se amplia e assume a sua

plenitude depois que se completa a transformação. 

Tendo em vista que na maior parte dos cordéis analisados a mulher é transformada

em animal,  entende-se  que  o  resultado  da  metamorfose  funciona  como  uma  alegoria.  A

presença do animal é uma representação do imaginário referente à mulher, o qual se constrói

com base no que o Cristianismo pensa a seu respeito e também com base nos resíduos de uma

sociedade patriarcalista que se cristalizam desde a Antiguidade. Assim, são evidenciados a

força sensual da mulher, os pecados cometidos por ela e ainda o modo como ela deve se

comportar, deixando entrever através disso o medo masculino de perder a sua hegemonia na

comunidade patriarcalista.

Com relação aos casos em que a mulher é transformada em outra coisa que não o

animal,  como  em  pedra  ou  em  árvore,  por  exemplo,  entende-se  que  há  também  uma

continuidade  do  caráter  até  que  se  chegue  à  completude  desse  ser.  O objeto  surgido  da

metamorfose representa essa totalidade que dura as vezes apenas o tempo de se encontrar um

meio de desfazer a metamorfose. Nesse espaço de tempo, que pode ser duradouro ou não,

encontra-se o sentido para compreender o imaginário em torno do que ali se constitui. Já os

casos  nos  quais  a  metamorfose  recai  sobre  a  indumentária  da  mulher,  como no caso  de

Cinderela, a metamorfose foi vista como recompensa pelo fato da personagem feminina em

7 Esse período se relaciona com o intervalo no qual se insere a publicação dos cordéis analisados nesta tese.
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questão aguentar o sofrimento de forma resignada, apontando para o fato de que ela está apta

para ter uma mudança para um destino de felicidade.

Diante de todos os aspectos citados, verificou-se que a metamorfose feminina no

cordel,  sendo responsável  por levar  à  compreensão do imaginário do gênero em questão,

encerra  a  totalidade8 do  ser  metamorfoseado e  denuncia  o  modo de  pensar  da  sociedade

descrita nos cordéis. 

A arte  literária  do cordel  de metamorfose permite a  construção de um mundo

baseado no acontecimento metamórfico que traduz a complexidade do modo de pensar  o

feminino. É também o ponto de contato entre o leitor e a sociedade da qual ele faz parte.

Possibilita o enxergar-se em um espelho labiríntico, mas que tem o fio de Ariadne capaz de

conduzir o leitor pelo universo residual ao qual ele pertence. É o próprio leitor quem está

delineado no texto, tal como o autor do texto:

No  fim  de  tudo,  os  indivíduos  pensam  e  se  conduzem  de  acordo  com
determinado  sistema de  ideias  e  de  valores,  e  ainda  de  um determinado
padrão  de  comportamento  coletivo  que  se  impõe  e  eles  nem  percebem
(PONTES, 2006).

Assim, os cordelistas revelam por meio da metamorfose aquilo que é vivido em

comunidade, o que receberam por meio do processo de endoculturação. Do mesmo modo, o

leitor se reconhece ali podendo refletir acerca do mundo em que vive, reconstruir o imaginário

do feminino ao estabelecer vínculos com imaginários passados. Assim, entende-se o resíduo

presente no texto. Essa compreensão é que pode fazer surgir um novo imaginário da mulher,

um novo tipo de metamorfose feminina na literatura.

O cordel de metamorfose que tem como personagem transformada uma mulher

leva a pensar sobre o feminino nos dias atuais, seu vínculo com o passado e as possibilidades

de construção do futuro. Os textos com essa temática são documentos apaziguadores “capazes

de construir um mundo saudável onde possamos viver em paz, e, ao mesmo tempo, outros

mundos de sonho nos quais possamos viver ludicamente felizes” (PONTES, 2006). Assim,

através do cordel sacia-se um pouco a sede de “Cultura, arte e linguagem” e repensa-se o

mundo em torno do feminino. Nessa perspectiva,  a temática da metamorfose feminina na

literatura aquietará e inquietará.

8 A palavra totalidade, de acordo com o Dicionário Hoauiss de língua portuguesa (on-line, 2001), é relativa à
condição  de  ser  total.  No  contexto  utilizado  neste  capítulo,  entende-se  que,  no  momento  em  que  a
metamorfose se completa, todo o caráter da personagem se mostra. O resultado da metamorfose traduz de
forma clara quem é a personagem e todas as características que ela possui.
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3 O GROTESCO NO CORDEL DE METAMORFOSE

O grotesco é a arte de congregar diversos elementos entendidos por determinada

sociedade como fora dos padrões: esquisitos,  extravagantes e excêntricos.  Essa  categoria

estética pode provocar tanto o espanto quanto o riso. Para criar um objeto grotesco, pode-se

desenvolver um ser híbrido, através da junção de elementos incomuns, como o vegetal e o

animal, ou o animal e o humano, ou o humano e o vegetal. Também é possível trabalhar em

torno do exagero das partes (ou de algumas partes) de um ser, ocasionando uma desproporção

com o ideal que se tem desse ser.

Nos cordéis de metamorfose, encontra-se a presença de personagens que não se

adequam aos modelos estabelecidos socialmente, os quais provocam perplexidade e também

podem causar riso cômico. Isso pode ser verificado na confluência do elemento humano com

o  animal,  mas  também  no  exagero  de  algumas  características  físicas  e  psicológicas  das

personagens  desses  cordéis.  Isso  justifica  a  escolha  desse  tipo  de  cordel  para  vir  a  ser

analisado neste estudo, visto que a metamorfose já implica em rompimento do padrão.

Para  assimilar  o  grotesco  no tipo  de  cordel  trazido  para  análise,  busca-se sua

origem e uma definição mais ampla da palavra. Primeiro, verifica-se o grotesco nos estudos

desenvolvidos por Victor Hugo (1988), Wolfgang Kayser (2003) e Mikhail Bakhtin (1999),

principais  teóricos  do  grotesco.  Em  seguida,  as  considerações  são  acrescidas  de  alguns

conceitos que se avizinham do grotesco, a exemplo do estranho, do anormal e do cômico.

Essas concepções podem se agregar ou mesmo se confundir com a estética grotesca, ou com

parte dela. Só então tem-se uma compreensão mais ampla dessa categoria estética para que,

enfim, seja feita uma análise do grotesco nesse tipo de cordel.

Com isso,  entende-se  que  o  cordel  de  metamorfose  apresenta  o  grotesco  sob

diversas  faces.  Ao  trazer  um  indivíduo  transformado  em  animal  por  causa  de  uma

transgressão ou de um feitiço, o autor mostra o cômico, o bufo, ao lado do disforme e do

horrível.  Mostra  ainda  o  angustiante,  o  sinistro,  o  baixo  corporal  e  o  terreno.  Esses

pormenores  podem  causar  tanto  o  espanto  quanto  o  riso.  Para  a  constatação  dessas

afirmações, o grotesco será observado no cordel de metamorfose através do modo como se

constrói a personagem principal; com base nas suas atitudes que estão à margem do que é

pregado  pela  sociedade,  como  também  do  seu  corpo  animalesco,  quando  acontece  a
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metamorfose. Assim, o grotesco será analisado nas atitudes da personagem transmutada, na

metamorfose,  no  animal  no  qual  essa  personagem  foi  transformada,  observando  tanto  o

sentido alegórico/ metafórico quanto o sentido literal dessa figura animalesca.

Também será analisado o grotesco presente no pecado que personagens carregam

e os  motivos  pelos  quais  são  perseguidas  pela  pessoa  metamorfoseada.  Essa  perseguição

caracteriza uma forma de moralizar através do medo. Assim, todos os que são perseguidos

pelo animal deverão ter consciência do pecado que cometem para não mais repeti-lo. Outro

aspecto  importante,  e  que  contribui  para  a  identificação  do  grotesco  no  cordel  de

metamorfose, é a linguagem utilizada no texto – imprescindível para construir o discurso do

feio, do abjeto, do sinistro. Ela se baseia em uma produção textual e vocabulários singulares, a

partir dos quais surgem as imagens grotescas.

Na  análise  do  grotesco  no  cordel  de  metamorfose,  primeiro  investiga-se  o

elemento de destruição e de construção. A composição do feio parece quase sempre obedecer

à sequência destruir para construir. Nessa modalidade esse modo de conceber o feio é comum

por causa do seu uso em um sentido pedagógico que ficará mais claro na análise. De antemão,

convém defender que essa ideia está em conformidade com a festa carnavalesca medieval

vista pelo olhar de Bakhtin (1999). Nessa festividade, a cultura popular assume o lugar da

cultura  oficial.  Os  rituais  da  Igreja  são  satirizados  e  o  povo  é  o  mais  importante,  em

detrimento do clero. É quando todas as coisas, antes regidas pelo plano espiritual, passam a

ser controladas pela vida material e corporal. Essa transição, ou esse rebaixamento da vida

espiritual  age  como  uma  força  que  impulsiona  o  surgimento  de  algo  novo,  conforme

observamos no cordel de metamorfose.

Verificamos  também  a  simbologia  dos  animais  que  aparecem  nos  cordéis

analisados.  Normalmente,  suas  características  têm  relação  direta  com  os  atributos  da

personagem principal do cordel. É interessante notar que essa simbologia abrange diversos

significados, pois tanto o componente animal como o humano tornam essa plurissignificação

bem nítida, se a análise for realizada com base nos dicionários de símbolos.

A metamorfose é a principal questão a ser observada nos cordéis constituidores do

corpus.  Por  isso,  no  capítulo  anterior  dedicamo-nos  a  compreender  esse  fenômeno  na

literatura. Deve-se entendê-la a partir da relação com o grotesco. Segundo Elizabeth Dias

Martins e Roberto Pontes:



81

A temática  em apreço  veio  para  o  cordel  nordestino  através  da  tradição
ibérica e dos folhetos populares, nos quais encontramos não só recriações
das lendas mitológicas, mas também das nacionais e regionais. Esse material
é possibilitado pela tradição oral que guardamos em nossa literatura, sob a
forma  de  sedimentos  mentais,  remanescências  estéticas  provindas  dos
jograis, trovadores, segréis, contadores e cantadores medievais ibéricos, aos
quais devemos este legado residual que ajuda a compor o perfil próprio da
nossa cultura (MARTINS & PONTES, 2011, p. 55).

A presença da metamorfose nos cordéis estudados nesta tese é resultado de “uma

mentalidade cristã medieval que predomina nos folhetos nordestinos, a denunciar dada visão

de mundo dos poetas cordelistas em que prepondera a doxa do imaginário religioso cristão”

(MARTINS  &  PONTES,  2011,  p  55).  Capta-se  a  relevância  das  remanescências  da

metamorfose que cercam o cordel nordestino na construção da imagem grotesca. Além do

que, o elemento metamórfico deve ser estudado considerando-se as transformações físicas e

de cunho moral.

A caricatura também recebe atenção especial neste capítulo.  Para entender sua

presença  no  cordel  de  metamorfose,  são  analisados  outros  pontos  que  a  constituem:  a

alteração da forma,  seja  ela  física ou de caráter;  o  aspecto desproporcional  e  o  elemento

monstruoso que surgem com a junção dos  dois  aspectos  anteriores.  Depois,  observa-se a

ridicularização a que é submetida a personagem ou o objeto caricaturado.

Não se pode deixar de relacionar o grotesco com o elemento religioso e estatal, já

que, normalmente, ele aparece quando se quebra alguma norma estabelecida pela Igreja ou

pelo estado. Outros elementos podem ser analisados tendo em vista a relevância de cada um e

a  sua  relação  com  os  pormenores  apresentados  e  também  conservarem  conexão  com  o

grotesco.

Para entender como o grotesco se realiza em cada um das situações comentadas,

apreende-se o significado desse vocábulo desde o seu aparecimento, ainda no século XVI, até

a atualidade, quando o termo atingiu certa complexidade. Assim, este capítulo se divide em

três momentos: busca-se, primeiro, a significação do grotesco para se chegar a uma definição

que englobe o máximo do sentido que se tem sobre o termo até hoje; em seguida, chega-se a

uma definição do grotesco no cordel  de metamorfose e,  por fim, observa-se quais  são as

características do grotesco no cordel  de metamorfose,  a partir  dos pontos já  citados e  de

outros que podem surgir no decorrer da análise.
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3.1 Conceituação do grotesco

O grotesco no cordel de metamorfose se constitui a partir  da criação de seres

insólitos  os  quais  levam  à  reflexão  sobre  o  conceito  de  verossimilhança,  imaginário,

sociedade e feminino. O elemento insólito surgido a partir da efetivação do grotesco marca

uma das  principais  características  dessa categoria  estética,  a  qual  traz em si  esse  aspecto

excêntrico, inesperado e, simultaneamente, denota o pensamento de um povo, no caso dos

cordéis em análise, sobre o feminino.

Cabe primeiro discutir a origem do termo para depois melhor compreendê-lo no

cordel de metamorfose. A palavra grotesco começa a tomar forma durante o Renascimento.

Nesse período, a  Domus Aurea9, antiga morada do imperador Nero foi redescoberta. Certo

dia, um jovem cai através de uma rachadura surgida no monte Avelino, uma das sete colinas

sobre as quais Roma foi fundada e vai parar em uma caverna, também chamada de gruta, na

qual foram encontradas diversas figuras que apresentavam a confluência de seres diferentes

como plantas e animais. Foram feitas escavações na parte descoberta e muitos outros desenho

semelhantes foram encontrados. O fato de terem sido vistos em uma gruta (o termo latino para

se referir a essa palavra é grotto) fez com que as figuras híbridas encontradas naquele lugar

fossem chamadas de grotesco.

Deve-se  entender  o  que  falam  os  principais  teóricos  do  conceito.  Segundo

Wolfgang Kayser (2003), o vocábulo grotesco e os seus correspondentes nas mais diferentes

línguas, são remanescentes da língua italiana:

La grottesca  e  grottesco,  como derivações de  grotta (gruta),  foram
palavras  cunhadas  para  designar  determinada  espécie  de
ornamentação,  encontrada  em  fins  do  século  XV,  no  decurso  de

9 A Domus Aurea foi construída a pedido do imperador Nero depois de um grande incêndio ocorrido em
Roma por volta do ano 64 d. C., o qual destruiu inúmeras casas pertencentes aos aristocratas da época. Na
própria construção desta residência imperial  pode-se encontrar  relações com elementos que envolvem o
grotesco: a casa fora construída e decorada por diversos elementos que davam um aspecto extravagante,
como o fato de o teto ter sido decorado com muitas pedras preciosas e as paredes enfeitadas com muitos
desenhos com diferentes temáticas. Essa extravagância tem um elo profundo com o grotesco. Era também
um espaço festivo, onde Nero dava grandes banquetes. Depois da morte do imperador, aos poucos a casa foi
destruída e em cima dela outros monumentos importantes de Roma foram sendo construídos. Por fim, no
século XV, a casa e seus desenhos intrigantes são redescobertos e dão origem a um termo tão necessário aos
estudos da arte.
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escavações feitas em Roma e depois em outras regiões da Itália. O que
se  descobriu  foi  uma  espécie  até  então  desconhecida  de  pintura
ornamental antiga (KAYSER, 2003, p. 17 e 18).

Buscava-se com essas escavações (re) encontrar objetos culturais, para preservar e

valorizar, o passado romano, por exemplo. Torna-se relevante lembrar o período histórico: o

início do Renascimento, quando a valorização da cultura greco-romana foi retomada. Nesse

período, os pesquisadores encontraram diversas esculturas que pertenciam ao passado clássico

e tiveram acesso a diversos desenhos – feitos nas paredes das grutas encontradas através do

redescobrimento das ruínas da antiga Domus Aurea – bastante estranhos para os homens da

época.  Esses  desenhos são ornamentos,  os  quais  “representam objetos,  plantas,  animais  e

seres humanos ou fantásticos, reunidos em cercaduras, medalhões e frisos que envolvem os

painéis  centrais  de  composições  decorativas  realizadas  em  estuques  e  especialmente  em

afrescos”  (HOUAISS,  on-line, 2001).  Como  se  vê,  desde  o  princípio,  o  grotesco  está

relacionado ao que é diverso, bizarro. A partir dessa época, o termo vai tomando forma, a

ponto de se tornar complexo, como se pode ler a seguir:

A  retratação  do  monstruoso,  do  animalesco,  do  desordenado  e  do
desproporcional;  a  mescla  do  heterogêneo;  a  quebra  da  simetria,  com  a
acentuada  distorção  das  proporções;  a  ruptura  com  qualquer  ordenação
lógica e a presença de um elemento lúgubre, noturno e abismal que nos leva
a um certo estranhamento do mundo, principalmente mediante a anulação
das  ordens  naturais,  expressas,  por  exemplo,  através  da  retratação  da
transição de corpos humanos para formas de animais e plantas, em que não
mais se poderia distinguir as fronteiras entre os reinos da natureza (LIMA,
2000, p. 17).

Como se  observa,  a  partir  das  palavras  de  Stélio  Torquato  de  Lima,  há  uma

complexidade que envolve o termo grotesco desde o surgimento da palavra.  Esses elementos,

embora  intrigantes  e  insólitos,  evocam  o  sublime.  Os  elementos  que  a  princípio  são

constrangedores por deformarem, também são objetos de uma construção singular, de uma

perfeição  material.  De  uma  criação  artística.  Segundo  o  Victor  Hugo,  esse  contraste  é

necessário, visto que:

O  sublime  sobre  o  sublime  dificilmente  produz  um  contraste,  e  tem-se
necessidade de descansar de tudo, até do belo. Parece, ao contrário, que o
grotesco é um tempo de parada,  um termo de comparação,  um ponto de
partida, de onde nos elevamos para o belo com uma percepção mais fresca e
mais excitada (HUGO, 2002, p. 33).
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O trecho acima leva à compreensão de que, através do grotesco, pode-se chegar ao

belo. A beleza artística está acima da simples polarização dos termos belo e feio. Na arte, há

necessidade de se mostrar a beleza do feio, isto é, o grotesco. Assim, o discurso de Victor

Hugo colabora para a valorização da arte grotesca,  bem como para a complexidade desse

termo.

Além da oposição “grotesco  versus sublime”, visando o relevo de ambos, Hugo

também vê outro dualismo, especificamente no grotesco: de um lado abriga o disforme e o

horrível e,  do outro,  o cômico e o bufo.  Conforme Victor  Hugo (2002),  essas duas faces

podem se espelhar, de modo que uma tem necessidade da outra, o que se pode observar com

frequência no cordel de metamorfose. Concomitatemente, tem-se a representação do absurdo

em uma personagem que se transforma em animal e a manifestação do riso satírico10 expresso

pela sociedade.

Para Victor Hugo (1986), o homem da modernidade se constrói a partir  desse

aspecto dualista. Convivem corpo e alma, grotesco e sublime. Essa convivência paradoxal

possibilita a quebra das regras e o surgimento de novos gêneros artísticos, gêneros que se

misturam sem que haja mais necessidade de seguir, a qualquer custo, o modelo clássico, tal

qual se apresenta na Antiguidade. O conceito de grotesco nesse período histórico se amplia

nas palavras de Stélio Torquato Lima:

O grotesco da modernidade,  não encontrando em seu mundo empírico as
mesmas condições históricas próprias da Idade Média e do Renascimento,
veio  a  assumir  novas  finalidades  e  a  obrigar-se  a  novos  arranjos.  Os
monstros e as máscaras, símbolos festivos à época da Renascença, passam a
se configurar em nossos dias nos instrumentos de tradução de uma era de
aparências e de solidão, de um homem marcado pela perda das referências e
da dissolução da identidade, o que explicaria a presença de um componente
de hostilidade contra a burguesia no grotesco da modernidade (LIMA, 2000,
p. 19).

No trecho, o tempo da modernidade se amplia para os séculos XX e XXI, quando

se pode falar de um prolongamento desse período. Assim, a problemática potencializadora do

grotesco, no caso o dualismo conflituoso proposto por Hugo, distende-se nessa dissolução da

identidade de que fala Stélio Torquato. 

10 A questão do riso será retomada no tópico relacionado às categorias afins da palavra grotesco. Lá serão
analisados os diversos  tipos de riso e examinado o modo como esse aspecto se relaciona ao estudo do
grotesco.
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De  acordo  com  Kayser  (2003),  o  grotesco  pode  ser  classificado  como  uma

categoria  estética  presente  nos  mais  variados  gêneros  artísticos.  Embora  ele  tenha  sido

renegado por muito tempo, sendo considerado como inferior na arte, de modo geral, a partir

do  Romantismo,  passou  a  assumir  o  lugar  que  lhe  cabe:  o  de  uma  categoria  estética

importante como qualquer outra. O que levou Kayser a averiguar essa temática foi justamente

sua ânsia de entender o sentimento provocado pela contemplação de alguns quadros no Museu

do Prado, em Madri:

Há mais de quinze anos, quando da minha primeira visita ao Museu
do Prado, o assunto despertou minha curiosidade, sem que, no entanto,
me fosse dado, àquela altura, prever quais os domínios por onde iriam
encaminhar-se  as  investigações.  O  mesmo  fenômeno  inquietante  e
desconcertante  tornava  sempre  a  se  me  apresentar  de  novo  nos
quadros de Velásquez e Goya, assim como nos de Bosch e Brueghel,
colecionados já no século XVI (KAYSER, 2003, p. 7).

Já nesse primeiro instante, quando ainda nem tinha ideia muito precisa do estudo

que desenvolveria, Kayser (2003) já percebia duas características do grotesco sobre as quais

ele pesquisaria logo mais: a inquietude e o desconcerto. Mais adiante, como se observa em

sua obra  O grotesco  (2003),  essas  características  se afirmam e se apresentam como uma

introdução para o desenvolvimento do conceito de grotesco feito pelo autor alemão.

Para Kayser (2003), Bosch e Bruegel são a síntese do grotesco. Os quadros do

pintor  holandês  Hieronymus  Bosch,  tendo  como  base  a  questão  da  moralidade,  trazem

(re)construções fantásticas de seres míticos, religiosos, os quais persuadem, ao mesmo tempo

em que angustiam, o indivíduo que os contempla. A angústia pode ser também observada no

próprio quadro. E ela faz o contemplador ter consciência do mundo sinistro que nasce, por

exemplo, do embate constante entre o bem e o mal, entre o ser humano e os demônios no

contexto religioso da época. Para isso, o pintor abusava das figuras monstruosas e quiméricas.

Essas figuras fazem dos seus quadros a representação de um mundo confuso e irracional, mas

também se observa a  sistematização dessa irracionalidade,  daí  o seu caráter  grotesco.  Ao

organizar todo esse mundo quimérico,  nasce o mundo grotesco ou a coerência do mundo

grotesco.
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Figura 2: Quadro “A parábola dos cegos”, de Pieter Bruegel.

Fonte: ECO, Umberto. História da feiura. 2007.

Neste quadro, intitulado “A parábola dos cegos”, de 1568, Bruegel faz alusão ao

texto bíblico (Mateus, capítulo 15, versículo 12), no qual Jesus afirma aos discípulos que não

precisam lavar as mãos antes de comer, infringindo, assim, uma regra. Fariseus que escutaram

tal coisa se enfureceram e Jesus replicou: “Deixai-os! Eles são guias cegos guiando cegos. Se

um  cego  conduzir  outro  cego,  ambos  cairão  no  buraco”.  O  mais  interessante,  porém,  é

perceber como o pintor desenvolve a construção do quadro. Segundo Kayser (2003, p. 39),

Bruegel usa a perspectiva do grotesco para representar a realidade e “pinta o mundo estranho

de nosso dia a dia, não para ensinar, advertir  ou provocar compaixão, mas, precisamente,

como algo inapreensível, inexplicável, como o ridículo, terrível, horroroso”.

De  acordo  com  Wolfgang  Kayser  (2003,  p.  56)  “grotesco  (...)  é  o  contraste

produzido  entre  forma e  matéria  (assunto),  a  mistura  centrífuga  do  heterogêneo,  a  força

explosiva do paradoxal, que são ridículos e horripilantes ao mesmo tempo”. Nota-se que o

grotesco é o encontro de dois elementos que, de tão diferentes, são inimagináveis juntos. A

inesperada junção desses elementos provoca o nascimento do grotesco. No século XIX, Victor

Hugo já falava no grotesco formado a partir da junção de dois elementos antagônicos, mas

Kayser ampliou, dando mais atenção a esse aspecto heterogêneo do grotesco.

Kayser (2003) aponta ainda o grotesco como um componente bem próximo da

tragicomédia. Apresenta algo estranho, terrível, ao mesmo tempo em que satiriza. O grotesco

traz  certo  humor  que  aniquila  aquilo  que  ridiculariza.  Por  conseguinte,  o  grotesco,  para

Kayser,  revela  o  animalesco  da  criatura  humana,  bem  como  abarca  tudo  aquilo  que  se
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comunica com o inumano, o não natural, o que causa estranhamento e faz surgir a feição do

sinistro.

Já o estudo do grotesco realizado pelo autor russo Mikhail Bakhtin, nasce do seu

olhar dedicado à cultura popular e pode ser lido na obra A cultura popular na Idade Média e

no Renascimento: o contexto de François Rabelais (1999). O principal objetivo do livro é

refletir acerca da influência da cultura popular na obra do autor de Gargântua e Pantagruel.

Bakhtin  divide  as  manifestações  da  cultura  popular  na  Idade  Média  em  três

grupos:

As  formas  dos  ritos  e  espetáculos  (festejos  carnavalescos,  obras
cômicas  representadas  nas  praças  públicas  etc.);  2.  Obras  cômicas
verbais (inclusive as paródicas) de diversas naturezas: orais e escritas,
em  latim  ou  em  língua  vulgar;  3.  Diversas  formas  e  gêneros  do
vocabulário  familiar  e  grosseiro  (insultos,  juramentos,  blasões
populares, etc.) (BAKHTIN, 2008, p.4).

As manifestações  relacionadas aos ritos  e  espetáculos  dizem respeito às  festas

ocorridas em praças públicas, nas quais os homens medievais mostram seu lado cômico em

contraposição ao tom sério e oficial dos rituais da Igreja e do Estado. Para Bakhtin (1999), o

homem medieval  arquitetou  um mundo  não  oficial  em oposição  à  Igreja  e  ao  Estado,  e

vivenciava  isso  de  modo  bastante  natural.  A Idade  Média  se  constrói  com  base  nessa

dualidade:  oficial  versus não  oficial,  cultura  cômica  popular  versus  cultura  séria  oficial.

Segundo o autor russo, não há como se compreender o mundo medieval se não levarmos em

conta a dualidade desse mundo.

Com  relação  às  obras  literárias  cômicas,  Bakhtin  aponta  que  várias  destas

produções  medievais  têm  como  característica  basilar  uma  visão  carnavalesca  do  mundo.

Segundo o autor, na maioria dos casos, tais obras são paródias que ridicularizam o tom sério e

oficial da Igreja e do Estado. Já com relação ao vocabulário grosseiro e familiar, Bakhtin

afirma que pode ser encontrado no meio da festa carnavalesca, quando o tom cômico – e não

oficial – entra em cena, deixando de lado os ritos e costumes religiosos e estatais.

Esses aspectos considerados na cultura popular da Idade Média são analisados por

Bakhtin  na  obra  de  François  Rabelais,  e  é  a  partir  desses  aspectos  que  o  escritor  russo

apresenta uma visão do mundo medieval que tem como base o princípio material e corporal.

De acordo com o estudo bakhtiniano,  o  processo ocorrido durante a  transição  do mundo
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oficial para o não oficial é o do rebaixamento de um plano elevado espiritualmente para um

plano material e corporal. Isso é chamado, pelo autor, de realismo grotesco.

Conforme  Bakhtin,  o  realismo  grotesco  é  marcado  pelo  rebaixamento,  “pela

transferência ao plano material e corporal, o da terra e do corpo na sua indissolúvel unidade,

de  tudo  que  é  elevado,  espiritual,  ideal  e  abstrato”  (BAKHTIN,  1999  p.  17).  Esse

rebaixamento é permeado pela alegria, pelo tom jocoso, pelo riso fácil. Aquele que ocorre

durante o carnaval: desnuda-se da religiosidade e permite-se brincar com ela, sem que sua

pertinência  seja  renegada.  O grotesco  bakhtiniano  se  caracteriza  pelo  rebaixamento,  quer

dizer, pela saída do plano espiritual para o plano material e corporal e também pela saída do

tom sério  para  o  tom jocoso.  Sincronicamente,  esse  aspecto  espirituoso  e  cômico  traz  a

seriedade, pois a festa carnavalesca era um caminho para a resistência e para minimizar o

poder opressor da Igreja.

Com base  no  exposto  é  que  Bakhtin  critica  a  ideia  de  grotesco  pregada  por

Schneegans,  para  quem  a  acentuação  do  aspecto  negativo,  ao  ponto  de  se  chegar  ao

monstruoso, é o caráter fundamental do grotesco. Para Bakhtin, o exagero, o hiperbolismo, a

profusão são  elementos  do  grotesco,  mas  essas  características  não podem existir  tendo  a

finalidade apenas de escarnecer e de satirizar,  pois,  nesse caso,  o grotesco só existiria na

sátira. Logo, o grotesco bakhtiniano compreende o exagero como característica inevitável,

mas não como a mais importante.

Por  isso,  Bakhtin  refuta  a  ideia  de  negatividade  do  grotesco  proposta  por

Schneegans,  apontando  a  ambivalência  como característica  primordial  desse  estilo.  Desta

forma, ele ressalta os polos negativos e positivos, compreendendo-os a partir da lógica do alto

e do baixo corporal e de toda a amplitude de sua significação, sem que, necessariamente, um

aspecto se sobreponha ao outro. A qualidade essencial do realismo grotesco reside justamente

na negação dessa sobreposição: “O alto é o céu, o baixo é a terra; a terra é o princípio de

absorção  (o  túmulo,  o  ventre)  e,  ao  mesmo tempo,  de  nascimento  e  ressureição  (o  seio

materno)” (BAKHTIN, 1999, p. 18). Assim o alto e o baixo caminham lado a lado e, embora

sejam antagônicos, se aproximam em um movimento cíclico. Rebaixar é aproximar-se terra

que, simultaneamente, absorve e faz nascer.

 Posto isso, o grotesco bakhtiniano destrona a cultura oficial e se realiza na cultura

popular. Pode começar no exagero, mas se amplia quando se observa a dualidade a partir dos

polos negativos e positivos. Deve-se ressaltar ainda que, para o autor russo, o baixo é sempre
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o começo, pois nele está “a terra que dá vida”, nela está o “seio corporal” (BAKHTIN, 1999,

p. 19). Logo não se pode falar do grotesco sob o ponto de vista apenas negativo, mas deve-se

sempre dialogar o positivo e o negativo que surgem desse elemento.

O verbete Grotesco, do E-dicionário de termos literários é elaborado a partir das

ideias de  Baktin e Kayser acerca do referido conceito.  O apoio é referendado pelos  mais

reconhecidos pensadores da categoria estética:

No século XX, os dois principais teóricos do G. são Wolfgang Kayser
e Mikhail Bakhtin. Kayser apresenta o G. como uma categoria estética

trans-histórica, cujas obras trazem à tona imagens provenientes do Id
[sic], o Isso* em Freud. Kayser conclui que na plasmação artística do
grotesco.  “O  obscuro  foi  encarado,  o  sinistro  descoberto  e  o
inconcebível  levado  a  falar”  (Kayser,  p.  162),  e  assim  o  grotesco
aparece  muitas  vezes  com  as  tintas  do  fantástico,  mas,  muito
frequentemente, conserva-se no domínio do realismo. Bakhtin elabora
uma das mais interessantes hipóteses para o enraizamento do grotesco
na  cultura popular.  Diferente  de  Kayser  que  o  estuda  o
diacronicamente,  acompanhando  a  sua  ocorrência  de  século  em
século, Bakhtin opera um corte sincrónico e o estuda a partir de dois
momentos especiais, a Idade Média e o Renascimento. Verifica a sua
ligação com o fenómeno Carnaval, festa popular com seu vocabulário
da  máscara,  da  hipérbole,  da  enumeração caótica.  Este  fenômeno
popular se opõe aos da cultura dita oficial, ao convocar o conjunto da
sociedade, sem hierarquia. Sua expressão é de liberação, pois derruba
todas as convenções e preconceitos. Assim o grotesco. traz à tona um
sistema de imagens ligadas ao “baixo corporal” e material, à terra, ao
nascer e ao morrer, como ciclo da vida. Ao contrário do cánon clássico
que representa o corpo harmonioso, rigorosamente fechado e solitário,
o  corpo  grotesco  será  sempre  representado  em  seu  devir,  em  seu
inacabamento,  nas múltiplas protuberâncias, nos orifícios, e em seu
funcionamento  interno.  Saliente-se  ainda  a  ênfase  dada  aos  actos
como o comer, o excretar, o sexo, o parir etc (cf François Rabelais).
Pergunta- darão conta de todo o fenómeno grotesco as propostas de
Bakhtin  e  de  Kayser  ?  Que  dizer  do  teatro do  grotesco  de  Luigi
Chiarelli e de Luigi Pirandello e dos contistas do grotesco , como K.
H. Strobl, com O livro macabro e a importante obra de Franz Kafka?
E tantos  outros.  Por  sua vez Harpham,  um teórico contemporâneo,
mostra que difusão do grotesco, graças à técnica pela acção dos media
torna-se tão excessiva e extensiva que hoje é difícil determinar a sua
natureza mesma. O computador nos oferece a imagem virtual. O corpo
humano é devassado, clonado, recriado, fraturado. Já nenhum mistério

oferece  o  seu  interior.  Na  sua  representação  artística,  vêmo-lo  em
imagens  ora  ultra-humanas,  ora  sub-humanas  (na  obra  plástica  de
Nancy  Burson,  Cindy  Sherman,  Kiki  Smith)  ou  perversas  e
terrificantes  (Francis  Bacon),  ou  em  deformações  expressionistas,
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como na pintura de Paula Rego (cito em especial as séries Branca de
Neve,  Mulher  cão etc)  ou  de  Lucien  Freud.  De  forma  distinta,
apresenta-se  nas  imagens  hiperbólicas  e  carnavalescas  do  artista
colombiano, Francisco Botero, assim como na obra ficcional do seu
conterrâneo  Gabriel  García  Márquez.  A  história de  Portugal  é
representada de um ponto de vista crítico, literalmente grotesco, em
As naus de Lobo Antunes.  Estes são apenas  uns poucos,  dentre os
inumeráveis  exemplos  fornecidos  por  este  final  de  século  vinte.  O
grotesco não mais ocupa a margem, e sim o centro (CALAZANS. In
REIS, on-line).

A definição proposta no verbete de Selma Calazans Rodrigues dialoga com os

dois principais teóricos e traz uma definição de grotesco que se desenvolve numa perspectiva

em  que  elementos  opostos  são  colocados  lado  a  lado,  formando  a  complexidade  dessa

categoria estética. De certa forma, os dois autores citados retomam o que foi proposto por

Victor  Hugo  e  amplificam  as  questões  aparentemente  discordantes.  Pode-se  ir  além,  as

definições apontadas pelos autores citados por Selma Calazans Rodriques apresentam pontos

diferentes  que  não  necessariamente  divergem,  mas  convergem  e  propõem  possibilidades

multifacetadas de investigação da obra literária ou da obra de arte em geral.

Além dos autores referidos no dicionário, considerados os principais nomes em

torno da teoria do grotesco, devem ser lembrados também Charles Baudelaire e sua referência

à  caricatura  na  modernidade  e  Umberto  Eco,  com sua  História  da  feiura.  Ambos  serão

retomados no próximo tópico.

3.1.1 Categorias afins

Alguns  conceitos  se  desenvolvem  na  categoria  estética  do  grotesco  e  são

importantes  para  melhor  entendê-la,  conduzem a  uma visão  mais  rica  do grotesco.  Esses

termos  auxiliam  o  entendimento  desse  componente  no  cordel  de  metamorfose,  já  que  o

conteúdo desse tipo é bastante amplo e carece de concepções que facilitem sua análise.

O conceito de insólito é o primeiro a ser desenvolvido. A palavra vem do latim

insolìtus e, de acordo com o Dicionário Houaiss de língua portuguesa, é um adjetivo, remete

a algo não “habitual; infrequente, raro, incomum, anormal”. Também pode dizer respeito a um

estilo “que se opõe aos usos e costumes; que  é contrário às regras, à tradição” (HOUAISS,
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on-line, 2001).  Assim os  eventos  considerados  insólitos  são  aqueles  que  não  acontecem

ordinariamente, são raros. De acordo com Flavio Garcia, episódios como esse desapontam “o

senso comum, as expectativas quotidianas correspondentes a dada cultura, a dado momento, a

uma específica experienciação da realidade”(GARCÍA, 2007, p. 19). Assim, tudo aquilo que

não ocorre de acordo com a normalidade e com os fenômenos que podem ser explicados pela

natureza diz respeito ao insólito. Em seu livro, Flavio Garcia apresenta os seguintes vocábulos

como  sinônimos:  “excepcional,  estranho,  esquisito,  inacreditável,  inabitual,  inusual,

imprevisto, maravilhoso” (p. 19).

Nos cordéis de metamorfose os eventos insólitos estão sempre presentes, uma vez

que a metamorfose em si já é algo imprevisto nas leis da natureza. Esse acontecimento torna-

se insólito inclusive para aqueles que fazem parte da sociedade presente no texto, embora eles

aceitem e compreendam a necessidade da metamorfose. No cordel A moça que virou jumenta

porque falou de topless com frei Damião, quando a moça passa a ser jumenta, todos os que

estão presentes começam a se benzer e logo depois:

Muita gente desmaiou
Frei Damião disse calmamente
Que o mal se afugentou
vamos ouvir o sermão
palavras que Deus deixou. 
(BORGES, 19--, p. 5).

A atitude de se benzer é a forma de uma pessoa rezar por si, é um pedido parra

que se afaste todo mal.  É uma forma de abençoar a si.  Ao praticarem tal ato,  as pessoas

mostram o receio que têm da moça metamorfoseada e pedem proteção ao divino. Muitas delas

desmaiam, indicando um forte medo diante do estranho acontecimento. Frei Damião, atua

como elemento conciliador a fim de que os presentes possam entender o motivo pelo qual

aquilo tem de acontecer.

Nesse  cordel,  compreende-se  que,  naquela  sociedade,  os  eventos  insólitos

acontecem como uma forma de chamar  atenção para  o motivo  que levou a pessoa  a  ser

transformada: a desobediência. Assim, todos ficam cientes de que, ao desobedecerem a uma

regra estabelecida por Deus por intermédio da Igreja, algo extraordinário pode acontecer ao

pecador como forma de castigo. 

Com  base  nisso,  compreende-se  que  o  insólito  situa-se  em  um  instante  de

interrupção  da  normalidade  e  se  sustenta  ao  provocar  inquietação  e  tensão  aos  que  o
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presenciam. Compreende-se a necessidade do acontecimento e busca-se uma forma de que ele

não se repita.

Outros dois  conceitos  importantes  na lógica grotesca é  o de fantástico e  o de

maravilhoso.  Ambos,  inclusive,  dialogam  com  o  insólito.  Tzvetan  Todorov,  em  sua

Introdução à literatura fantástica, afirma que o fantástico “é a hesitação experimentada por

um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural”

(TODOROV, 2008, p. 31). O termo faz referência a algo que acontece em um mundo normal,

aquele conhecido e vivido por todos, sem nenhuma figura estranha, como um monstro, por

exemplo. Não obstante, nesse mundo, surge algo que não pode ser explicado através das leis

naturais. 

Ainda de acordo com Todorov (2008, p.  36),  o fantástico se realiza quando é

possível  declarar:  ‘“Cheguei  quase  a  acreditar’.  Eis  a  fórmula  que  resume o  espírito  do

fantástico. A fé absoluta, como a incredulidade total (…) levam para fora do fantástico, é a

hesitação  que  lhe  dá  vida”.  Ele  provoca  estranhamento,  inquietação,  dúvida  e

questionamentos. A origem da palavra já aponta para tais particularidades do termo, pois vem

do latim phantastìcus e aponta para aquilo que tem origem na imaginação.

Alguns cordéis já estudados sob outro aspecto no capítulo anterior apresentam

essa característica, é o caso da obra  O mistério da pedra encantada. Já no título a palavra

“mistério” coloca em dúvida o que será contado. Apenas para recordar,  de acordo com o

narrador, a pedra, repentinamente, transforma-se em uma bela mulher pela qual dois ficam

apaixonados  a  pontos  de  se  matarem.  Em contraponto,  no  ambiente  no qual  eles  vivem,

ninguém mais vê ou constata essa transformação, logo o aparecimento da moça é visto como

parte da imaginação daqueles que a veem. 

Após  a  morte  dos  rapazes,  a  comunidade  resolve  destruir  aquela  pedra.  O

acontecimento fantástico reside no fato de que nem mesmo a dinamite consegue demoli-la,

provocando apenas uma rachadura da qual jorra sangue. Esse fato provoca inquietação e uma

suspensão da ordem para aqueles que até então não acreditavam na transformação da pedra

em uma mulher.  Nesse  instante,  os  que  ali  estão  presentes  chegam quase  a  acreditar  na

existência da mulher, visto que o sangue remete ao humano.

 Já  quando  se  tem  o  maravilhoso  não  há  como  explicar  racionalmente  os

fenômenos  sobrenaturais,  contudo  eles  acontecem  em  conformidade  com  a  normalidade,
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como  se  fossem  possíveis.  Ninguém  questiona  a  ocorrência,  todos  acreditam  na  sua

existência. De acordo com E-dicionário de termos literários:

O espaço do maravilhoso é o de um mundo (trans)figurado, (sub)vertido o
que  permite  uma  quase  arbitrariedade  na  intriga.  A  questão  da
verosimilhança no maravilhoso é peculiar já que neste gênero os fenômenos
apesar  de  (im)possíveis  não  deixam  de  ser  críveis.  O  universo  do
maravilhoso é o da inverosimilhança verosímil (MASCARENHAS, In REIS,
on-line). 

Vê-se  que  o  mundo  maravilhoso  tem uma ordem que  lhe  é  própria.  Ele  é  a

construção  de  uma  nova  realidade  possível.  Assim,  faz  sentido  essa  inverossimilhança

verossímil, pois, se constrói uma realidade paralela na qual os acontecimentos que parecem

estranhos são acomodados, explicados e aceitos por todos os envolvidos naquele cenário. A

maioria  dos  cordéis  de  metamorfose  estudados  nesta  tese  pertencem  ao  gênero  do

maravilhoso, visto que o acontecimento metamórfico é totalmente aceito pelos que veem. 

No exemplo do cordel da metamorfose da moça em jumenta, deve-se ter cuidado

para não confundir o susto tomado pela sociedade quando a jovem é transformada em animal

com o estranhamento diante do acontecimento. Todos aceitam. Eles compreendem como um

castigo merecido pelo fato da moça ter blasfemado contra uma autoridade religiosa. Contudo,

ficam sobressaltados diante do que a personagem feminina, enquanto jumenta, possa causar a

eles, pois:

Por onde ela foi passando
Deixou à população
Doença e febre no povo
Tosse e indisposição
Dores pelo corpo inteiro
E muitos com rouquidão.

(BORGES, 19--, p. 05).

Todas as enfermidades citadas são temidas pelo povo. É isso que provoca neles o

medo.  No  trecho,  vê-se  que  o  próprio  narrador  apresenta  o  texto  de  modo  a  tornar  o

acontecimento natural para aquele que lê. Ao contrário do que acontece no cordel do mistério

da pedra no qual algumas palavras do narrador põem em dúvida a transformação da pedra em

uma bela mulher.

Ao ocorrer a transformação, aqueles que testemunham o fato ganham consciência

do poder divino. Neste caso, pode-se traçar um paralelo com o conceito de maravilhoso que se
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lê no  Dicionário analítico do Ocidente medieval,  organizado por Jacques Le Goff e Jean-

Claude Schmitt. De acordo com os autores, na Idade Média o maravilhoso “torna-se mesmo

um  meio  de  apreciar  a  inesgotável  criatividade  divina  e  sua  intenção  de  surpreender  o

homem”  (LE  GOFF  &  SCHMITT,  2017,  p.  129  e  130).  Assim,  em  alguns  cordéis

compreende-se  essa  relação  do maravilhoso  com a  medievalidade,  pois  a  metamorfose  é

utilizada para mostrar o que pode ocorrer aos descumpridores das leis divinas.

Outro conceito que deve ser analisado junto ao grotesco é o cômico, entendido

teoricamente como tudo aquilo que provoca riso ou zombaria. O efeito causado pelo cômico é

o riso, e o grotesco traz o cômico no seu cerne, visando não só o riso, mas também a sanção

social. Para pensar esse segundo conceito na estética grotesca, faz-se necessário visualizá-lo

em um caminho diacrônico. Para tanto, tomamos como base a obra  História do riso e do

escárnio, de Georges Minois e também o volume LXVIII, Nº 1 da Revista de Cultura Vozes,

que traz o tema “O riso e o cômico”.

O intuito não é fazer um estudo aprofundado do cômico ou do riso, vários autores

já examinaram o assunto com obstinadamente. Interessa, apenas, examinar como as categorias

se  desenvolvem  no  grotesco,  que  tipo  de  riso  é  causado:  seria  agressivo,  sarcástico,

escarnecedor, amigável, (...) angélico (MINOIS, 2003, p. 15-16)? Qual o valor desse riso no

cordel de metamorfose? Para essas perguntas é que se buscam respostas.

O riso agressivo, de acordo com Georges Minois é concernente com a ideia de

rejeição do estrangeiro e a afirmação de si. Sua relação com o grotesco é compreensível ao

passo que este  aparece  para quebrar  a  normalidade,  o  grotesco é  o elemento estrangeiro,

coloca o ordinário em perigo. Logo, o ser que se sente ameaçado ri. É o riso de agressividade,

de não aceitação de crítica ao que ali se impõe, mas que não pertence ao contexto.

O riso sarcástico é sinônimo de um riso zombeteiro, maldoso, que busca criticar

através da ironia. É muitas vezes o riso da personagem metamorfoseada quando corre atrás de

pessoas que cometeram pecados. O sarcasmo está ao lado do conceito de burlesco e também

associado ao grotesco. Segundo Massaud Moisés (1999, p. 64): “o vocábulo burlesco designa

as obras literárias ou teatrais que, visando ao cômico por meio do ridículo ou da zombaria,

encerram a imitação satírica ou parodística de obras sérias”. A atitude zombeteira, se estende

para além da imitação parodística de uma obra, mas abarca, no caso do cordel, a aproximação

risível  entre  um  ser  humano  e  um  animal  de  modo  a  evidenciar  seus  defeitos  mais

desprezíveis.
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O riso escarnecedor é uma espécie de extensão do agressivo e do sarcástico, posto

que escarnecer  significa tratar  com escárnio,  com zombaria.  Busca transgredir  a  ordem e

através da sua agressividade questiona a autoridade. É o que acontece no cordel A mulher que

virou cobra por zombar de Frei Damião, de Pedro Bandeira. Depois de fumar e beber vinho e

cerveja, a personagem se dirige à igreja onde Frei Damião proferia seu sermão. Quando já

estava no meio da multidão que ouvia atentamente o frade, a mulher soltou uma gargalhada e

começou a fazer chacotas com o “Santo Frei Damião” (BANDEIRA, 19--, p. 02). Constata-

se, através desse riso estridente, que a mulher deseja recusar a magnitude de Frei Damião. A

gargalhada da jovem ao negar respeito à autoridade do santo é escarnecedora, sarcástica e

agressiva.

Já o riso amigável e o angélico não são interligados ao grotesco. São opostos, mas

podem  aparecer  nos  cordéis  de  metamorfose  exatamente  numa  relação  de  oposição  ao

grotesco.

Eduardo Diatay B. de Menezes, em seu estudo sobre o riso, o cômico e o lúdico,

traça um percurso diacrônico do riso e do cômico desde Aristóteles até Freud, chegando, ao

final, à seguinte conclusão:

O riso  está  associado  com sensações  agradáveis  e  é  concomitante
geral da euforia; o riso e o cômico implicam ambos certa espécie de
alegria  e  ausências  de  necessidades  biológicas  imediatas;  possuem
significação coletiva e são grandemente influenciados pelo ambiente
social  e  pelas  condições  culturais;  comportam  um  elemento  de
surpresa e de inesperado; vinculam-se com uma descarga súbita ou
distensão na qual  se  dá a  transição de uma atitude séria  para uma
menos  séria  e  mais  alegre;  estão  associados  com  certos  impulsos
emocionais  ou  inatos,  especialmente  os  relativos  ao  medo,  sexo,
agressão e senso de triunfo e superioridade; do ponto de vista mais
intelectual, incluem um elemento de contradição ou incongruência que
se  manifesta  na  justaposição  de  objetos,  situações  ou  significados
usualmente não vivenciados conjuntamente (MENEZES, 1974, p. 8).

Essa  sensação  agradável  ocasionada  pelo  riso  pode  ser  observada  a  partir  da

recepção  do  cordel  de  metamorfose.  O  leitor  é  levado  a  rir  quando  se  depara  com  a

transformação de um indivíduo em animal. Cabe ressaltar que nem todas as transformações

provocam riso, exemplo disso são os cordéis nos quais a mulher é metamorfoseada por causa

da vingança de alguém como se lê em  Navarro e Isabel  (2008),  O herói da floresta e a

princesa  encantada (2006)  e  O Romance  de  Isaura  e  João  Mimoso  (2017),  de  Evaristo
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Geraldo  da  Silva,  João  Firmino  Cabral  e  Rafael  Brito,  respectivamente.  Nesses  casos,  a

metamorfose causa compaixão pelo sofrimento impingido às moças por alguém que sentia

inveja ou desejo de apossar-se delas.

A transformação em animal provoca o riso citado por  Eduardo Diatay quando o

aspecto exterior ou a aparência desse animal refere-se a determinadas qualidades negativas da

mulher metamorfoseada (PROPP, 1992). Assim, quando uma mulher vira cachorra porque foi

ao baile funk, o riso surge, pois faz-se a relação do animal com as letras de músicas desse

gênero e a simbologia da palavra cachorra.

Para Propp (1992) o cômico desperta  o  sentimento de ridículo.  Além disso,  a

categoria engloba o cômico de palavras e de caráter: o cômico do tipo chiste que hostiliza e

agride, os estereótipos criados pelo cômico, que podem ser libidinosos, agressivos, cínicos,

céticos, entre outros.

O riso provocado pelo cômico é visto sob o ponto de vista da moral e também da

relação com alguns aspectos de ordem social. Quer dizer, aquilo que faz rir tem uma função

social mais importante nesse tópico. É como acontece no cordel de metamorfose. O cômico

aparece com o intuito de provocar um riso que visa um controle social.

Deve-se lembrar, ainda, que o riso e o cômico são inerentes aos seres humanos. O

cômico exige a insensibilidade de quem ri. Para rir “é preciso dessolidarizar-se, abstrair-se do

observado” (VERSIANI, 1974, p.  18).  Isso deve acontecer  porque o riso se encontra,  ou

nasce, em meio à sociedade. Esta é que cria o seu cômico e mostra do que se pode rir.

No  cordel  de  metamorfose,  o  cômico  se  sobressai  na  linguagem  usada  pelo

cordelista  para  compor  seus  versos.  Quando  ele  apresenta  um  vocabulário  próximo  do

popular, com algumas expressões caricaturescas de uma determinada região, nasce também o

elemento ridículo provocador de riso. Vê-se também no exagero das atitudes da personagem

principal que, ao externar seu comportamento incoerente, acaba, de modo extravagante, mais

uma vez, provocando o riso, sobretudo de sarcasmo.

O cômico aparece na própria metamorfose. O humano transformado em animal é

algo  estranho,  insólito  mas também é caricaturesco.  O animal é  a  extensão simbólica do

caráter  do  humano,  mas  depois  de  concretizada  a  metamorfose,  essa  característica,  que

normalmente é negativa, atinge uma proporção absurda, como se fosse um modelo gigantesco

daquilo que não se pode ser, fazendo surgir o ridículo e o risível.
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No cenário dos cordéis  de metamorfose nos quais a  transformação em animal

ocorre  como  castigo,  há  alguns  casos  em que  o  comportamento  desse  animal  diante  da

sociedade é cômico. Costuma correr atrás das pessoas, fazer cócegas, morder, pegar nas partes

íntimas, agarrar; quando possui chifre, costuma ferir as pessoas com eles e gargalhar, logo

depois. Além disso, por continuarem a se expressar como humanos, tornam-se mais ridículos

ainda. A cobra que rasteja e fala que vai até Juazeiro para pedir perdão. O porco se lambuza

de restos de comida e sente asco da sua situação. A cabra corre desesperada atrás das pessoas

pecadoras. Todos esses, exemplos do cômico presente no comportamento animal gerado a

partir do hibridismo entre humano e animal.

Outro conceito para o estudo da estética grotesca trazido a este trabalho é o de

anormal.  Partimos  das  ideias  propostas  por  Michel  Foucault,  em sua  obra  Os anormais

(2001). No terceiro capítulo deste livro, referente à terceira aula do curso ministrado pelo

autor no College de France, em 1975, Foucault apresenta três personagens que integram o

campo da anomalia. São eles:  o monstro humano, o indivíduo a ser corrigido e a criança

masturbadora. Interessam-nos, sobretudo, os dois primeiros, sendo que a ordem é irrelevante.

Para Foucault, a lei é tomada como base para se chegar à noção de monstro:

A noção de monstro é essencialmente uma noção jurídica - jurídica, claro, no
sentido  lato  do  termo,  pois  o  que define  o  monstro  é  o fato  de que ele
constitui,  em  sua  existência  mesma  e  em  sua  forma,  não  apenas  uma
violação das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza. Ele é,
num registro duplo, infração às leis em sua existência mesma. O campo de
aparecimento  do  monstro  é,  portanto,  um  domínio  que  podemos  dizer
"jurídico-biológico". Por outro lado, nesse espaço, o monstro aparece como
um fenômeno ao mesmo tempo extremo e extremamente raro. Ele é o limite,
o  ponto  de  inflexão  da  lei  e  é,  ao  mesmo  tempo,  a  exceção  que  só  se
encontra em casos extremos, precisamente. Digamos que o monstro é o que
combina o impossível com o proibido (FOUCAULT, 2001, p. 69-70).

Nota-se que o monstro é tudo aquilo que não se espera de um indivíduo.  Ele

quebra as regras estabelecidas socialmente e também rompe com as expectativas da natureza

humana. No cordel de metamorfose, isso é comum quando temos um indivíduo que contraria

as leis humanas ao desobedecer regras estabelecidas socialmente, e também contraria as leis

da natureza, quando é transformado em animal. Quando acontece a transmutação é quando ele

se  identifica  completamente  como  a  figura  híbrida  de  monstro/humano,  pois,  embora

transformado em animal, a personagem continua pensando e falando como um humano, o que

torna a imagem ainda mais grotesca.
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No  cordel  A moça  que  bateu  na  mãe  e  virou  cachorra,  de  Rodolfo  Coelho

Cavalcante, lê-se a história de uma jovem chamada Helena Matias, que morava com sua mãe,

Dona Matilde, na cidade de Canindé, situada no interior do Ceará. “Por sua língua ferina”,

usada para  proferir  blasfêmias  contra o Deus e  por  ter  o  costume de bater  na mãe,  uma

religiosa de “alma santa e virtuosa” (CAVALCANTE, 1958, p. 01), Helena foi transformada

em uma cachorra, como se pode observar no trecho seguinte:

Helena de vez em quando 
Dava surra na mãe dela,
Quando a velha reclamava 
Um qualquer malfeito, ela
Com isso se aborrecia
Na pobre velha batia
Até que virou cadela.

(CAVALCANTE, 1958, p. 02).

A atitude  de  irreverência  constante  por  parte  da  moça  faz  com  que  ela  seja

transformada em um animal que tem uma conotação bastante negativa para o sexo feminino, o

cachorro. Outras palavras são usadas nesse cordel como sinônimos, são exemplos disso os

termos cão e dragão, os quais remetem também o caráter monstruoso que se constrói em torno

da personagem feminina.

A imagem do monstro aparece logo no início, quando se observa a implicância da

moça com a figura materna. Ressalte-se que isso acontece no Nordeste do Brasil, região onde

o elemento religioso cristão é resistente; a sociedade leva muito a sério o versículo bíblico que

aponta como os pais devem ser tratados pelos filhos: “Honra a teu pai e a tua mãe, para que se

prolonguem os teus dias na terra que o SENHOR, teu Deus, te dá” (BÍBLIA, Êxodo, 20:12). A

Bíblia é o livro base para o estabelecimento das regras a serem seguidas pelos cristãos. O

versículo citado constitui o quinto dos mandamentos da tábua mosaica obedecida pelos que

fazem parte dos fiéis,  portanto é  notória  a falta  grave cometida Helena Matias,  diante da

sociedade  cristã  da  qual  fazia  parte.  Para  provar  isso,  deve-se  observar  que  o  tema  do

versículo é  retomado várias  vezes  na  Bíblia,  tanto no Antigo  como no Novo testamento.

Então, a moça torna-se monstruosa por desrespeitar e não ter nenhuma consideração pela mãe.

O monstro causa espanto na sociedade, pois é tudo o que não se espera de um filho. Daí o

sentimento de repugnância que se percebe, através do modo como é criticada pela mãe e pelas

demais pessoas que fazem parte do seu meio social.
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Mas Helena Matias não fere apenas as leis da comunidade na qual está inserida ou

as leis religiosas que regem o pensamento cristão. Ela contradiz também as leis do Estado.

Helena comete um ato de violência contra a mãe todas as vezes que dela recebe conselhos:

Quando Matilde, a mãe dela
Foi aconselhar Helena,
Esta deu-lhe uma bofetada
Sem piedade, nem pena,
Que a velha caiu chorando
E a Deus foi suplicando
Numa praga não pequena.

(CAVALCANTE, 1958, p. 03).

A intensidade da agressão à Dona Matilde é tão forte, seja em termos físicos ou

morais, que a mãe é levada a proferir pragas contra a filha. Essa veemência mostra o ato

criminoso cometido por Helena.  O crime é o de lesão corporal e se insere no artigo 129 do

código penal brasileiro, decreto Lei 2848/40: Art. 129 - “Ofender a integridade corporal ou a

saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano”. Assim, ao bater na mãe, Helena

atinge a integridade física de uma pessoa que é considerada um bem jurídico.

Quando bate em sua progenitora,  a filha fere a dignidade da mãe, causando à

senhora  grande  humilhação.  Toda  a  sociedade  se  volta  contra  a  personagem,  passando  a

considerá-la  repugnante,  tanto  que  as  palavras  usadas  para  descrevê-la  são  “maldita”  e

“indolente”, termos relacionados com a ideia de perversidade, insensibilidade e indiferença,

adjetivos e substantivos marcantes no caráter de Helena, traduzidos no ser monstruoso no qual

se transforma efetivamente após a metamorfose:

Quando Helena disse isto
O rosto todo mudou,
E a cauda como cadela
A moça se transformou…
Uma cachorra horrorosa
Espumando e furiosa
Naquela hora ficou

Tinha a cabeça de gente
Com a mesma feição dela,
Mas o corpo até a cauda
Era uma horrível cadela…
Foi Helena castigada,
Uma filha amaldiçoada
O castigo pegou nela.

(CAVALCANTE, 1958, p. 05).
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O monstro final11, resultado da metamorfose, é também uma forma de punição

contra um monstro inicial no cordel. O espanto, que pode gerar a ação de transformação em

animal, é amenizado pelo tamanho do crime praticado pelo monstro, porque, como argumenta

Foucault, o monstro, “ao mesmo tempo que viola a lei, ele a deixa sem voz” (FOUCAULT,

2001, p. 70). Também deixa sem voz os que acompanharam de perto ou de longe sua prática.

Para Foucault (2001, p. 70), quando o monstro viola a lei, o que ele suscita não é a

resposta da lei,  mas sim a violência, a vontade de supressão, pura e simples, os cuidados

médicos ou mesmo a piedade. Diante das atrocidades da moça, a mãe, no primeiro momento,

não a enfrenta  nem lança  pragas,  mas continua dando conselho à  filha,  o  que  fica  claro

quando,  mesmo  depois  de  afrontada,  ela  chama  a  filha  de  modo  carinhoso  e  mostra

preocupação com as blasfêmias  proferidas  por ela,  dizendo assim: “Não diga isso,  minha

filha”.  (CAVALCANTE, 1958, p. 02). O vocativo usado para se referir a Helena indica um

modo carinhoso da mãe tratar a filha.

No cordel,  vê-se a  representação do monstruoso a partir  da  correlação com o

animalesco, o desordenado e o desproporcional. É um instante em que acontece a ruptura da

lógica. Quando há a quebra dos limites entre o mundo real e o mundo imaginário, quando o

não natural é inserido na realidade, o grotesco atinge seu ápice.

No  cordel  de  metamorfose,  além  do  monstro  humano,  há  também  (e  talvez

principalmente)  a  figura  do  indivíduo  a  ser  corrigido.  De  acordo  com  os  estudos

foucaultianos,  se  o  monstro  humano  comporta  aspectos  relacionados  à  teratologia,

constituindo-se de um ser em exceção, o indivíduo a ser corrigido é um indivíduo possível.

Embora ele pareça irrecuperável, a sociedade e o Estado podem criar meios, visando educá-lo,

para voltar a conviver socialmente.

O indivíduo a ser corrigido não é um ser absurdo, mas possível, no mundo real.

Ele está  bem próximo das normas estabelecidas socialmente e convive,  inclusive,  com as

regras firmadas pelas instituições de controle social. Ele precisa de alguns outros instrumentos

de limitação para não escapar às regras ou para voltar a cumpri-las, já que é suscetível a

contrariar leis e necessita de mecanismos de correção.

11 Desenvolvemos  as  expressões  “monstro  inicial”  e  “monstro  final”  para  deixar  claro  que  o  elemento
monstruoso está presente no cordel de metamorfose, mesmo antes do processo metamórfico, ou seja, desde o
momento em que a personagem principal é apresentada ao leitor. O monstro final é aquele que aparece após a
metamorfose:  o  animal  no  qual  o  humano  foi  transformado.  O  monstro  inicial  é  o  indivíduo  antes  da
metamorfose. Ele não tem o aspecto físico monstruoso, mas seu caráter é assustador, é uma aberração.
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No cordel A moça que bateu na mãe e virou cavalo, também de Rodolfo Coelho

Cavalcante,  Maria  Sebastiana  “Brigava  com  a  mãe  dela/  Sem  sentir  nenhum  abalo”

(CAVALCANTE, 1973, p. 02). A moça costumava desonrar a mãe e o pai. Quando recebia

algum conselho ou era contrariada, agredia verbalmente e fisicamente sua progenitora. No

cordel, a ideia de correção aparece, ainda que de modo subentendido, na estrofe seguinte:

Este folheto é um aviso
Para todo filho errado,
Feliz daquele que tem
Uma mãezinha ao seu lado,
Mais ruim que o filho seja
Uma mãe sempre deseja
Osculhar o filho amado.

(CAVALCANTE, 1973, p. 02).

O poeta já prepara o leitor para o que virá a seguir, quando a afirma que a história

deve  servir  de  exemplo  para  aqueles  que  têm uma mãe.  O   “filho  errado”  representa  o

indivíduo a ser corrigido e o meio de correção é mostrar Maria Sebastiana como modelo do

que acontece aos filhos que maldizem a figura materna. Nas estrofes seguintes, chega-se à

constatação de que a moça recebe o castigo ao ser transformada em cavalo e esse processo de

correção durará dez anos nos quais ela “Há de correr em figura/ De cavalo em seu degredo”

(CAVALCANTE, 1973, p. 08). Com isso, Sebastiana se arrepende e é corrigida. Há também a

possibilidade  de  que  outros  indivíduos  passem  pelo  processo  corretivo,  pois  o  narrador

apresenta conselhos no início e no fim do texto em cordel.

Com base no exposto, é imprescindível a discussão acerca desses conceitos, pois,

mesmo quando a aproximação não é direta, eles envolvem a estética grotesca, sobretudo no

que  diz  respeito  ao  cordel  de  metamorfose.  Compreende-se  que esse  tipo  de  cordel  traz

inevitavelmente o grotesco provocador do riso, que pode significar sarcasmo, escárnio, como

também abarca  a  constatação do ridículo  que já  é  próprio da  estética grotesca;  apresenta

também o estranho, aquilo que não deveria vir à tona, mas veio mesmo assim; e, por fim, é

um grotesco que apresenta a anomalia como algo normal.

O grotesco faz parte de um “mundo distanciado”, por isso a sua afinidade com o

estranho, o anormal, é costumeiro. Essa aproximação pode ocorrer de várias formas, tendo em

vista que, ao passo que provoca medo, horror, também suscita o asco e, em outra instância, o

riso sarcástico, zombeteiro, irônico, debochado, o que é ocasionado pela presença do ridículo,

próprio do grotesco.
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3.2 Por uma definição de grotesco

Depois  de  compreender  o  grotesco  à  luz  de  alguns  teóricos  e  também  de

relacioná-lo com vários conceitos próximos, sistematiza-se tudo e chega-se a uma definição

de  grotesco  que  atenda  ainda  mais  ao  nosso  propósito.  A  estética  grotesca  nasce  do

rompimento com o lógico. A lógica grotesca é não haver sentido algum aparente. A ordem e a

coerência são perdidas e nasce um mundo enigmático.

Isso se constrói a partir da inserção do exagero, do absurdo, do desproporcional,

do  maravilhoso,  do  macabro,  do  aberrante,  do  ridículo.  Esses  aspectos  fazem  surgir  o

elemento estranho e o anormal,  que se acomodam a ponto de se tornarem familiares aos

indivíduos  que  vivenciam  a  presença  do  grotesco,  embora  o  sentimento  de  inquietude

permaneça  sempre.  Também  surgem  desses  aspectos  o  elemento  cômico  e  o  horror.  Os

enfoques citados ora são cômicos e provocam o riso, ora são horrorosos e provocam medo e

terror.

A existência do grotesco se torna possível em um mundo marcado pela ordem,

pelas regras que, vez ou outra, encontram-se à beira do abismo, quando surge algo ou alguém

para trazer o caos. Quem está em volta parece perder o chão, flutua, inquieto, nos limites

tensionados do real e do irreal.

Na literatura, a existência grotesca se torna possível a partir da construção textual,

por  meio  de  palavras,  imagens,  símbolos,  figuras  de  linguagem,  que  evocam  todos  os

elementos do grotesco já citados, seja por meio de adjetivos, substantivos ou expressões de

cunho qualitativo, através do que se enxerga nas imagens que se revelam a partir das palavras

e constroem um mundo fantasticamente absurdo, mas coerente na sua incoerência.

No próximo tópico, busca-se compreender melhor como o grotesco se constrói no

cordel  de  metamorfose,  procurando  apresentar  os  elementos  citados  acima,  sem

necessariamente seguir a ordem exposta. Serão analisados os cordéis A moça que virou cobra

(19--), de Severino Gonçalves de Oliveira e  A moça que virou cabra no sertão do Ceará

(19--), de José Costa Leite.

Com  isso,  pretende-se  confirmar  que  o  contexto  de  escrita  do  cordel  de

metamorfose e o seu conteúdo são propícios para o surgimento do elemento grotesco, pois é

uma arte  que brinca  com a  quebra de fronteiras  entre  o mundo real  e  o  mundo insólito,

deixando entrever a riqueza de elementos que surgem a partir dessa fratura. Assim se constrói
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o mundo do cordel de metamorfose que, por meio da presença da estética grotesca nos seus

mais variados matizes, torna-se ainda mais fascinante.

3.3 O grotesco no cordel de metamorfose

Para Francis S. Connelly, há três modos de trabalhar a imagem grotesca e esses

modos podem ser construtivos e destrutivos. O primeiro corresponde àqueles que “combinam

coisas dissimilares para desafiar realidades estabelecidas ou construir novas realidades”. Em

segundo lugar estão os que “distorcem ou decompõem as coisas”. Por fim, aparecem “Os

metamórficos” (CONNELLY, 2003, p. 06). Esse olhar sobre o grotesco corrobora e amplia a

significação dada pelos teóricos citados na parte anterior. As três maneiras de destruição e

construção podem ser observadas no cordel de metamorfose.

Toma-se como base o processo de destruição e construção12 para compreender o

grotesco  no  cordel  de  metamorfose.  Na  obra  A  moça  que  virou  cobra13,  de  Severino

Gonçalves de Oliveira, a combinação paradoxal aparece primeiro na relação do sagrado com

o profano. Nesse cordel, a personagem do romeiro que, anualmente, vai à cidade de Juazeiro

para prestar homenagens ao Padre Cícero Romão, é a representação do sagrado. A moça que

residia em uma fazenda da cidade e “não acreditava em Deus/ E nem na Virgem Maria”

(OLIVEIRA,  19--,  p.  2),  é  a  representação  do  profano.  O  encontro  dessas  personagens

antagônicas é destrutivo, pois acontece um conflito que tira ambas de sua zona de equilíbrio.

O romeiro vê-se constrangido diante do olhar crítico da moça que apela para a agressão verbal

por não aceitar ou não entender a crença dele. Esta situação levará à construção de um novo

ser:  a  serpente.  Assim,  tem-se  a  destruição  do humano  e  a  construção  da  serpente.  Mas

12 Esse processo de destruição e construção, como já foi observado na conceituação do grotesco, é analisado
por Bakhtin. Isso fica constatado quando o autor fala que a comicidade medieval consistia em transferir tudo
que fazia  parte  da  cultura  oficial,  as  cerimônias  e  ritos  religiosos,  para  o  plano  da  materialidade e  do
grotesco. Assim, os ritos passavam do lugar sagrado para o profano. De acordo com Bakhtin (1999, p. 18),
há no período medievo uma gramática jocosa mesmo nos ambientes considerados cultos. “Nessa gramática
alegre,  todas  as  categorias  gramaticais,  casos,  formas  verbais  (…) são  transferidas  ao  plano  material  e
corporal, sobretudo erótico.” No cordel de Severino Gonçalves de Oliveira, esse diálogo do sagrado com o
profano, bem como a transferência do plano elevado (espiritual) para o terreno (material) ocorre no diálogo
entre a moça e o romeiro e toma maiores proporções no decorrer do texto, na medida que se trava um
embate entre a jovem e aqueles que representam a espiritualidade.

13 O cordel A moça que virou cobra também pode ser encontrado com a autoria de João José da Silva. As duas 
versões são idênticas.
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quando o animal toma o lugar da forma humana, a personagem compreende sua condição e a

punição sofrida. Ela passa a pensar de modo diferente, pois começa a admitir o erro que havia

cometido e se dispõe a fazer algo para repará-lo. No dia seguinte à metamorfose, quando a

mãe da moça abriu a porta da casa:

(...)
Quase morria de medo
Quando avistou a serpente
A fera em sua presença
Falou-lhe pedindo a bença
Tremendo e rangindo o dente.

Disse a velha: - Deus do céu
Te abençoe todo momento
A serpente disse: - Amém!
Só ele me dá o alento
Todo mundo ali chorou
Quando ela começou
A contar seu sofrimento.

(OLIVEIRA, 19--, p. 6).

A serpente,  que era uma fera,  é amansada pelo peso da consciência.  Ocorre a

destruição (ou abrandamento) do elemento terrificante e aparece o regenerativo de que fala

Bakhtin (1999). A partir da metamorfose, em vez de zombar de qualquer base sagrada, ela

pratica rituais religiosos, como pedir a benção à mãe e, ao ser abençoada, responder amém.

Levar o sagrado para o profano – ou introduzir o profano no sagrado – é típico da

festa carnavalesca medieval, quando o elemento sacro e todos os seus rituais são enterrados e

a  entrega  do indivíduo aos  prazeres  mundanos  é  permitida.  Após o  período do carnaval,

inicia-se o período da quaresma, quando nasce um novo indivíduo, liberto do pecado. Nesses

momentos, ocorre uma morte e depois um renascimento, como explica Bakhtin (1999, p. 23):

“Uma das tendências fundamentais  da imagem grotesca do corpo consiste em exibir  dois

corpos em um: um que dá a vida e desaparece e outro que é concebido, produzido e lançado

ao mundo”. No cordel A moça que virou cobra, quando a moça é transformada em serpente,

ocorre o rebaixamento que, em seguida, faz surgir um novo ser que se reconhece pecador,

lamenta os próprios erros e admite como é triste se desvirtuar do sagrado:

- Triste do cristão no mundo
Que fala da vida alheia
Termina assim como eu
Leprenta, cascuda e feia
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Vagando no mundo à toa
É infeliz a pessoa
Que Jesus Cristo odeia.

- Quando zombei de Padrinho
Era uma gentil menina
Porém Deus me castigou
Ando cumprindo a sina
Virada em uma serpente
Foi minha língua ferina.

(OLIVEIRA, 19--, p. 7).

Como se lê nas estrofes citadas, o corpo antigo desaparece para dar lugar ao novo.

A moça não se mostra mais altiva, mas cabisbaixa diante de sua situação. O rebaixamento se

concretiza quando ela se qualifica como “leprenta, cascuda e feia”. Quando se fala em pecado,

deve-se  entender  essa  baixeza  a  partir  do  imaginário  cristão,  pois,  “apesar  do  truísmo

catequético, (…) segundo o Cristianismo, os homens são feitos à imagem e semelhança de

Deus” (MARTINS & PONTES, 2011, p. 58). Para os que fazem parte da religião católica, os

humanos são criaturas semelhantes ao Deus cristão. A moça foi criada por Deus e assemelha-

se  a  ele,  mas  quando ela  comete  o  erro  e  vai  de  encontro  às  regras  estabelecidas  pelos

preceitos cristãos, perde essa similitude. Para Martins e Pontes (2011, p. 58), “a exposição da

personagem  à  comunidade  sob  forma  de  serpente,  mas  com  os  sentimentos  humanos

mantidos,  torna  o  castigo  ainda  maior”  e  isso  faz  com que  ela  reconheça  ainda  mais  a

condição de rebaixamento.

Contudo,  havendo  arrependimento,  ela  pode  voltar  à  forma  humana  e  se

reconciliar com seu criador. Esse procedimento é necessário para que se realize o processo

antagônico e cíclico: positivo, negativo; sagrado, profano; alto, baixo; morte, renascimento.

Esse procedimento retoma o que é proposto por Mikhail Bakhtin, posto que a circularidade é

própria do realismo grotesco. Para Bakhtin (1999, p. 21), “a imagem grotesca caracteriza um

fenômeno  em estado  de  transformação,  de  metamorfose  ainda  incompleta,  no  estágio  da

morte  e  do  nascimento,  do  crescimento  e  da  evolução”.  Assim,  a  forma humana,  que  é

considerada sublime, primeiro é degradada, absorvida pelo elemento animalesco para depois

tornar a se elevar. Basta observar a postura animal. A cobra rasteja, portanto, está totalmente

ligada  ao  baixo  material  e  corporal.  Quando  volta  à  forma humana,  a  moça  atinge  uma

posição de elevação, a cabeça não está mais próxima do chão, mas aparece no topo do corpo

indicando proximidade com o alto, com o céu.
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Para  Elizabeth  Dias  Martins  e  Roberto  Pontes  (2011),  devemos  entender  esse

processo como um resíduo medieval, para tanto, deve-se:

Reportar  ao  período  liminar  da  Idade  Média,  no  qual  a  característica
fundante  era  a  noção  de  comunidade,  período  de  pouco  espaço  para  o
indivíduo, que só teria sua vez no Renascimento do século XII. Imposição
significativa na vida religiosa da Igreja nascente era a exigência da confissão
pública,  acompanhada  da  exclusão  da  comunidade,  até  ser  cumprida  a
penitência do pecador para, só então, vir a ocorrer sua readmissão formal no
seio da comunidade cristã (MARTINS & PONTES, 2011, p. 55).

O período medieval é trazido residualmente para o cordel. Essa confissão pública

pode ser percebida através do arrependimento da moça quando rasteja até Juazeiro a fim de

pedir perdão pelos pecados cometidos. Enquanto não acontece o perdão, enquanto ela não

cumprir a penitência tal como na medievalidade, não poderá assumir uma postura elevada. No

cordel em análise, a moça, que é pecadora, deve reconhecer o pecado publicamente e só então

poderá voltar a congregar normalmente com os demais indivíduos do seu círculo social: os

cristãos  devotos  de  Padre  Cícero.  O  processo  residual  é  que  faz  com  que  a  sequência

rebaixamento/ renascimento se concretize no cordel de metamorfose. Isso só é possível por

causa da tradição remanescente que se encontra nos textos literários (MARTINS & PONTES,

2011).

Como  visto,  do  imaginário  religioso  cristão  se  tem  a  concepção  residual  do

rebaixamento para o renascimento, que fica clara no cordel analisado. Isso é possível pela

ação dos processos de endoculturação e hibridação cultural no amoldamento do imaginário do

Nordeste brasileiro. 

Retomando a análise do cordel,  leia-se a passagem em que a serpente toma a

primeira atitude que a levará de volta à forma humana:

(...)
Assistir uma missão
Que vai haver hoje a tarde
Na matriz da Conceição
Chegou a hora marcada
Vou assistir a chegada
Do frade Frei Damião.

(OLIVEIRA, 19--, p. 7)
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Cabe observar que ela retorna ao princípio, a um membro da Igreja, não ao padre

Cícero, mas, nesta ocasião, a Frei Damião14. É um processo cíclico, mas o retorno ao princípio

é diferente do início em si, pois antes a moça blasfemava, agora ela está arrependida de ter

proferido palavras torpes contra Deus e os santos. Depois da tomada de decisão, a jovem,

ainda em forma de serpente, dirige seu clamor a Frei Damião, mediador entre a personagem

metamorfoseada, Deus e os santos. Em seguida, o frade proferiu a oração do “Santo Anjo da

Guarda” e, instantes depois, “a fera desencantou-se/ Estava santificada” (OLIVEIRA, 19--, p.

8). O cordel apresenta três momentos de destruição e construção: a) a personagem comete a

transgressão e é transformada em serpente; b) o reconhecimento da falta cometida e c) o

arrependimento e o retorno à forma humana.

O surgimento da serpente é também a deformação da personagem da moça, pois

ela passou a ser uma figura animalesca com uma carga significativa muito negativa, quando

se observam os traços do grotesco. A protagonista, que antes era uma moça bonita, torna-se

um animal repulsivo. A deformação é uma punição para inibir a presença ou o surgimento do

diverso, do bizarro, do estranho, daquilo que é inaceitável socialmente.

O Dicionário de símbolos (1994), de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, apresenta

uma  ampla  simbologia  relacionada  à  serpente.  Inicialmente,  constata  que  esse  animal  é

diferente de todas as demais espécies de animais e que há uma linha bastante tênue que separa

e une, o humano a essa fera. Para os autores, o homem aparece no final de um longo processo

genético, enquanto a serpente está no início. Os dois são rivais, mas se complementam. Esse

dualismo rivalidade  versus  cumplicidade também deve ser  analisado a  partir  da  ideia  do

pecado original, que parte do imaginário cristão. Antes de Adão e Eva provarem o fruto do

conhecimento, o humano e o animal, inclusive a serpente, conviviam normalmente. Depois

que a serpente, com todas as suas artimanhas, oferece o fruto proibido e o homem comete o

pecado, ocorre o distanciamento das duas espécies. Ainda assim, a serpente, como símbolo do

pecado, está sempre lado a lado com o ser humano, que deve estar constantemente atento,

para não cair outra vez em tentação.

No  cordel,  como  se  nota,  ocorre  uma  aproximação,  mas  também  um

distanciamento entre o humano e a serpente. A proximidade reside, por exemplo, no ato da

moça desafiar a autoridade religiosa a transformá-la numa serpente. Embora sua atitude seja

14 A ofensa da moça nas primeiras estrofes do cordel se dirige ao romeiro e ao padre Cícero Romão Batista. No
entanto, depois de metamorfoseada, quando já estava arrependida, a moça recorre a Frei Damião em busca
de perdão.
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de descrença para com o divino, ainda assim, é uma aproximação, pois ela faz a escolha: só

acredita no frade se for transfigurada.

Como o demônio é um dos sentidos figurados dados à serpente, compreende-se

ainda mais a aproximação da figura humana da moça com a cobra, pois ao se opor ao divino,

blasfemando  contra  ele,  a  moça  se  aproxima do  demoníaco.  Ela  age  como Lúcifer,  que

desafiou a Deus. A contiguidade permanece após a metamorfose. Depois da transformação

em cobra, a união entre ambas se amplia, pois elas têm de conviver até chegar a Juazeiro para

suplicar  a  bondade  de  Frei  Damião  e  alcançar  a  graça  do  perdão  e  do  desfazimento  da

metamorfose.

 Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1994) observam que a serpente é também a

representação  do  raro,  do  incompreensível,  do  obscuro  e  do  misterioso.  É  simples  e

escandalosa.  O  acontecimento  metamórfico,  o  aparecimento  do  animal  é  um  “exemplo

assombroso” (OLIVEIRA, 19--, p. 1), horroroso e inesperado para a comunidade onde o fato

ocorre. A serpente mostra o seu lado obscuro quando aparece numa sexta-feira, que tanto pode

ser santa, quanto ser um dia de azar. No caso do cordel em análise, foi um dia de azar, pois se

deu  o  início  do  seu  padecimento.  De  acordo  com  Câmara  Cascudo  (1980,  p.  723),  as

superstições  “resultam  (…)  do  vestígio  de  cultos  desaparecidos  ou  da  deturpação  ou

acomodação  psicológica  de  elementos  religiosos  contemporâneos,  condicionados  à

mentalidade popular”. Assim, a sexta-feira ser dia de azar se liga à representação do treze

como número fatídico e remete ao fato de Jesus ter sentado à mesa com doze discípulos,

anunciar que seria traído por um deles. A partir disso e também com a recorrência de fatos

trágicos acontecidos em dias de sexta que correspondiam ao dia 13 do mês é que a data

passou  a  apresentar  uma  conotação  agourenta.  A  partir  dessa  compreensão,  cresce  o

significado da serpente ter aparecido nesse dia.

Constata-se  o  aspecto  indecoroso  da  serpente  quando  ela  aparece  de  modo

metafórico,  pois a partir  do  corpus escolhido para análise nesta tese,  entendemos que,  na

maioria das vezes, a transformação em animal no cordel de metamorfose obedece ao seguinte

critério:  a  personagem  é  transformada  em  um  animal  que,  metaforicamente,  representa

características suas. No cordel em análise neste tópico, a serpente é escandalosa, tal como a

moça que age de modo chamativo, ao afrontar o romeiro:

- Diga lá ao padre Cícero
Que me mande uma fartura
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De mosquito e muriçoca
Percevejo e tanajura
Se ele der o conforto
De lagarta e gafanhoto
Eu sei que a safra é segura.

(OLIVEIRA, 19--, p. 2).

Como se lê, há um excesso de imagens grotescas que servem para mostrar os

modos espalhafatosos da moça. Os animais citados são besouros indesejáveis, os quais ela

pede que venham aos montes. Como uma afronta, solicita a fartura de bichos perniciosos, que

causam repulsa. O jeito escandaloso surge tanto na solicitação exagerada, como na escolha de

animais  pestilentos,  causadores  de  bastante  desconforto  ao  indivíduo.  De  acordo  com

Elizabeth Dias Martins e Roberto Pontes (2011), os diversos animais citados nesse trecho do

cordel, “constituindo verdadeiro bestialogismo, caracterizam uma blasfêmia pelo que nelas há

de ilogismo e contrassenso” (MARTINS & PONTES, 2011, p. 58). Tudo isso aponta para o

fato de que a moça e a serpente eram objeto de atenção, admiração e espanto.

Ainda segundo Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1994), a serpente também está

ligada à frieza, ao subterrâneo e é viscosa.  Além disso, todas as palavras utilizadas pela moça,

para ofender o romeiro e as divindades religiosas, remetem ao baixo, ao subterrâneo do qual

fala  Bakhtin  (1999.  Ao  se  transformar  em serpente,  ela  passa  a  rastejar,  sujeitando-se  à

condição de ser rasteira, de estar no chão.

Nota-se também o caráter viscoso da moça. A palavra deve ser entendida primeiro

no seu sentido figurado: aquilo que provoca tédio, que é maçante. A estupidez da moça causa

incômodo no romeiro e depois atormenta a figura materna, causando desconforto à cúpula da

Igreja  e à  cidade.  Por  causa disso,  o  romeiro clama à Virgem Maria e  pede à moça que

suplique pelo perdão, reconhecendo a gravidade do problema. O alerta do romeiro sobre os

perigos da blasfêmia sucede ao da mãe:

Dona Dinah, a mãe dela
Disse: - Não diga isto não
Quem profana meu padrinho
É pior do que o cão
Chega a hora de morrer
Jesus não quer nem lhe ver
No trono da salvação.

(OLIVEIRA, 19--, p. 4).

O desconforto notado na fala da mãe é acompanhado de adjetivos que remetem ao

baixo, ao subterrâneo, como uma forma de confirmar o peso do problema causado pela moça
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a si e aos moradores do local. Depois de se assemelhar à serpente, a moça é comparada a um

cão que também tem como simbologia sua relação com a figura do diabo. Cada vez mais, a

moça se distancia do humano e se aproxima do animalesco.

Quando a metamorfose se completa, o corpo viscoso aparece no sentido literal. A

cobra tem uma camada pegajosa que, no cordel, é vista como cascuda. Isso faz a moça se

sentir impura, como se estivesse com lepra; também se enxerga feia e terrificante, porque

causa repulsa. Por ser terrível, ela se sente infeliz. Ela entende que não deveria se desvirtuar

dos  preceitos  estabelecidos  pela  sociedade  religiosa  e  pela  comunidade  da  qual  ela

participava. Não seguir a religião, nesse caso, é estar fora do padrão, daí o surgimento do

grotesco.

No cordel em análise, também se observa o aspecto positivo do surgimento da

serpente. O Dicionário dos símbolos, de Jean Chevalier apresenta esse animal como um dos

arquétipos mais importantes da alma humana. No tantrismo, ela é a kundalini, que se enrosca

na coluna vertebral sobre o chakra do estado de sonho. Quando acorda, a serpente assobia e se

empina. Então, acontece a ascensão sucessiva dos chackras e essa ascensão tem um destino

certo: a elevação da libido, a manifestação renovada da vida. Essa significação aproxima-se

simbolicamente da tentação de Adão e Eva no Paraíso, quando a serpente oferece o fruto do

conhecimento e desperta a libido do casal que, naquele momento, reconhece a nudez de si.

No  cordel,  esse  enroscamento  acontece  metaforicamente  quando  a  moça  é

transformada em serpente. Ao mesmo tempo, inicia-se o processo de renovação da vida. A

vida espiritual. Até então, de acordo com os preceitos pregados pela Igreja, a personagem do

cordel  se  encontrava  perdida.  É como se  estivesse  morta  ou  vivesse  uma vida  mundana.

Quando a metamorfose se realiza, ela morre para o mundo. Há uma morte para que logo mais

ocorra um renascimento. O processo de renovação da vida se dá seguindo alguns passos: o

reconhecimento do erro por parte da moça, a consciência de que merece a punição e a busca

pela reversão dessa punição. A vida se renova por completo quando a metamorfose se desfaz.

Ela, que antes utilizava termos de baixo calão para ofender os membros da Igreja, agora se

eleva, reconhecendo o caráter superior de tudo que está relacionado à religião.

Para  compreender  o sentido  do  que foi  dito  nos  dois  parágrafos  supracitados,

deve-se recorrer à significação citada no termo kundalini. Este remete ao poder do desejo puro

no indivíduo, à energia de sua alma e de sua consciência. A kundalini faz surgir o infinito, a

energia cósmica que há em cada humano. Como uma energia criativa, a serpente adormecida
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na base da coluna, quando despertada, amplia de modo extraordinário a consciência do sujeito

que a vivencia.

A serpente  estava  adormecida  na  personagem.  Até  então,  a  moça  continuava

desprovida de conhecimento, de plenitude. É como não se reconhecesse. Ela age de modo

inocente, sem a consciência do que as suas atitudes podem acarretar. Invoca pragas para si,

desafiando o Padre Cícero. Esse modo de agir e o conjunto de elementos grotescos evocados

pela moça são reflexos da inconsciência de sua capacidade criativa. Ela se entristece quando é

transformada em serpente e diz que, quando zombou do padre, era ainda bastante jovem, já

que, no seu discurso, ela se denomina “menina”. Se ela se  afirma como gentil, certamente

não tinha discernimento do que estava fazendo.

Todavia, o momento de tristeza é também o de início da tomada de consciência. É

o instante do despertar da serpente. Isso ocasiona uma clareza de ideias, daí a atitude reflexiva

da moça. O movimento da serpente, ocasionado pelo alongamento do corpo, deixa sensíveis

todas as terminações nervosas. O cérebro, consciente disso, passa a ter uma forte percepção da

realidade. O enigma se revela e a claridade é imensa, daí o arrependimento da moça. Sua

tomada  de  consciência  retira  dela  a  atitude  pretensiosa  que  a  levou  a  blasfemar  contra

autoridades  religiosas.  Ela  se  enxerga,  está  lúcida  de  si  e  do  que  está  ao  seu  redor.  É

justamente essa compreensão da realidade que a faz sair do plano imaginário e tomar atitudes,

assim, poderá aproveitar melhor a vida.  Para isso, ela traça metas: primeiro pretende ir  à

Juazeiro assistir à missão feita pelo frade e depois suplicará o seu perdão. “Quando chegou na

cidade/ Gritou quando viu o frade/ - Valei-me Frei Damião” (OLIVEIRA, 19--, p. 07).

A jovem não mais grita palavras de blasfêmia, como se não tivesse equilíbrio.

Pelo contrário, há constância e firmeza nos seus atos e, ainda, organização de ideias. Primeiro

se deslocará até Juazeiro, chegando lá assistirá à missa. Observa-se que ela traçou bem a

meta,  pois  sabe,  inclusive,  quando  e  em  qual  igreja  acontecerá  a  missão.  A energia  da

kundalini é aproveitada em toda sua potencialidade pela moça que, tendo traçado a meta,

consegue aparecer na hora marcada para assistir a chegada de Frei Damião.

Logo  após  o  aparecimento  do  frade,  tem  início  o  processo  de  renovação  da

mulher/serpente,  pois  a  kundalini cura  espiritualmente.  Todos  os  elementos  grotescos  se

desfazem e a fera se desencanta,  tornando-se santificada.  A estética grotesca se apresenta

como explica Bakhtin, provocando o nascimento do novo. É a morte para o renascimento, que

é também uma das significações da kundalini.
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Por  fim,  o  grotesco  no  cordel  aparece  através  da  metamorfose.  A ideia  de

metamorfose é muito comum na literatura, desde épocas bem longínquas, como observado no

capítulo  anterior.  Apenas  para  rememorar,  na  Antiguidade,  As  metamorfoses,  de  Ovídio,

apresentam  tanto  humanos  quanto  deuses  transformados  em  animais,  plantas  ou  outras

formas.  A  Odisseia,  de Homero,  também exibe várias  metamorfoses.  Na Idade Média,  os

contos  populares  e,  depois,  os  contos de fadas  são repletos  de seres  que assumem novas

formas. No início do século XX, Kafka publica uma das obras mais lidas desde então:  A

metamorfose.  Na  contemporaneidade,  o  cordel  retoma  esse  tema,  mostrando  que  esse

elemento  remanesce  sempre,  mesmo assumindo  características  singulares  em cada  época,

cultura e espaço.

Como visto também no capítulo anterior, a palavra metamorfose deriva do latim

metamorphōsis,  que  vem  da  palavra  grega  que  significa  transformação.  A transmutação

acontece no plano físico e mesmo no simbólico, resultando em um caráter diferente. O sentido

geral é o da transformação de um ser em outro, de uma forma em outra forma. E pode ser um

trânsito entre um aspecto negativo e um aspecto positivo. O processo metamórfico acontece

no cordel de metamorfose, agregando as ideias de grotesco estudadas, o que também pode ser

visto no cordel já em estudo: A moça que virou cobra, de Severino Gonçalves de Oliveira.

No texto, pode-se observar a mudança tanto na aparência física, como no caráter e

essas duas mudanças são repletas de simbologias. Em ambas, é possível perceber o aspecto

destrutivo  e  construtivo.  Neste  tópico,  a  imagem  grotesca  é  trabalhada  a  partir  da

metamorfose. A primeira mudança diz respeito ao aspecto físico. O humano assume a forma

de  um animal.  Essa  transmutação  assume primeiro  o  caráter  cômico do grotesco,  aquele

citado por Bakhtin (1999),  já que,  para o autor,  o elemento cômico que provoca o riso é

característica primordial do grotesco, é a deformação que visa ridicularizar, brincar com a

seriedade.

O cordelista elabora uma espécie de caricatura da moça, daí o aparecimento do

cômico.  Isso  porque  o  animal  no  qual  é  transformada  tem uma relação  direta  com suas

atitudes. Um dos sentidos figurados dados à palavra cobra é de pessoa de má índole, de mau

gênio ou, ainda, astuciosa. Quer dizer, a moça foi bastante insolente ao macular a imagem de

uma autoridade religiosa. Os desaforos dirigidos ao Padre Cícero são a prova do seu mau

caráter. O efeito cômico surge a partir do momento em que se faz a relação caricaturesca da

imagem da cobra com a cena da moça. É como se o poeta chamasse a moça de cobra e, nessa
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qualificação, estivesse toda a carga significativa metafórica dessa palavra. Tudo aquilo que é

representado pelo animal cobra se mostra na moça.

Como afirma Bakhtin (1999), a caricatura e o exagero mostrados,  a partir  das

atitudes da jovem e sua relação com o animal, não são o principal foco para a concretização

do grotesco no cordel. Todavia, o elemento caricaturesco é a parte inicial para a construção

completa da imagem grotesca e seu aspecto cômico na obra, pois a transformação da moça em

animal  é  um absurdo  e  também uma  ênfase  das  suas  características  como  humana,  que

ficaram claras  quando  se  analisou  a  simbologia  da  serpente.  O  vínculo  da  moça  com a

serpente enfatiza a amplitude das atitudes dessa moça.

Considerando Bakhtin (1999), além do exagero encontrado na transformação da

jovem em uma cobra e na amplitude significativa dessa transmutação, nota-se a ambivalência

do processo metamórfico, ponderando os polos negativos e positivos desse acontecimento.

Logo que acontece a  metamorfose,  as  fronteiras  entre  corpo humano e mundo animal  se

quebram. Não se tem apenas uma sátira moral, mas uma recriação do mundo real a partir da

confluência com outros mundos.

Com isso,  chega-se,  mais  uma vez,  ao realismo grotesco exposto por Bakhtin

(1999). Primeiro tem-se o rebaixamento, princípio básico do realismo grotesco. O modo de

agir da moça e a maneira como essa ação é construída textualmente revelam a degradação do

estado dela:

(...)
A 21 de janeiro
Deu-se um exemplo assombroso
Com a filha dum fazendeiro
(...)

Faz horror se ouvir contar
O exemplo que se deu
Quem zombar do meu padrinho
É triste o futuro seu
Eu como sou muito ativo
Não zombo de quem é vivo
Quanto mais de quem morreu.

(OLIVEIRA, 19--, p. 1).

No trecho citado, primeiro ocorre o espanto diante do exagero e do inusitado da

ocorrência: a transformação de um indivíduo em animal, depois uma consciência de que isso

deveria acontecer para que a moça se arrependesse de suas blasfêmias e revisse sua vida.

Assim, o rebaixamento é um princípio que colabora para a compreensão do absurdo surgido a
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partir do acontecimento metamórfico. No cordel, a transformação é uma forma de rebaixar, já

que  causa  horror,  repugnância,  asco  e  medo.  A construção  do  texto  colabora  para  esse

rebaixamento, pois envolve a moça com aspecto animalesco antes mesmo da metamorfose,

daí a importância do animal ser uma cobra, pois há confluência metafórica entre a moça e o

animal.

O caráter moral existente não é o principal foco. Ao contrário, o mais importante é

compreender  a  existência  do  rebaixamento,  sua  ambivalência  e  seu  aspecto  positivo

regenerador. Como numa sequência, o rebaixamento é seguido da destronação. A personagem

é retirada da sua posição como humana e racional e da sua condição de superioridade. Antes,

proferia palavras torpes como se sentisse superior aos membros da Igreja e ao homem que

seguia em Romaria para prestar homenagens ao Padre Cícero Romão. Porém, logo depois, na

sexta-feira, a moça perde sua altivez. A partir do sábado pela manhã, “ninguém soube mais da

filha” (OLIVEIRA, 19-- p. 4). A destituição do seu  status de preponderância é confirmada

pelas suas palavras: “Oh! Meu Deus onipotente/ Que será de mim agora?” (OLIVEIRA, 19--

p.  5) Enquanto antes ela deixa transparecer um discurso altivo,  através do qual exercia o

comando,  praguejando  contra  um  membro  da  Igreja,  passa  a  assumir  um  discurso  de

humildade e de sujeição.

A partir desse discurso, começa a renovação no plano material e corporal, mas

também  no  modo  de  pensar.  É  o  segundo  momento  metamórfico.  A serpente  viaja  até

Juazeiro, enquanto isso, repensa a Igreja e os seus componentes, aceita a grandiosidade do

Padre Cícero e lhe rende devoção. Libera todo seu arrependimento e começa a surgir uma

nova persona,  até  o instante em que voltará à forma humana,  é  o ápice da renovação.  É

quando o ciclo se fecha e a metamorfose desfeita colabora para se chegar ao outro polo do

realismo  grotesco  bakhtiniano,  o  aspecto  positivo  de  toda  a  trajetória  vivenciada  pela

personagem principal do cordel.

Não se pode esquecer de observar a metamorfose através do grotesco visto por

Kayser, quando também deve-se relacioná-lo com o maravilhoso. Na maior parte dos cordéis

de  metamorfose  analisados,  o  mundo  sobrenatural  entra  em contato  com  o  mundo  real,

sobretudo  no  instante  da  transmutação.  Esse  cosmos  estranho  se  acomoda  com parte  da

realidade,  porém não deixa  de  provocar  medo  e  horror.  Continua  sendo  algo  assustador,

embora se compreenda a sua presença naquele lugar.
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A  transformação  em  cobra  quebra  as  fronteiras  entre  o  mundo  real  e  o

sobrenatural.  Essa  ruptura  causa  estranhamento,  mas  não  pela  confluência  desses  dois

mundos. O absurdo reside na atitude que representa o grotesco em si, o qual se amplia quando

acontece a metamorfose.

Esse acontecimento metamórfico colabora para a existência do grotesco mostrado

por Kayser.  O autor alemão mostra,  primeiro,  o aspecto angustiante,  sinistro,  fantástico e

depois ressalta o mundo quimérico e caricaturesco. Os dois aspectos serão respectivamente

analisados. A atitude da personagem feminina causa angústia no romeiro, então ele clama pela

Virgem Maria. Esse clamor é a identificação de um ato de quem sabe o tamanho do problema

no qual está inserido. Isso porque o pecado atinge não somente a ela, mas também todos os

que estão próximos, sejam familiares ou moradores da cidade à qual ela pertence. A angústia

está no romeiro, mas também na mãe, que se apavora ao ouvir as palavras torpes proferidas

pela filha, por isso tenta preveni-la, mostrando a gravidade dos seus atos.

Ressalte-se que a palavra sinistro assume duas classes: adjetivo e substantivo e

tem vários  significados.  Entre  outras  definições,  lemos  no  Dicionário  Houaiss  de  língua

portuguesa (on-line, 2001):

Adjetivo
1  Que pressagia acontecimentos infaustos; agourento, funesto
2  Que é pernicioso; mau
3  Que se deve temer; assustador, temível
4  Que causa mal; perigoso (furor)
5  Trágico; calamitoso (ocorrência).

Substantivo masculino
6  Acontecimento  que  causa  dano,  perda,  sofrimento  ou  morte;  acidente,
desastre.

Os significados mencionados fazem compreender o acontecimento metamórfico,

bem como o que ocorre antes e durante esse episódio. O elemento sinistro surge quando são

proferidas palavras torpes contra a memória de Padre Cícero Romão. Essa atitude pressagia

infelicidade, desgraça e, de certa forma, é uma evocação da morte. Afinal, a perda da forma

humana  pode  ser  considerada  uma  morte  simbólica.  De  acordo  com  o  Cristianismo,  o

indivíduo que comete algum pecado morre para Deus. Ao se arrepender, é perdoado, é como

se nascesse um novo homem. Vários textos bíblicos confirmam esse modo de pensar cristão.

Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, lê-se: “A alma que pecar, essa morrerá” (18:20). Mais

adiante, ainda no mesmo capítulo, mas no versículo 21, o autor declara: “Mas, se o perverso
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se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que

é reto e justo, certamente, viverá; não será morto” (18:21). Em 1 João, capítulo 1, versículo 9,

afirma-se: “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados

e nos purificar de toda injustiça” (1:9). O pecador deve ter consciência do seu erro e deve se

arrepender. A protagonista compreenderá isso por meio da experiência da metamorfose. 

Considerando o sinistro como algo pernicioso ou mal e compreendendo essa

circunstância ao lado da metamorfose da moça, vê-se que, ao aparecer com corpo de serpente

e cabeça humana, a personagem causa terror e tremor. É um animal nocivo, que acarreta o

afastamento das pessoas por medo de serem atacadas. As serpentes normalmente carregam

veneno e todo veneno mata. Daí a justificativa para o afastamento das pessoas e também para

o clamor da mãe da moça, para que sua filha volte ao estado natural.

Mas não se pode esquecer que a atitude da moça antes da transformação também é

perniciosa, causa constrangimento e horror ao beato e também à mãe dela. A atitude da moça

e o acontecimento metamórfico caminham lado a lado, como se uma coisa dependesse da

outra.  Desta  forma,  o  elemento  sinistro,  enquanto  algo  pressagioso,  agourento  tem  uma

amplitude que abrange o momento anterior  ao fato pavoroso da metamorfose e  não só o

tempo de duração da trágica e assustadora ocorrência.

O componente sinistro, quando aparece, também é temível e assustador. Quando a

moça profere blasfêmias contra o religioso, os que estão próximos a ela ficam aterrorizados.

O próprio narrador se mostra assustado com o que vai contar e ressalta o caráter aterrador da

sua história. Para tanto, usa as expressões “exemplo assombroso” e “faz horror”. A primeira

diz  respeito  à  história  da  moça,  já  a  segunda refere-se ao sentimento  que se instaura  no

indivíduo que ouve a história da metamorfose da moça em cobra.

Enquanto  substantivo,  o  sinistro  é  aquilo  que  causa  dor  e  sofrimento.  A

transformação da moça em serpente causa sofrimento, tanto nela mesma, como em sua mãe,

que se desespera ao saber da condição da filha. Desde a transmutação, mostra-se o tormento

da  moça diante  da  sua  nova condição.  Aqueles  que a  observam afirmam que “é  triste  e

incalculável/ A sua lamentação” (OLIVEIRA, 19--, p. 5). É algo inesperado, terrível e muito

estranho, logo causa dor, desespero e tentativa de buscar uma saída, um meio que a traga de

volta à forma humana.

A mãe da jovem também passa por  aflição quando encontra a filha lhe pedindo a

benção. Nota-se seu desespero quando ela profere: “Oh meu Deus Onipotente/ Que será de
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mim agora” (OLIVEIRA, 19--,  p.  5).  Ela fica angustiada com a nova imagem da filha e

consciente da gravidade do caso, mostrando-se uma pessoa profundamente amargurada. No

contexto religioso, é absolutamente compreensível o comportamento da mãe. Ela sabe que o

estado da filha é grave e que, sem ajuda das forças superiores, não haverá êxito, nem solução

para  o  caso.  A figura  materna,  tomada  pela  dor  de  ver  o  sofrimento  da  filha,  suplica

humildemente pela reversão da metamorfose. Nota-se a significância disso quando o autor

reserva quatro estrofes para o clamor materno:

Dona Dinah disse assim:
- Valei-me Nossa Senhora
É a minha pobre filha
Que saiu fora de hora
Virada numa serpente
Oh! Meu Deus Onipotente
Que será de mim agora.

- Valei-me as forças divinas
Jesus, Maria e José
Nossa Senhora das Dores
São Paulo e São Josué
São Pedro que é chaveiro
E São Francisco padroeiro
Da Matriz de Canindé.

- Valei-me o Espírito Santo
E Nosso Senhor do Bonfim
Santos Cosme e Damião
São Bento e São Serafim
Valei-me Santa Luzia
Bendita Virgem Maria
Tende compaixão de mim.

- Eu tenho fé nas virtudes
Do grande Deus verdadeiro
E tenho fé nos poderes
Do padre do Juazeiro
Tenho fé na Virgem Maria
Que antes de findar-se o dia
Jesus me mostre um roteiro.

(OLIVEIRA, 19--, p. 5 e 6).

Deve-se ver que, antes de fazer qualquer pedido, a mãe da moça deixa à mostra

todo seu sofrimento e também sua humildade diante dos santos da Igreja Católica. Ela sabe

que  não  conseguirá  reverter  sua  dor  sem  que  considere  a  grandeza  daqueles  que  foram
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ultrajados pela sua filha. O mais relevante é a mãe reconhecer o porquê do seu sofrimento e se

colocar em condição de humildade, pois só assim poderá ter algum êxito.

Consciente da causa da sua dor, a mãe recorre a vários santos. O primeiro nome

citado é o de Nossa Senhora, que aparece nas quatro estrofes referentes ao clamor materno.

Diante do seu padecimento, a mãe precisa de uma intercessora forte e nada melhor do que

uma mãe para compreender o seu suplício de ver a filha em condição tão infame. Nossa

Senhora, ou Virgem Maria conhece o padecimento da mãe da moça porque também passou

pela  dor  de  ver  seu  filho  sofrer.  Isso  a  coloca  como  personagem importante  no  clamor,

primeiro porque é a intercessora entre os homens e Jesus e, depois, por também ter sido mãe e

ter sofrido diante do padecimento do seu filho.

Além de ser a Virgem Maria, ela também aparece em uma das estrofes citadas

como Nossa Senhora das Dores ou Mater Dolorosa. Este é outro nome dado à Virgem e diz

respeito às sete dores vividas por ela enquanto esteve na terra, todas elas envolvendo o seu

filho, Jesus Cristo. Por isso, a imagem dessa santa traz um semblante de dor e sete espadas

que penetram seu coração, simbolizando cada agonia vivida por ela.

Mais  uma  vez,  compreende-se  o  motivo  pelo  qual  a  mãe  clamou  por  Nossa

Senhora:  ela  tinha  consciência  de que a santa,  por  ter  vivenciado dores  maiores,  poderia

compreendê-la e interceder junto a Deus pela vida da filha metamorfoseada. Mas, antes disso,

ela precisa passar por todo o desgosto de ver a filha padecer sem que nada se possa fazer, a

não ser clamar. A dor adquire proporções gigantescas, de modo que o sinistro, como aquilo

que causa dor e sofrimento, se amplia e o clamor à Nossa Senhora da Dores evidencia a

extensão dessa agonia.

Outra imagem de santo que aparece com a dor materna é a de São Paulo. Esta é

mais uma figura importante para a história do cordel, no que diz respeito ao grotesco presente

na metamorfose, pois ele também vivenciou dores extremas,  e passou igualmente por um

transformação.  Paulo,  antes  de  se  converter  ao  Cristianismo,  era  chamado  de  Saulo,

costumava  criticar  e  perseguir  o  povo  cristão,  inclusive,  participou  do  apedrejamento  de

Estevão, primeiro mártir do Cristianismo. A caminho de Damasco, em busca de apreender

novos cristãos, “de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu” (BÍBLIA,  Atos, 9:3).

Logo, ele cai no chão e começa a ser indagado por Cristo sobre sua perseguição aos cristãos.

Em decorrência  das  suas  ações,  fica  cego.  Seus  companheiros  de  viagem o  levaram até

Damasco, lá permaneceu cego por três dias até aparecer um homem chamado Ananias, o qual
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intercedeu por ele. Ananias também disse algumas profecias de Cristo as quais afirmam que

Paulo  havia  sido  escolhido  para  pregar  o  Cristianismo  e  que  passaria  de  perseguidor  a

perseguido.

Deve-se observar que o apóstolo passou por uma transformação e que esta lhe

causou dores constantes para que nascesse um novo humano. Justifica-se, assim, o clamor da

mãe  direcionado  também  a  São  Paulo,  visto  que  ele  vivenciou  a  mesma  trajetória  da

protagonista:  proferiu  palavras  torpes  contra  os  cristãos,  foi  punido  pelo  seu  pecado,

reconheceu o erro e tornou-se um novo indivíduo.

Outro santo a quem a mãe roga pela vida da filha é São Josué. Josué foi líder do

povo israelita  durante  a  conquista  de Canaã e,  como à época não havia  canonização,  foi

considerado santo porque foi fiel  às ordens dadas por Deus para espiar e ocupar a “terra

prometida”15.  São  Josué  é  padroeiro  da  inteligência  e  do  profissionalismo.  Essas

competências,  sobretudo  a  inteligência,  são  relevantes  no  que  se  referem  à  reversão  da

metamorfose,  pois  algumas  estratégias  precisam ser  traçadas  a  fim de  se achar  o melhor

caminho para o retorno à forma humana.

Também é interessante ressaltar que foi por não ter pensado o mundo à sua volta

que a jovem personagem acabou sendo metamorfoseada.  Vivendo em lugar extremamente

religioso, ela deveria compreender a necessidade de respeitar os membros da Igreja, também

deveria  saber  que,  ao  cometer  um  pecado,  seria  castigada  e,  sobretudo,  era  preciso  ter

consciência de que não se deve duvidar do poder divino. Ela ignorou todos esses riscos e,

mais que isso, desafiou a força religiosa. Daí a dimensão dada por dona Dinah aos santos,

quando direciona a súplica a São Josué: já que a filha parecia desprovida de inteligência, o

clamor ao santo é também uma invocação para que ilumine a mente da moça a fim de que ela

assimile os preceitos religiosos e não volte a cometer erros.

São Pedro também recebe o clamor de dona Dinah. Pedro é o primeiro apóstolo a

reconhecer Jesus como filho de Deus e é sobre quem Cristo constrói a sua Igreja. Logo, a

presença  desse  santo  é  importante  na  súplica  da  mãe,  visto  que  o  apóstolo  reconhece  a

superioridade de Cristo,  podendo atuar como mediador  para fazer a moça compreender o

valor da Igreja e dos seus componentes.

Outros santos também são evocados: São Francisco,  o qual ajuda os pobres e

necessitados; São Cosme e São Damião, santos dedicados à salvação da vida humana; Santa

15 De acordo com a  Bíblia,  a terra prometida é o lugar concedido por Deus para o povo hebreu. No livro
Gênesis, pode-se ler o momento em que Deus promete a Abraão uma terra para seu povo.
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Luzia, que defende os humanos da cegueira física e espiritual. Todos são relevantes no clamor

materno para que a moça torne à forma humana.

Observa-se que na narrativa em versos, o rogo é intenso e encaminhado a vários

santos, o que confirma a gravidade da metamorfose. A moça transformada em animal causa

desespero na figura materna, angustia a todos os que a veem e passam próximo a ela. Esses

exemplos mostram os elementos do grotesco estudados por Kayser, os quais destacamos na

primeira parte deste capítulo. Dentre eles, estão o aspecto angustiante, sinistro e fantástico e o

elo desses elementos com a metamorfose. Nota-se que todos esses aspectos relacionados ao

grotesco são bem destacados no cordel analisado, justamente por causa da metamorfose e

tudo que está em volta desse acontecimento.

Outro  aspecto  importante  do  grotesco  apresentado  por  Wolfgang  Kayser  é  o

mundo quimérico e caricaturesco que o envolve. A quimera é um monstro mitológico, com

cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. Segundo o Dicionário Houaiss da língua

portuguesa (on-line,  2001),  é  também  “a  combinação  heterogênea  ou  incongruente  de

elementos diversos” e, no sentido figurado, é “um produto da imaginação, sem possibilidade

de realizar-se, absurdo, fantasia, utopia”. Na mitologia grega, a quimera é um:

Monstro híbrido, com cabeça de leão, corpo de cabra, cauda de dragão, e que
expele chamas. A quimera era filha de Tifão e de Equidna; a mãe, por sua
vez, era irmã das Górgonas, e um monstro nascido das entranhas da terra. A
quimera  foi  vencida  e  exterminada  por  Belerofonte,  herói  assimilado  ao
relâmpago e  montado no  cavalo  Pégaso:  esse  combate  figura  em muitas
obras de arte e em moedas, sobretudo nas de Corinto. Todos esses elementos
fazem  pressentir  um  símbolo  muito  complexo  de  criações  imaginárias,
saídas das profundezas do inconsciente,  e que representam possivelmente
desejos que a frustração exaspera e transforma em fonte de padecimentos. A
quimera seduz e causa a desgraça de todo aquele que a ela se entrega; não se
pode combatê-la frente a frente, é preciso acossá-la e pegá-la de surpresa,
chegando-se até as suas mais profundas guaridas. Originalmente, sociólogos
e poetas viram na quimera apenas a imagem de torrentes, caprichosas como
cabras, devastadoras como leões, sinuosas como serpentes, que não podem
ser  estancadas  pelos  diques  e  que  só  se  consegue  secar  por  meios  de
artifícios: exaurindo as fontes, desviando-lhes o curso.
(…)  A  quimera  é  uma  deformação  psíquica,  caracterizada  por  uma
imaginação  fértil  e  incontrolável;  ela  exprime  o  perigo  da  exaltação
imaginativa. Sua cauda de serpente ou de dragão corresponde à perversão
espiritual  da  vaidade;  seu  corpo de  cabra,  a  uma sexualidade  anômala  e
caprichosa; sua cabeça de leão, a uma tendência dominadora que corrompe
toda relação social.  Esse símbolo complexo poder-se-ia encarnar, de igual
modo,  tanto  em  um  monstro  devastador  de  um  país,  quanto  num  reino
nefasto de um soberano pervertido, tirânico ou pusilânime (CHEVALIER &
GHEERBRANT, 1994, p. 763).
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A citação aborda primeiro o aspecto físico monstruoso, depois relaciona o termo

com as criações da imaginação. Também aponta o elemento sedutor e destrutivo da quimera.

Todos  esses  aspectos  estão  de  representados  pelo  grotesco  e  também se  fazem presentes

cordéis  de  metamorfose  em  análise.  A  personagem  metamorfoseada  apresenta  feições

horripilantes. Em alguns casos mostra o poder de sedução para atacar e destruir,  como no

cordel  A mulher que virou cobra por zombar de Frei Damião, de Pedro Bandeira, quando,

depois de transformada em cobra, a mulher “fazia do corpo um jogo/ passava o rabo no chão/

que as pedras tiravam fogo” (BANDEIRA, 19--, p. 05). O jogo representa o elemento de

sedução, enquanto fogo ocasiona a destruição.

A  partir  dessas  concepções,  compreende-se  um  pouco  mais  do  grotesco

apresentado por Kayser e sua realização no cordel de metamorfose. Entende-se que desde a

Antiguidade  a  quimera  faz  parte  do  imaginário  do  monstruoso  e  que,  residualmente,  ela

atravessa  tempos  e  espaços  até  se  fazer  presente  no  grotesco  observado  no  cordel  de

metamorfose.

Deve-se notar primeiramente a quimera como um ser híbrido que remonta aos

primeiros  grotescos,  ou  àquilo  que  deu origem ao vocábulo  grotesco.  Esse  ser  híbrido  é

também monstruoso, pois é a junção de três animais com uma significação bastante ampla.

Além disso, a ideia de fantástico, absurdo, que gira em torno da quimera, está de acordo com

o grotesco que se alia a tudo que foge à normalidade e mesmo à realidade. Esses elementos

são  bastante  comuns  no  cordel  de  metamorfose,  visto  que  o  acontecimento  metamórfico

apresenta o elemento híbrido e o maravilhoso.

Para exemplificar,  analisa-se o cordel  A moça que virou cabra,  de José Costa

Leite. No cordel, a moça, personagem principal, faz promessa para se casar com o jovem

Salomão.  Por falta  de fé,  seu pedido não é atendido.  Ela se irrita  e  blasfema contra São

Francisco de Canindé. Por causa desse insulto a um representante divino, a moça acaba sendo

transformada  em cabra.  Desse  momento  em diante  começa  a  atacar  as  personagens  que

infringem alguma regra estabelecida socialmente: “coroa sentada seminua”, “mulher casada

galheira”, “sujeito que fala fino”, “moça enxerida que veste vestido de costa nua” e “moça

meio quente”.

A primeira  imagem grotesca  reside  na  ideia  da  transmutação.  É uma imagem

espantosa e discrepante e a história é contada de modo a chamar atenção para o aspecto

assombroso, encantatório do acontecimento:
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Todo dia eu sempre digo
Maior do que Deus não há
Do jeito que o mundo vai  
E do jeito que o tempo está  
Contou-me Joaquim Seabra
Que uma moça virou cabra  
No sertão do Ceará
Esta moça de quem falo
Era Maria José
Morava em Santa Quitéria
Perto de Baturité
Gostava de Salomão
E fez promessa com São
Francisco do Canindé.

(LEITE, 19--, p. 01).

Vê-se que o narrador fica espantado com o caso monstruoso da moça que virou

cabra. A surpresa o faz recorrer a Deus para aludir ao acontecimento terrificante. Com isso,

ele reconhece a sua insignificância e a falta de forças para enfrentar o ser de aspecto terrível.

O grotesco se amplia através dessas atitudes de medo e receio da personagem.

É  importante  assinalar  o  hibridismo  nesse  cordel.  Quando  a  personagem  é

transformada em cabra, não há indícios de outro animal ou da junção de humano e animal na

sua  aparência  física  após  a  transmutação.  Porém,  o  fato  dela  continuar  falando,  mesmo

transmutada em cabra, já traduz um ser híbrido.

O hibridismo reside não apenas nesse instante da metamorfose,  embora seja o

ápice, mas, sobretudo, em todo o cordel. Já no título, a junção animal e humano se faz notar,

principalmente,  quando se  conhece  a  história,  pois  o  animal  no qual  é  transformada traz

algumas simbologias que revelam o caráter dessa mulher. Observe-se o significado metafórico

do animal.

Primeiro mostra-se o significado simbólico de cabra e, depois, a acepção dada a

esse animal no Nordeste do Brasil. Para ampliar a análise, relacionamos as palavras cabra e

capricho, pois esta vem do italiano  capriccio, que por sua vez tem origem no latim  caper

(cabra) e no grego  kápparus  (cabra). Segundo o  Dicionário de símbolos  (1994), a cabra é

conhecida por sua agilidade ou pelo gosto pela liberdade espontânea. Assim, justifica-se a

relação entre o significado do animal e o da palavra capricho. Por conseguinte,  foca-se o

estudo em dois aspectos: na questão da liberdade e na significação da palavra capricho.
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Além disso, deve-se atentar para o significado da palavra capricho, que se origina

a partir do termo cabra. Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (on-line, 2001),

capricho é um substantivo masculino e significa:

1Vontade repentina, sem justificativa; capricheira
2 Mudança súbita de comportamento
Ex.: vive segundo seus próprios c.
3 Falta de constância, de regularidade; variabilidade
Ex.: c. da sorte
4 Obstinação arbitrária; birra
5 Ornamento fora do comum, mas bem executado
6 Composição leve e despretensiosa.

Com exceção do significado número 6, que diz respeito à música, todos os outros

significados interessam a esta análise. A moça é tomada por uma vontade repentina e sem

justificativa de ter Salomão como namorado, além disso, enfrenta qualquer coisa para fazer o

rapaz olhar para ela. Vê-se a sua obstinação arbitrária, pois a moça age com birra na tentativa

de que seu desejo seja realizado:

Ela arrancava os cabelos
E só vivia a chorar
Pensando em Salomão
Que não quis lhe procurar
E falar casamento a ela
Só vivia na janela
Tocaiando ele passar.

(LEITE, 19--, p. 01)

Ao arrancar os cabelos e chorar obstinadamente, a moça demonstra a sua irritação

em não ter seu desejo realizado e não muda de opinião de forma alguma. Observa-se também

que, rapidamente, passa do entusiasmo de querer Salomão como noivo para a raiva, por não

ter  seu  desejo  atendido,  assim,  seu  humor  varia  rapidamente.  Enquanto  parecia  feliz  e

obstinada,  agora  se  sente  frustrada.  Porém,  a  frustração  a  faz  agir  a  ponto  de  se  tornar

impertinente e determinada a satisfazer seu desejo a qualquer custo.

Na Antiguidade,  a  cabra é  um dos animais  mais próximos da luz divina,  mas

também  tinha  sua  face  obscura.  No  culto  ao  deus  do  vinho,  Baco,  ao  lado  do  bode,

simbolizava a lubricidade e a embriaguez por meio do vinho. Esse lado obscuro é claramente

perceptível  no caso do cordel  em análise,  visto que a luxúria  se faz presente quando ela

desenvolve uma grande paixão por Salomão.  Tudo acontece porque não consegue ter  seu
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afeto violento correspondido. O seu desejo é castrado. Movida pela lascívia, grita a todos os

santos  que lhe deem Salomão.  Assim,  quando o rapaz não corresponde aos  seus  anseios,

constata-se o lado obscuro, fazendo com que a apaixonada aja de modo desequilibrado, a

ponto de ofender os santos.

Por escalar altitudes elevadas, descobrindo os mais diversos horizontes, a cabra

selvagem aparece nos bestiários cristãos como um símbolo do conhecimento infinito de Deus.

Para algumas tribos indígenas da América do Norte, a cabra das montanhas, por viver num

altura considerável, tem os olhos direcionados para coisas inatingíveis a outros animais. No

cordel,  de modo contraditório,  a  moça sonha alto.  Deseja  ter  o  amado a  qualquer  custo,

esbraveja gritos de maledicências e ofende o divino, ao insultar São Francisco de Canindé,

pois tem consciência de ser merecedora do que deseja,  visto que ela vê além. Assim, ao

mesmo tempo em que ela deseja o que está elevado, ela se volta para o que é terreno.

Logo, compreende-se a relação da protagonista com a simbologia da cabra. Cabe

ressaltar que, até aqui, fala-se somente do que ocorre antes da metamorfose física, mas os

elementos relacionados à cabra já são bem visíveis. De certa forma, a metamorfose parece

constante até o instante em que se desfaz, pois a cabra, metaforicamente, está presente na

moça  desde  o  princípio  e  só  se  desvincula  dela  quando  a  transmutação  é  revertida.

Consequentemente,  o  grotesco  surge não apenas  no processo metamórfico em si,  mas na

transformação construída ao longo da escrita do cordelista.

O ser híbrido se constitui com o desenrolar das estrofes até atingir o seu ápice,

quando a transformação em cabra se consolida.  Concluída a  metamorfose,  a  dualidade,  a

presença do humano e do animal, continuam a se interseccionar. O que se constata quando, já

transformada, lhe perguntam o que fará, a cabra responde: “Vou atrás de Salomão”. Dessa

maneira,  tanto  quem fala  com a  cabra  quanto  o  próprio  animal  têm consciência  do  seu

hibridismo. Verificamos, assim, a construção do quimérico, do absurdo, do fantástico e do

elemento híbrido que, juntos, colaboram para a existência do elemento grotesco.

A  caricatura  também  deve  ser  vista  no  cordel  como  um  aspecto  para  a

consolidação  da  estética  grotesca.  Baudelaire  ressalta  a  inserção  do  belo  “até  nas  obras

destinadas a representar ao homem sua própria feiura moral e física” (BAUDELAIRE, 1991,

p. 26). Constata-se o que já acentuava Victor Hugo: o feio existe ao lado do belo. Assim, o

grotesco, ou o modo como ele se constrói na obra, é belo. Ao se entender o belo como algo

com proporções harmônicas, a caricatura, no viés a que se propõe, é provida de beleza. 
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O intuito da caricatura é, primeiro, fazer rir. Mas não um riso qualquer, é um riso

zombeteiro, irônico, sarcástico. A partir da derrisão é que se desenrola esse gênero. Devem ser

analisados alguns aspectos que levam ao riso, observando as características que compõem a

caricatura, como ela se constrói, como e onde ela nasce e morre. Além disso, o objetivo dessa

arte deve ser claro.

Primeiro, deve-se constatar que a caricatura busca ridicularizar alguém ou alguma

coisa.  Essa  ridicularização  se  constitui  de  aspectos  relacionados  à  desproporção  e  à

deformação, sendo que estas duas conduzem à figura do monstro. Tudo isso junto dá início a

uma fratura na ordem do mundo real. Dois mundos opostos iniciam um diálogo e as fronteiras

entre real e imaginário desaparecem. Os dois mundos caminham lado a lado sem que haja

prejuízo para nenhuma das partes envolvidas.

Ridicularizar,  segundo  o  Dicionário  Houaiss  de  Língua  Portuguesa (On-line,

2001),  é  o  ato de escarnecer,  de zombar  de alguém e tem um sentido muito singular  na

caricatura. Não é desproposital, nem busca a desmoralização vazia do ser ridicularizado. É

uma crítica social, de uma parcela da sociedade. Essa atitude, muito comum no ser humano,

ultrapassa séculos e espaços. A caricatura agrega o riso a esse procedimento.

Normalmente, a ridicularização parte do foco de um aspecto que esteja à margem.

Algo  que  não  é  aceito  socialmente,  que  afronta  aquilo  que  normalmente  se  espera.  É  o

anormal,  composto  por  deformações  e  desproporções  daquilo  que é normal.  O normal,  é

aquilo que deve ser, o certo, o perfeito. Quando a perfeição deixa de ser, temos o anormal. As

deformações e desproporções são alicerçadas em exageros do comum.

Ao  lado  da  deformação  está  a  desproporção,  embora  tenham  significados

próximos, deve-se atentar para ideia de assimetria que está contida na palavra desproporção.

Um determinado traço está em descompasso com os demais, gerando a anomalia do ser como

um todo:  “Os  seres  perdem seu  aspecto  familiar,  há  uma  completa  subversão  da  ordem

ontológica.  A desproporção  no  miúdo  sugere  uma desarmonia  universal”  (ROSENFELD,

2006,  p.  62).  A desproporção  também  atinge  o  aspecto  moral,  além  do  físico.  Há  uma

desarmonia do modo de pensar, por exemplo: um indivíduo cristão que trata outro cristão com

leviandade. Não se espera isso dele, a atitude está em descompasso com a expectativa que se

tem da pessoa.

Todos esses elementos fazem nascer um ser de aspecto monstruoso. Ridicularizar

por meio da caricatura é usar da deformação e da desproporção para criar um monstro. O
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objetivo maior desse conjunto é oferecer um modelo estabelecido daquilo que não deve ser

seguido.

A caricatura serve também como documento histórico. Faz parte de um período, é

limitada à data e ao âmbito no qual as imagens foram postas no jornal ou em outro veículo de

comunicação. Por conseguinte, para melhor compreendê-la, faz-se necessário aproximar-se do

seu tempo. Elas são extremamente necessárias ao pesquisador de uma determinada época, já

que funcionam como registro histórico desse período.

Ao ver a derrisão ocasionada pelo cordel, observa-se o que essa sociedade pensa

de quem foge às regras estabelecidas e que o elemento grotesco surge exatamente nessa linha

tênue entre regra e quebra da regra. O cordel de metamorfose, com seu viés caricaturesco

procedente do grotesco existente na obra, é, sem dúvida, um material para uma análise do

aspecto social.

A caricatura se constrói durante todo o cordel. Desde o início, há um exagero na

composição da personagem principal e de tudo que está relacionado à sua história. O primeiro

grande exagero é o que pesa mais na história: a transformação da moça em uma cabra. Em

seguida, o problema que origina essa transformação e que começa a partir do desespero da

personagem Maria José em conseguir a atenção de Salomão a qualquer custo. Vê-se o exagero

da vontade em detrimento do desejo do outro, não importando o anseio ou o querer do rapaz.

Quando  se  dá  conta  de  que  não  conseguirá  ultrapassar  os  obstáculos  para

conquistar  Salomão,  mesmo  recorrendo  aos  santos,  a  apaixonada  outra  vez,  de  forma

exagerada, profere blasfêmias:

O tempo foi se passando
Então Maria José
Sem ver milagre no santo
E fez zombaria até
Aperreou-se e chorou
Dizendo: – Mas nunca eu vou
Visitar o Canindé.

São Francisco faz milagres
Mas não quer me atender
Não quer fazer Salomão
Me amar e me querer
Eu vivo me derretendo
Mas ele não está vendo
E nem quer me entender.

(LEITE, 19--, p. 03).
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O advérbio “nunca”, embora seja uma marca de tempo, tem também um valor de

intensidade, indica a veemência da expressão, revelando o descomedimento no modo de agir,

com o intuito apenas de realizar seus desejos. Já o verbo “aperrear” pode ser transitivo direto

e transitivo direto pronominal. Na estrofe acima, é transitivo direto pronominal, significando

aborrecer (se), apoquentar (se). O termo é muito comum na região Nordeste do Brasil, onde é

comumente usado para indicar um sentimento de grande contrariedade com relação a algo ou

a  alguma  coisa.  Isso  é  mais  um  forte  indício  do  excesso  presente  no  cordel  e  da  sua

construção caricatural.

Vê-se  o  intuito  de  Maria  José  em tornar  o  seu  problema  um espetáculo  que

culmina em sua transformação em cabra. Metamorfoseada em animal irracional, ainda comete

diversas atrocidades, atacando várias pessoas por onde passa e causando estragos horríveis,

como arrancar um órgão sexual masculino. Isso comprova, mais uma vez, um tom do exagero

presente do início ao fim do cordel.

Passemos a uma análise detalhada da construção dessa caricatura no cordel de

metamorfose. De início, deve-se observar a ideia de ridicularização. Esse aspecto precisa ser

visto sob duas vias opostas. De um lado, da parte da moça para com todos que se encontram

no seu caminho, criando obstáculos à realização do seu objetivo e, depois, da parte de todos

para com ela. Daqueles que a observam e, de alguma forma, estão envolvidos com a história.

Os primeiros a serem ridicularizados são os santos:

Ela disse: – Eu só creio em São
Francisco do Canindé
No dia que eu virar cabra
Dar um salto e fazer bé
E correr o mundo inteiro
Atrás dum pai de chiqueiro
Pra quebrar o Catolé.

A mãe dela disse chorando
– Filha, não diga isso não
São Francisco é poderoso
Abrande seu coração
Faça uma romaria
Que talvez você, um dia,
Se case com Salomão.

(LEITE, 19--, p. 04). 

Maria José escarnece a ideia de ser transformada em animal, menosprezando o

poder da divindade. Para isso, ressalta algumas características da cabra, como dar saltos e
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reproduzir o som do animal de forma hilária. A onomatopeia é o ápice da ridicularização. De

forma cômica, ela tece sua blasfêmia, agrega a isso expressões de cunho torpe e outras ações

praticadas ao ser metamorfoseada, que difundem ainda mais o escarnecimento, como correr

atrás de um pai de chiqueiro16.

Mas a ridicularização muda de lado quando ocorre a transformação em cabra.

Embora os que a veem não a escarneçam, a situação em si já é ridícula e, se não causa o riso,

causa a pena. A própria vítima da transfiguração reconhece a complicada situação em que se

econtra:

Contou-me Joaquim Seabra
Que às três e meia da tarde
Disse a moça: – Mamãe abra
Ligeiro a porta da frente
Eu sinto um troço diferente 
E estou virando cabra.

(LEITE, 19--, p. 07).
 

O seu desespero ao pedir que a mãe abra a porta sugere o receio diante da nova

condição. A situação torna-se vexatória, tendo em vista o comportamento da moça antes da

transformação.  Esse  acontecimento  metamórfico  suscita  a  zombaria  e  funciona como um

castigo por ela ter tido a ousadia de proferir blasfêmias contra São Francisco de Canindé.

Inicialmente o achincalhamento partiu da moça para o santo. Depois que recebe o

castigo por ter zombado dele, ela passa a ser o motivo de chacota. Essa sanção é uma espécie

de vingança. O riso que se percebe na passagem em análise é um riso velado. É também

angustiado pela condição em que a personagem metamorfoseada se encontra.

Após a constatação da metamorfose, quando não há mais o que fazer, o ato de

ridicularizar passa outra vez à moça. De agora em diante, enfrenta todos aqueles que cometem

pecado ou ferem alguma regra estabelecida pela sociedade. Observa-se o elemento residual

presente no cordel de metamorfose, pois isso relembra o  charivari praticado durante muito

tempo na Idade Média, guardadas as devidas proporções.

O  Charivari é  um  tipo  de  justiça  coletiva  conhecida,  sobretudo,  na  Europa

Medieval,  mas  que  se  estende  até  o  século  XIX.  A princípio,  consiste  em  um  protesto

derrisório contra viúvos ou viúvas que resolvem casar outra vez e com alguém mais jovem.

Depois o riso de escarnecimento atinge todos que infringem alguma norma estabelecida por

determinada comunidade ou família.  São exemplos de infratores: mulheres que perdiam a

16 A expressão “pai de chiqueiro” é uma referência ao macho da cabra.
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virgindade  antes  do  casamento,  homens  jovens  que  se  envolvessem  amorosamente  com

mulheres  viúvas,  moças  que  namorassem  homens  casados,  homens  que  demonstrassem

fraqueza, sofrendo violência da esposa ou ainda aqueles que eram violentos com a esposa.

Segundo Georges Minois:

O charivari consiste num agrupamento ruidoso dos membros da comunidade
dos  vilarejos,  entre  os  quais  alguns  vão  disfarçados  e  batendo  sobre
utensílios  de  cozinha;  eles  se  encontram diante  da residência  de um dos
paroquianos, que está excluído do grupo por uma conduta repreensível. (…)
Como se vê, trata-se (…) de sancionar um desvio, se não constitui um delito
possível de recorrer à justiça, exige atenção para o bom funcionamento do
grupo e preservação da moral costumeira (MINOIS, 2003, p. 169 e 170).

Para  que  a  justiça  fosse  cumprida,  como  uma  forma  de  repelir  aquele

comportamento, o indivíduo era colocado de costas, montado em um asno e exposto para a

sociedade à  qual  pertencia.  Durante  essa  exposição,  era  escarnecido  por  meio  de  risadas

zombeteiras. Esse tipo de correção pública existia desde a Antiguidade e, na Idade Média, as

punições  envolviam não  apenas  os  casos  já  citados,  os  de  âmbito  familiar,  mas  também

diversos outros tipos  de transgressões que faziam parte  do cenário político e religioso da

época. A pessoa a quem essa forma de julgar era direcionada jamais se livrava do ridículo e da

vergonha. Por fim, o acontecimento era um instrumento de controle da sociabilidade e dos

costumes aldeões;  punia,  em geral,  desvios  domésticos.  Era um riso que tinha  como fim

rejeitar, excluir aqueles considerados à margem da sociedade, (Cf. MINOIS 2003).

No cordel em análise, ocorre um julgamento por parte da cabra que parece ser

aprovado pela sociedade e pelo narrador presente no cordel. O animal sai pelas ruas atingindo

as pessoas que descumpriram algumas das normas da comunidade onde vive e, também, da

Igreja que congrega os que fazem parte dessa comunidade:

(...)
E a cabra quando chega  
Aonde tem um forró
Bota o povo pra correr  
De ninguém ela tem dó
Outro dia se agarrou
Com um rapaz e furou  
Bem perto do fiofó.

(...)
Na praia de Iracema
Agarrou uma coroa
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Que estava ali seminua  
E que era de João Pessoa
Correu atrás de Ivonete
Mordeu no peito de Odete
E capou Vicente Lisboa.

(...)

Correu atrás dum sujeito
Que vinha do cabaré
às duas da madrugada
O sujeito atolou o pé
Na frente da cabra corria
E a cabra atrás dizia
– Eu quero mé, eu quero mé.
(...)

Mulher casada galheira
Que gosta de um xodó
E de noite pula cerca
Não gosta de um homem só
E passeia fora de hora
Cuidado que a cabra agora
Não sai do seu mocotó. 

Sujeito que fala fino
Usa brincos e desmunheca
Quando a cabra encontrá-lo
Vai ser medonha a sapeca
Ela repara por baixo
Pra vê se ele é macho
Lhe rasga até a cueca.

Moça enxerida que veste
Um vestido “costa-nua”
Com os seios aparecendo
Fica no mundo da Lua
A cabra se aproveita
Por cima dela se deita
E lhe deixa nua na rua.

A cabra anda no mundo
Fazendo patifaria
Mais um e capa outro
Seja de noite ou de dia
Se a moça for meio quente
Morde atrás e na frente
No chamego da orgia.

Sujeito de ponta grossa
Tenha cuidado na vida
Se encontrar com a cabra
A questão está decidida.
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Dar um pinote de lado
E deixa o sujeito capado
Na entrada ou na saída;  

Outro dia na divisa
Do Piauí com o Maranhão
Em São Pedro do Piauí
Houve a maior confusão  
De um rapaz correu atrás
E lhe mordeu tão sagaz
Que o cabra virou capão.

(LEITE, 19--, p. 7-10).

O trecho é longo, mas necessário para demonstrar detalhadamente as condições

humilhantes a que são submetidos os transgressores, fazendo lembrar a exposição pública do

charivari, já que as ações da cabra não são reclamadas, nem impedidas por ninguém, e o

narrador  não  demonstra  nenhuma  sensibilidade  para  com  os  que  estão  passando  pelas

humilhações.  Portanto,  deve-se  tentar  compreender  por  que  há  aceitação  desse

escarnecimento.  O primeiro aspecto a  ser  pensado é o motivo pelo qual  esses  indivíduos

foram escolhidos pela cabra para serem achincalhados em público.

Quando a cabra chega à festa de forró e “bota o povo para correr”, ela age de

modo tirânico e intolerante, como acontece no  charivari. O tumulto, também característico

desse tipo de sanção pública, pode ser visto quando a cabra fura as nádegas de um rapaz,

morde o peito de Odete, deita-se sobre a moça que está com vestido de costa nua e capa

determinado sujeito.  Tais ações marcam a hostilidade revestida de sarcasmo e brutalidade

próprios do charivari.

Isso  é  um  resíduo  do  medievo  presente  no  cordel  de  metamorfose  e,  por

conseguinte,  na  cultura  do  Nordeste  do  Brasil,  pois  “na  Idade  Média  o  riso  coletivo

desempenha um papel conservador e regulador. Por meio da paródia bufa17 e da zombaria

agressiva,  ele  reforça a  ordem estabelecida,  representando seu oposto grotesco”(MINOIS,

2003, p. 174). O mesmo papel regulador está presente no cordel e essa atitude é totalmente

justificada pela sociedade, já que esta prima pela ordem e pelo cumprimento das suas regras.

A cabra “colocaria todos para correr” da festa de forró, pois ali é o lugar onde tudo

é permitido. Em uma festa de forró, normalmente, se dança a dois, o que favorece o contato

físico  e  a  emanação  dos  desejos.  Lembrando  que a  cabra  é  conhecida  como símbolo  de

lascívia e também que, antes de ser transformada em cabra, a moça teve seu desejo reprimido

17 Costumava-se parodiar por meio de um fanfarrão, um bobo. O bufão gracejava de uma pessoa, ou situação.
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por não poder casar com Salomão. Compreende-se que o seu desejo é impedir que os prazeres

do sexo sejam colocados  acima de  qualquer  coisa.  Por  esta  razão,  várias  punições  estão

relacionadas a alguma transgressão ligada à luxúria.

A cabra agarra a coroa porque ela estava seminua. A atitude se justifica porque a

sociedade julga como inconveniente andar pela rua com pouca roupa. Ainda há um agravante

relacionado à idade da pessoa.  Se o cordel  gira  em torno da perspectiva religiosa e  essa

religiosidade é cristã, convém ao texto apresentar características e costumes próprios dessa

comunidade religiosa. Sendo o corpo considerado pela Igreja como morada de Deus, deixá-lo

quase  nu  é  uma  afronta,  já  que  isso  seria  um apelo  à  luxúria  e  aos  prazeres  da  carne,

condenados pela Igreja.

O agravante se dá pelo fato de que quem está seminua é uma mulher que não é

jovem, já que o narrador a chama de coroa, o que reflete o modo de pensar da sociedade da

qual  ela  faz parte.  O importante é  saber  que a mulher  infringiu  uma regra  social.  Como

consequência, numa atitude zombeteira, a cabra a abraça e os que estão em torno delas apenas

observam  e  nada  dizem,  numa  postura  de  aceitação  e,  mais  que  isso,  agem  como  se

aplaudissem o feito.

Com referência  ao  texto,  deve-se  atentar  para  a  conotação sexual  perceptível,

quando a cabra ataca pessoas que se deixam dominar pelos desejos sexuais, mas também para

a forma como isso é exposto no cordel, de modo a desonrar a imagem do indivíduo que sofre

o ataque da cabra, aí a relação com o charivari. A maneira como os fatos são colocados nas

estrofes  é  um tanto agressiva,  indica a zombaria  social,  já  que o cordel  é  um reflexo da

sociedade na qual ele foi escrito. Ao morder o peito de uma mulher e capar um homem, a

cabra escarnece deles, é como se ela gargalhasse de ambos, já que sua atitude judicativa é

aceita na sociedade.

A cabra comete violência física e psicológica contra aqueles que se desviam das

regras  estabelecidas  socialmente,  por  isso  eles  fogem apressadamente.  A humilhação  e  a

derrisão ficam visíveis quando a cabra corre atrás do homem que saiu do cabaré às 2h da

manhã. A queda é o maior rebaixamento moral. Observa-se nas estrofes citadas que o narrador

faz questão de enfatizar isto: quem ousa desafiar os padrões estabelecidos pela sociedade e

pela Igreja, recebe uma grande surra da cabra. E não há nenhum questionamento quanto a

isso. Também não há hesitação ou preocupação quando a cabra deixa uma mulher nua, faz

patifaria e morde na frente e atrás a moça que é “meio quente”.
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Deve-se lembrar ainda que, em alguns casos, as pessoas que eram humilhadas em

manifestações como o charivari, muitas vezes saíam do país onde viviam e outras vezes se

suicidavam, por não suportarem a vergonha. No caso do cordel analisado, não há como saber

o que acontece depois que as pessoas sofrem a violência física e psicológica, mas pode-se

compreender a força da derrisão, por exemplo, quando a cabra morde um rapaz de forma tão

intensa  que  ele  vira  capão.  O  riso  de  zombaria  fica  nítido  quando  se  atenta  para  a

plurissignificação da palavra capão no cordel. O primeiro significado literal dessa palavra é

“frango capado e alimentado de forma especial para que engorde rapidamente e seja abatido

para  alimentação”  (HOUAISS,  on-line,  2001).  No  cordel,  o  rapaz,  é  capado  e  serve  de

chacota,  sendo exibido como exemplo a não ser seguido. O sentido figurado dado a essa

palavra é “indivíduo covarde, fraco” (HOUAISS, on-line, 2001) e deve-se notar o fato de que

o dicionário aponta esse significado como de uso pejorativo. O rapaz, ao ser capturado pela

cabra, demonstra sua fraqueza por ter descumprido algum preceito e passa a ser motivo de

escárnio.

Depois de falar da ridicularização como parte da construção da caricatura, que no

plano maior é parte do grotesco no cordel de metamorfose, deve-se atentar para outros três

pontos  que são base na elaboração de uma caricatura:  a desproporção,  a  deformação e o

monstruoso.  Em  A estética  do  feio (1853),  Karl  Rosenkranz  afirma  que  ao  conceito  de

exageração, próprio da caricatura, deve-se acrescentar “o conceito de desproporção entre um

momento da forma e a sua totalidade e da negação da unidade que deveria subsistir segundo o

conceito da forma” (ROSENKRANZ, 1853, apud ECO, 2007, p 154).

Segundo Umberto Eco (2007, p. 152), a proposta de Rosenkranz é a de que uma

boa caricatura não está focada em simplesmente dar ênfase ao desproporcional ou mostrar

todos  os  elementos  estranhos  do  objeto  caricaturado,  pois,  nesse  caso,  seria  apenas  um

detalhamento de uma forma diferente. O exagero, aparece de forma dinâmica, fazendo com

que a desorganização aparentemente gerada pelo exagero, pela desproporção, se transforme

em algo essencial.

No cordel de metamorfose, a desproporção e a deformação caminham lado a lado

e são organizadas de modo a serem essenciais na construção do elemento caricatural como na

proposta de Rosenkranz. Essa caricatura é mais um elemento utilizado pelo cordelista para

ampliar e enriquecer a estética do grotesco em sua obra. Observemos como o desproporcional

se constrói no cordel em análise. Esse elemento está em todo o cordel, antes e depois da
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metamorfose  da  protagonista.  Primeiro,  há  uma  moça  apaixonada  e  determinada  a  ter  a

atenção de um rapaz a qualquer custo. Sua paixão é desmedida, visto que ela não respeita o

limite do outro. Além disso, recorre às forças espirituais, mas não com a intenção de pedir que

seu desejo seja atendido, mas de ordenar isso. Como faz parte de uma sociedade religiosa e

recorre aos santos na tentativa de receber uma benção, ela deveria saber que para obter a graça

tinha que se colocar numa posição de humildade e reconhecer sua condição humana diante da

divindade. Assim, a moça ultrapassa todos os limites para atingir seu objetivo. O seu querer é

desmedido.

Há uma assimetria no modo de pensar da moça em relação às demais personagens

do  cordel.  Enquanto  estas  têm consciência  da  superioridade  dos  santos,  Maria  José,  não

reconhece isso e  blasfema contra eles.  O seu comportamento mais  destoa do dos  demais

personagens. O distanciamento entre a moça e os que estão próximos a ela é tão grande que

eles  tentam  adverti-la,  a  começar  pela  mãe.  No  entanto,  a  jovem não  escuta  as  demais

personagens.  Em  vez  de  se  arrepender,  ela  endurece  ainda  mais  o  seu  discurso.  Então,

considerando-se  desenganada  e  cansada  de  tanto  fazer  preces,  Maria  José  diz  que  São

Francisco pode se danar.

A expressão “Vá se danar” é muito comum no Nordeste do Brasil. A origem da

locução está no adjetivo danado, que pode ter a função de substantivo pelo fato de ser um dos

nomes dados ao diabo. No cordel, a palavra tem relação com esse substantivo e exprime a

ideia de mandar alguém para o inferno no sentido figurado; a pessoa não se preocupa com o

que  pensa  o  outro  a  quem ela  mandou  “se  danar”.  Maria  José,  através  dessa  expressão,

exprime desânimo por não conseguir o que quer, como também descaso pelo santo, que não

atendeu ao seu pedido. De certo modo, é como se ela tivesse desejando o mal para o santo, o

que configura a blasfêmia.

O desproporcional também aparece para ampliar a construção da caricatura depois

da concretização da metamorfose física. A cabra, de modo deselegante, corre atrás de todos

que ela julga pecadores. O ato é tão intenso que o cordelista utiliza 7 das 15 estrofes do cordel

para contar os feitos da cabra. A quantidade de ataques é enorme, o que faz as ações serem

contadas de modo contínuo, e o leitor quase perde o fôlego. Nota-se que o animal não tem

limites e ataca quem vê pela frente. Além disso, a agressão é sempre muito violenta, não há

espaço para penas brandas. Os indivíduos são capados, mordidos, têm as roupas rasgadas.

Tudo isso demonstra o modo absurdo de agir do animal.
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A desproporção torna-se coerente na construção do cordel de metamorfose, pois é

ela uma das partes que dão sentido à história. Não seria possível haver a metamorfose humana

em animal sem que houvesse algo tão absurdo e desarmônico no contexto para se chegar à

metamorfose.

À desproporção se junta a deformação, com intuito de ampliar  e  consolidar o

elemento  caricaturesco,  como  parte  do  grotesco  do  cordel  de  metamorfose.  No  cordel

analisado,  a  alteração  da  forma  se  dá  de  dois  modos.  Deforma-se  primeiro  o  seu

comportamento,  quando  ela,  que  fazia  parte  de  uma  sociedade  cristã,  se  desvirtuou  dos

preceitos  estabelecidos  pela  sociedade,  apaixonando-se  demais  por  Salomão,  a  ponto  de

cometer insanidades. O seu caráter se transforma. A moça comum passa a ser desafiadora de

limites e desobediente às regras estabelecidas pela sociedade cristã da qual ela faz parte. Por

essa alteração da forma do caráter, ela sofrerá sanções, o que levará à segunda alteração da

forma, agora a física, sendo transformada em cabra. Como visto, a cabra é a imagem possível

do caráter de Maria José, o ápice do que ela representa, a pintura grotesca e exagerada da sua

verdadeira índole.

Depois do estudo realizado, compreende-se a riqueza e a importância do grotesco

no cordel de metamorfose. Segundo Anatol Rosenfeld (2006, p. 60), “a arte grotesca (...) é a

manifestação de crises profundas”. Ele nasce de uma angústia e a partir disso cresce e torna-se

amplo, gerando sentimentos e caracteres diversos. Parte de um conflito entre o mundo real e o

mundo  fantástico,  fazendo  surgir  um novo  mundo,  o  do  grotesco.  A realidade  cotidiana,

repentinamente,  é  suspensa,  e  “o  fantástico,  monstruoso,  macabro,  excêntrico,  obsceno”

aparecem provocando “horror, espanto, nojo” (ROSENFELD, 2006, p. 61) e riso.

É exatamente o que se constata no cordel de metamorfose. O elemento angustiante

reside na prática de um delito cometido por um indivíduo, mas que atinge toda sociedade da

qual ele faz parte. A partir da transgressão, há uma preocupação do grupo social em fazer o

infrator repensar sua conduta. Como isso não acontece, o aspecto angustiante se amplia até

chegar ao nível de conflito entre o transgressor e a divindade.

Não havendo meios de fazer o infrator voltar atrás na sua forma de pensar e agir, o

mundo real performático começa a se diluir,  sobretudo quando esse indivíduo amplia  sua

infração incitando os santos a lhe transformarem em animal. A “realidade” é suspensa e surge

um ser híbrido e estranho: fisicamente tem a aparência de um animal irracional, mas continua

pensando  e  falando.  Suas  atitudes  podem  provocar  medo,  horror,  mas  também  o  riso
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angustiado diante da condição desgraçada da personagem metamorfoseada, mais uma vez do

sexo feminino.

Como nesta tese o foco é o cordel de metamorfose, que tem como personagem

principal uma mulher,  compreende-se que o aparecimento do grotesco é também fruto de

elementos residuais do imaginário medieval acerca do feminino. É inevitável que algumas

características do mundo medievo europeu remanesçam na contemporaneidade nordestina,

tendo em vista o processo residual, implicando na formação cultural do Nordeste brasileiro.

Entretanto, não se pode esquecer que a presença desses resíduos também causam tensões. Há

um embate provocado pelo choque entre o mundo que é e o que já foi, mas ainda não deixou

de ser. Isso gera o grotesco feminino no cordel de metamorfose. 

A relação entre o imaginário feminino do Nordeste do Brasil contemporâneo, o

imaginário feminino europeu medieval e as tensões geradas em torno disso, serão analisadas

no próximo capítulo.
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4. O IMAGINÁRIO FEMININO NO CORDEL DE METAMORFOSE

Neste capítulo caracterizam-se personagens femininas de cordéis de metamorfose

nos quais o grotesco se manifesta como resíduo do imaginário cristão medieval. Faz-se uma

síntese do modo como a mulher é representada da Antiguidade aos dias atuais. Aprofunda-se a

reflexão  acerca  do  período  medieval,  tendo  em vista  que  é  dele  a  maior  quantidade  de

resíduos da base formadora do imaginário feminino presente no cordel de metamorfose. 

A partir  da  análise  da  imagem  da  mulher,  personagem  principal  do  corpus

selecionado, chega-se à conclusão de que, na maioria das vezes, ela é transgressora. Essa

atitude, sem dúvida, conflui com a de tantas outras mulheres de outras épocas e culturas, o

que poderá ser observado em um breve panorama da insubordinação feminina. Em seguida,

discute-se acerca da simbologia do animal resultado da metamorfose. 

Ao  se  realizar  a  análise  do  corpo  feminino  representado  no  cordel  de

metamorfose, aborda-se o conteúdo erótico pertencente a esse corpo visto como transgressor.

Em meio  ao  referido  estudo,  mostra-se que o grotesco  presente  nos  cordéis  analisados  é

resultado das remanescências desbravadoras do tempo e do espaço.

No que se refere ao erotismo, tomam-se como base, dentre outros, os estudos de

Octávio  Paz  sobre  amor  e  erotismo;  História  do  corpo,  dirigida  por  Alain  Corbin,  Jean-

Jacques Courtine e Georges Vigarello (2009); e História do corpo no Brasil, organizado por

Mary Del Priori e Marcia Amantino (2011). 

Foram  analisados  os  cordéis  A moça  que  virou  cachorra  porque  disse  uma

palavra contra o padre Cícero Romão Batista, de Moisés Matias de Moura  (19--);  A moça

que bateu na mãe e virou cachorra, de Rodolfo Coelho Cavalcante (1958); A moça que bateu

na mãe e virou cavalo, de Rodolfo Coelho Cavalcante (1973);  A briga de lampião com a

moça que virou cachorra, de José Costa Leite (19--); A moça que virou jumenta porque falou

de topless com Frei Damião, de José Borges (19--); A mulher que virou cobra por zombar de

Frei Damião, de Pedro Bandeira (19--); O herói da floresta e a princesa encantada, de João

Firmino Cabral  (2006);  O homem que se casou com uma serpente,  de Arievaldo Viana e

Pedro Paulo Paulino (2006); O mistério da pedra encantada, de Julie Ane Oliveira e Evaristo

Geraldo da Silva (2008).  Navarro e Isabel ou O feitiço de Áquila, de Evaristo Geraldo da

Silva (2008) e A moça que virou cachorra porque foi ao baile funk,  de Klévisson Viana

(2006).
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Depois  de  se  analisar  os  mencionados  cordéis  de  metamorfose,  nos  quais  a

personagem feminina é a figura principal, constatou-se que há três tipos mais comuns. Em

um, a metamorfose acontece como castigo por desobediência às regras impostas pela Igreja e

pela sociedade;  em outro,  a  transformação ocorre por  vingança:  por  não ter  seus  desejos

realizados junto à personagem feminina, o indivíduo a transforma em animal. Os dois casos

citados fazem parte do universo do maravilhoso. Há ainda uma terceira situação e esta remete

ao fantástico: é quando acontece algo estranho – uma pedra se transforma em mulher, por

exemplo  –  e  a  cena  não  é  revelada  para  todos,  embora  deixe  rastros.  No  decurso  deste

capítulo,  não se segmenta o texto com base nas recorrências expostas.  Elas se encontram

diluídas ao longo da análise de maneira aleatória.

Assim, serão observadas as construções das personagens femininas nos textos já

mencionados,  bem  como  as  características  que  contribuem  para  que  sejam  vistas  como

rebeldes. 

4.1. A personagem feminina transgressora

Na novela Personagens, de Pirandello, a personagem é vista sob o ponto de vista

de um autor ficcional. A voz narrativa expõe suas impressões sobre as personagens que o

procuram com o fim de estarem presentes em seus textos:

Recebo das nove às doze, em meu escritório, os senhores personagens de
minhas futuras novelas.
Cada tipo!
Não sei por que todos os descontentes da vida, todos os traídos pela sorte, os
enganados, os desiludidos e os quase doidos vêm procurar justo a mim. Se os
tratasse  bem,  eu  até  entenderia.  Mas  frequentemente  eu  os  trato  como
cachorros; e eles sabem que não me contento facilmente, que sou cruelmente
curioso, que não me deixo levar por aparências nem me impressiono com
conversa fiada.
(…)
Mas todos têm ou pensam ter (o que dá no mesmo) uma miséria peculiar que
deve ser reconhecida, e então vêm, petulantes, mendigar a mim voz e vida
(PIRANDELLO, 2011, p. 467 e 468).

Vê-se que as personagens clamam por existência e não se deixam amedrontar pelo

discurso de aversão proferido pelo narrador. Nota-se ainda que o caráter dessas personagens é
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moldado pela frustração, pelo desapontamento para com a existência. Todas são movidas por

uma miséria peculiar e esta precisa ser contada como se aquilo que pulsa em cada uma delas

precisasse ser mostrado com urgência.

Em  outra  novela,  A  tragédia  de  um  personagem,  ainda  falando  sobre  as

personagens que o procuram, o narrador  comenta:  “Não sei por quê,  mas frequentemente

comparecem a essas audiências as pessoas mais infelizes do mundo, acometidas por estranhos

males,  envolvidas  em  casos  complicadíssimos,  com  as  quais  é  uma  tristeza  tratar”

(PIRANDELLO, 2011, p. 476). O modo de o narrador ocupar-se da personagem faz lembrar a

maneira como o narrador do cordel se refere à personagem metamorfoseada. Esta se apresenta

como alguém que deseja viver  intensamente e demonstra significativa força.  Contudo,  no

decorrer do texto, mostra-se emaranhada em problemas complexos, os quais ela não pode

resolver sozinha.

Para entender a construção da personagem do cordel de metamorfose, reflete-se

sobre a estrutura desse tipo de cordel. Além da disposição dos textos em versos, há presença

de personagens, muitas vezes descritas minuciosamente, há diálogos ou monólogos, orações e

súplicas. Há também um herói ou de um anti-herói ou ainda de um herói ambivalente18. Há

uma problemática a ser resolvida pela personagem principal ou pelos que estão em torno dela.

Quase sempre, existe uma solução para os conflitos surgidos.

A personagem de ficção é a figura humana idealizada pelos autores literários ou a

“figura humana representada em várias formas de arte” (HOUAISS, on-line, 2001). Segundo

o E-dicionário de termos literários, “a palavra deriva do latim persona, que significa máscara,

e do grego prosopon, que significa rosto e é utilizado no teatro como o jogo entre o verdadeiro

e o falso”. Assim, expõe-se o conceito de personagem, tendo em vista a verossimilhança:

Tanto no que respeita o teatro como nos relatos narrativos, a personagem
constitui o elemento dinamizador sobre o qual se desenrola toda a acção. A
história  do  teatro  e  a  vasta  criação  narrativa  apresentam  uma  grande
variedade de personagens que representam diversas realidades, ou seja, há
personagens  que,  pela  sua  individualidade  e  características  específicas,
podem aparecer  como representantes  de uma conduta  específica,  de uma
classe  social  ou  de  uma  herança  literária  (…).  Ainda  dentro  desta

18 O  conceito  de  herói  ambivalente é  desenvolvido  por  Eric  Hobsbawn  na  obra  Bandidos,  publicada
originalmente em 1969. Os argumentos do autor são retomados e reelaborados por Silvana Bento Andrade em
sua tese de doutorado intitulada  José do Telhado e António Silvino: a construção do herói ambivalente. Esse
herói, como explica a pesquisadora, é classificado como ambivalente pelo fato de remeter “a uma duplicidade
dos sentimentos e impressões por eles despertados: ao mesmo tempo em que imprimem medo e terror, pela
ferocidade de seus ataques, evoluem dentro de uma aura de admiração e respeito” (ANDRADE, p. 54, 2014).
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caracterização podemos encontrar aquelas personagens que são conhecidas
como portadoras de um conjunto de características psicológicas e morais que
o público identifica de imediato não só pelo seu aspecto físico como também
pela sua conduta.  Dentro deste  contexto há  ainda as  personagens  que se
destacam pelo seu carácter individual (MIGUEL. In REIS, on-line).

Com base no trecho citado, compreende-se a personagem como consequência de

sua individualização em meio ao complexo narrativo. Referida singularidade tem a ver com

seus aspectos psicológicos e físicos. Pela personagem, pode-se chegar à compreensão da obra,

do entendimento proposto, pois nela estão inseridos os mundos que dialogam no texto. Apesar

disso, a personagem está além da ideia de imitação do real. Para Antonio Candido, deve-se

pensar no intuito do romancista:

Quando,  por  exemplo,  este  está  interessado  em  traçar  um  panorama  de
costumes,  a personagem dependerá provavelmente mais da sua visão dos
meios  que conhece,  e da observação de pessoas  cujo comportamento lhe
parece  significativo.  Será,  em  consequência,  menos  aprofundado
psicologicamente, menos imaginado nas camadas subjacentes do espírito —
embora  o  autor  pretenda  o  contrário.  Inversamente,  se  está  interessado
menos  no  panorama  social  do  que  nos  problemas  humanos,  como  são
vividos  pelas  pessoas,  a  personagem  tenderá  a  avultar,  complicar-se,
destacando-se  com  a  sua  singularidade  sobre  o  pano  de  fundo  social
(CANDIDO, 2011, p. 57).

As  personagens  do  cordel  de  metamorfose  dialogam  com  as  duas  formas

apresentadas por Candido. Esse gênero literário, por meio das suas personagens, expõe as

práticas,  os  costumes  e  a  cultura  de  determinada  sociedade  em  um  panorama  mais

individualizado, focando primeiro nos problemas humanos mais particulares. Referida ideia

se  expande  quando  as  personagens  refletem  a  complexidade  social.  Isso  diz  respeito  ao

processo residual, perceptível nos textos em análise, que se constitui a partir da confluência

entre elementos da cultura medieva e outros da cultura atual, chegando a uma complexidade

que só se torna possível compreender pelos estudos que conectam imaginários distintos.

A personagem que mais se destaca nos cordéis de metamorfose estudados nesta

tese é a mulher. A sua imagem se constitui da soma da representação feminina inicial com a

do animal resultante da transformação. Há ainda a presença da personagem responsável por

essa metamorfose, bem como dos integrantes da família da mulher e de alguns membros da

sociedade. 

A apresentação da personagem feminina rebelde é feita pela voz narrativa. Ele tem

o papel de expor  acontecimentos,  mas seu ofício ultrapassa o ato de enunciar.  O que ele
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afirma remete a um modo de pensar que visa adquirir a confiança do leitor para que este

acredite na sua verdade. Além disso, a voz que narra pode proferir considerações e supor algo

sobre as personagens e os eventos da narrativa (ALVES, on-line). 

No cordel de metamorfose feminino, o narrador expõe detalhadamente os fatos

que levam a personagem feminina a ser metamorfoseada, deixando transparecer a presença de

resíduos  do imaginário  medieval  cristão  acerca  da  mulher.  Conhecedor  da sociedade que

parece integrar  junto à personagem principal  e às  demais  que compõem a narrativa,  tece

considerações  a  fim  de  justificar  a  transformação,  dando  detalhes  sobre  o  ser  em

transmutação. Para mostrar sua constante participação nesta sociedade, usa muitas vezes a

primeira pessoa do plural,  como em “Tem coisas que vêm ao mundo/ Para nos servir  de

emenda”  (SILVA,  19--,  p.  1). Revelando-se  conectado  à  situação,  compreende  o

acontecimento como uma lição a ser apreendida por ele e por todos aqueles que vivenciaram

esse instante. Como se percebe a partir do trecho citado, a voz narrativa deixa entrever que a

história nasce do desvirtuamento praticado pela personagem feminina.

Nos casos em que a metamorfose acontece como castigo por um pecado cometido,

a personagem feminina é, muitas vezes, transgressora. Mas, em todos os três tipos de cordéis

de metamorfose analisados, ocorrem atos de insubordinação, em maior ou menor grau, por

parte do feminino. Por intermédio da voz narrativa, percebe-se que esse modo de agir  da

personagem principal apresenta resíduos de diversas épocas, mas principalmente da medieval.

Isso indica que, em um mundo permeado pela dominação masculina, sempre houve mulheres

que ousaram romper o silêncio ou entrar em cena e assumir um papel de destaque.

Tanto a mulher real quanto a personagem feminina, ambas rebeldes, podem ser

encontradas da Antiguidade à Contemporaneidade. A deusa Ártemis se dedicava à caça (ofício

masculino à época), vivia em espaços considerados selvagens e enfrentava os homens. Por

isso, era venerada pelas Amazonas19, já que estas não se adequavam ao papel que era imposto

às  mulheres  na  sociedade  antiga  (OVÍDIO,  2017,  p.  93).  Antígona  é  outra  personagem

intrigante da Antiguidade. O ato de enfrentar uma corte e consequentemente lançar-se à morte

mostra  o  caráter  transgressor  que  pode  ser  evidenciado  do  início  ao  fim  dessa  peça  de

Sófocles.  Mais  que  isso,  Antígona  toma  uma  decisão  que  interfere  em  todo  o  reino  e

racionalmente justifica sua forma de agir (SÓFOCLES, 2009, p. 27).

19 As Amazonas eram uma “nação lendária de mulheres guerreiras, que segundo supunha teriam vivido na
época heroica nas vizinhanças do Mar Negro. O nome significa ‘sem seios’, e dizia-se que elas cortavam o
seio direito a fim de manejar melhor o arco” (HARVEY, 1987, p. 32).
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Durante a Idade Média, tanto o universo ficcional como o real trazem mulheres

com  caráter  revolucionário.  Para  uma  melhor  compreensão,  pode-se  focar  o  século  XII,

período estudado por Georges Duby em sua trilogia sobre as damas desse século. Da primeira

obra da tríade, Heloísa, Isolda e outras damas no século XII (1995), interessa o estudo sobre

Maria Madalena, ou sobre como ela é vista no século XII, e Heloísa.

De acordo com Duby, na metade do século XII, foi escrito um livro explicativo

direcionado aos peregrinos que se dirigiam a Santiago de Compostela. Na obra, são indicados

alguns locais merecedores de visitação. Trata-se de santuários que homenageiam santos bem

populares,  entre  eles  duas  mulheres.  Uma delas  era  Maria  Madalena  e  o  santuário  a  ela

dedicado ficava em Vézelay. Com isso, Duby expõe a visibilidade de Madalena para homens

e mulheres dos primeiros cem anos do ano mil.

Maria  Madalena  é  conhecida  pela  imagem propagada  nos  textos  bíblicos  que

contam  um  pouco  sobre  quem  foi  essa  personagem  tão  (in)  submissa,  e  nisso  está  sua

complexidade. A primeira menção a ela está no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 2: “(…)

Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios”. Ela era uma das seguidoras de

Jesus Cristo que andava de cidade em cidade pregando o evangelho cristão. No capítulo 16,

do  livro  de  Marcos,  Maria  Madalena  aparece  como  uma  das  mulheres  que  compram

especiarias aromáticas para ungir o corpo de Cristo. Observa-se que a vida desta personagem

transita entre atitudes marginalizadas socialmente e comportamentos aceitáveis. Ainda assim,

não  se  pode  esquecer  que,  ao  dedicar-se  a  banhar  de  perfumes  o  corpo  de  um  homem

condenado à cruz, assumia um comportamento de resistência.  

No  século  XVII,  Sóror  Mariana  Alcoforado,  em um convento,  escreve  cartas

sensuais ao amante que tinha partido, nas quais ela é a personagem principal. No século XIX,

inúmeras  personagens  femininas  rebeldes  aparecem:  Estela,  personagem  do  romance

machadiano  Iaiá  Garcia,  refuta  uma  possível  melhora  socioeconômica  que  poderia  ser

conquistada no casamento com um homem rico por imaginar que o casamento seria como um

favor que a aprisionaria. Outro exemplo desse período é o de Nastássia Filipovna, da obra O

idiota, de Dostoiévski. É uma das personagens mais complexas do autor e está no centro da

maioria dos fatos narrados.

No século XX, conhecido como um período de grandes transformações para as

mulheres, multiplicam-se as personagens femininas transgressoras. O cordel de metamorfose

ilustra muitas delas. Essas mulheres não se entregam às ordens sem antes questioná-las. Elas
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não se submetem às ordens impostas pela Igreja, nem às predeterminadas pela sociedade na

qual estão inseridas. O poder opressor é tão forte que faz com que essa mulher rebelde se

apresente  arrependida.  Por  vezes,  a  demonstração  desse  sentimento  é  questão  de

sobrevivência.

No cordel de metamorfose, a personagem feminina  punida  age em discordância

com a ideologia do narrador. Diante da imposição de mostrá-la ao leitor, ele procura meios de

explicar o motivo pelo qual essa mulher age de modo tão incisivo. O leitor atento encontrará

as remanescências medievais que se evidenciam no confronto entre os valores do narrador e a

forma de proceder da personagem feminina. Isso fica claro no cordel  A moça que bateu na

mãe e virou cavalo, de Rodolfo Coelho Cavalcante. O texto traz a história de Helena Matias, a

qual costumava bater na mãe sempre que esta lhe aconselhava. Um dia, a mãe joga-lhe uma

praga e Helena é transformada em cachorra. O impacto que a personagem causa no narrador

fica nítido quando, logo na segunda estrofe, lê-se:

Vou contar mais um exemplo
Dentro da realidade,
Pois toda a alma descrente
Vive na obscuridade
Tem um vácuo coração,
Condena a religião
Com toda a incredulidade.

(CAVALCANTE, 1973, p. 01).

Na  citação,  o  narrador  se  mostra  consciente  da  problemática  em  torno  da

personagem Helena Matias. Nas estrofes seguintes, ele mostrará detalhadamente o aspecto

transgressor desta personagem que não se curva nem mesmo diante dos apelos maternos. Vê-

se  o  resíduo  das  mulheres  audaciosas  da  Idade  Média  as  quais  não  temiam expor  suas

vontades, mesmo sob pena de serem castigadas. No cordel, há um agravante, pois a rebeldia

vem acompanhada de desrespeito à progenitora. 

Essa personagem rebelde  se encontra presente em várias  obras da literatura de

cordel.  Desde  os  primórdios  dessa  literatura  no  Brasil,  podem-se  encontrar  personagens

femininas que transgridem ordens preestabelecidas. Isso acontece por conta de um imaginário

envolvido pela  ideia  de  padrão  moral, a  qual  se  observa  no  cordel  brasileiro  desde  suas

primeiras  manifestações  escritas,  a  partir  da  segunda  metade  do  século  XIX.  Referido

pensamento  é  internalizado  pelos  cordelistas  por  meio  do  processo  de  endoculturação,

fazendo-os produzir obras nas quais é enfatizado: “o que se deve fazer, o que se deve evitar e
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as consequências de uma ou outra escolha” (CURRAN, 2011, p. 79). Assim, muitos cordéis

escritos durante mais de cento e cinquenta anos refletem esse imaginário, ou melhor, são parte

constitutiva dele.

A propagação desse imaginário se faz no cordel a partir do desenvolvimento de

histórias chamadas exemplares, aquelas que trazem uma lição de moral, sempre com o intuito

de fazer alguém aprender por meio do exemplo de outra pessoa. Para discorrer sobre isso,

sempre terão de retomar exemplos de pessoas que transgrediram para depois contar que se

arrependeram  e  obtiveram  o  perdão.  Ou  ainda,  mostrar  os  castigos  sofridos  pelos

transgressores, a fim de que os demais, vendo aquilo, se recusassem a agir do mesmo modo.

Para Curran:

Estes  folhetos  falam  das  Escrituras  Sagradas  ou  dos  ensinamentos
específicos  da  religião  apenas  de  forma  indireta  e,  mesmo  assim,  tão
somente  com um simples  lembrete  de  que  o  pecado deve  ser  castigado.
Ressalta-se o ato e suas consequências, mas no final o que se revela é o
microcosmo oral do poeta e de seus leitores, o que consideram errado no
sentido moral e, por consequência, o que é bom. De modo geral, é resultado
da  presença  da  antiga  religião,  que  enfatiza  os  castigos  do  inferno,  sua
fogueira e sua caldeira (CURRAN, 2011, p. 80).

De acordo com o trecho, constata-se que esse imaginário que envolve o castigo

como forma de manter a moral e os bons costumes é resíduo de tempos passados. Quando

Curran cita a “antiga religião” ele se refere àquela propagada na medievalidade, que tinha

como base os preceitos estabelecidos na Bíblia. Todos aqueles que se desvirtuassem da moral

causariam  a  ira  de  Deus  e  seriam  castigados.  O  discurso  bíblico  era  utilizado  pelos

sermonários medievais, e depois pela sociedade de modo geral, com o intuito de propagar o

pensamento cristão medieval.

O pensamento medievo acerca do pecado e suas consequências se fundamentam

em diversos trechos bíblicos. No capítulo 2 do livro de Romanos, as palavras do apóstolo

Paulo indicam como o desvirtuamento da moral é visto:

(5) Segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no
dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, (6) o qual recompensará cada
um  segundo  as  suas  obras,  (7)  a  saber:  a  vida  eterna  aos  que,  com
perseverança em fazer o bem, procuram a glória, e honra, e incorrupção; (8)
mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e
obedientes  à  iniquidade;  (9)  tribulação  e  angústia  sobre  toda  a  alma  do
homem que faz o mal (…); (10) glória porém e honra e paz a qualquer que
faz o bem (…) (BÍBLIA, Romanos 2:5-10).
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Esse maniqueísmo deve ser entendido como a definição de Bem e de Mal, de justo

e de injusto e de como essas concepções foram absorvidas pelos membros da Igreja medieval.

Na própria  Bíblia são encontradas algumas explicações para o que estaria em cada um dos

lados  e,  a  partir  desses  escritos,  as  autoridades  eclesiásticas  cristãs  modelavam  os  seus

conceitos,  acrescentando  a  isso  alguns  elementos  que  diziam respeito  ao  momento.  Para

compreender melhor em que espaço se situa cada lado, deve-se atentar para o que, na Bíblia, é

chamado de obras da carne e de frutos do espírito.

(16) Digo, porém: Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da
carne. (17) Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito, contra a
carne; e estes opõem-se um ao outro; para que não façais o que quereis (…).
(19)  porque as  obras  da carne são manifestas,  as  quais  são:  prostituição,
impureza, lascívia, (20) idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações,
iras,  pelejas,  dissensões,  heresias,  (21)  invejas,  homicídios,  bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro (…)
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. (22) Mas o
fruto do espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão, temperança. (23) Contra essas coisas, não há lei. (24) E os que
são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. (25)
Se  vivemos  no  Espírito,  andemos  também  no  Espírito.  Não  sejamos
cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos
outros (BÍBLIA, Gálatas 5:16-26).

O trecho acima ressalta  mais  uma vez  o  maniqueísmo cristão.  O indivíduo é

constituído de duas partes: corpo e espírito. O seu corpo, a carne, é suscetível ao pecado,

como consequência, luta a todo instante contra este mal. Caso não consiga, faz-se necessário

arrepender-se e praticar a penitência para se sentir em paz. Mas o melhor, como observado no

trecho  bíblico,  é  viver  em  Espírito.  Esta  palavra  aparece  sempre  com  inicial  maiúscula,

indicando a superioridade de uma vida que segue os preceitos bíblicos, cristãos. Outro detalhe

importante é que os feitos da carne remetem ao extravagante, a uma entrega excessiva aos

prazeres do corpo, já as obras do espírito remetem à tranquilidade, ao bem-estar, à paciência.

São características que fogem do descomedimento.

Os resíduos desse imaginário cristão se desenvolveram no Brasil, principalmente

no Nordeste, e se tornaram visíveis na literatura de cordel. Assim, “a mulher está ligada à

maneira de viver moralmente bem ou mal” (CURRAN, 2011, p. 81). Em muitas histórias da

literatura ela aparecerá refletindo “tanto a causa quanto o efeito da falta de moral no mundo”

(CURRAN, 2011, p. 81). O estereótipo da Virgem Maria, ao lado de Maria Madalena e de

Eva, aparece com recorrência e a partir dessas imagens forma-se a bipolaridade mãe modelo



146

versus prostituta devassa. A representação da prostituta, é a que mais aparece no cordel, ao

lado da imagem mulher transgressora.

A mulher como a raiz do pecado rouba a cena , embora toda a humanidade esteja

envolvida com esse mal. Curran (2011) lembra que, na maioria das histórias, mesmo que o

homem seja ludibriado pela mulher, é o responsável por tirá-la do universo da castidade. A

misoginia  reside  em ambos  os  casos:  primeiro  quando  a  sedução feminina  é  vista  como

origem do pecado e também quando o homem é o responsável pela sexualidade dessa mulher,

negando-a o direito de decidir se deseja ou não estar com ele. Neste caso, identifica-se mais

um traço característico medieval, que pode ser confirmado por Curran, quando afirma: “numa

sociedade semifeudal como a do antigo Nordeste, se a donzela perder a virtude, acabará seus

dias na ‘vida’” (CURRAN, 2011, p. 81).

O tema da mulher como origem do pecado no cordel pode apresentar maior ou

menor intensidade com a passagem dos anos. Segundo Curran (2011), os folhetos do início do

século apresentam a mulher como a origem do mal, sem apontar responsabilidade alguma

para os homens. Já em histórias da segunda metade do século XX, a configuração muda, e os

homens passam a ter obrigações diante das mulheres. De todo modo, a mulher continua sendo

o foco e isso se prolonga até o século XXI.

Na literatura de cordel, a mulher bonita está no centro. De modo contraditório, ela

é desejada e condenada por sua beleza. O cordelista elogia essa mulher, mas tem consciência

que ela tem o poder de enfeitiçá-lo, passando a ser a representação da Eva moderna. Esse

modo de pensar o feminino no cordel quase sempre vem agregado ao humor, o que faz o

aspecto misógino parecer mais leve. Um dos temas mais frequentes relacionados à mulher

bonita é o da traição feminina.

Quando  essa  temática  se  faz  presente  no  cordel  ela  vem  atrelada  a  algumas

palavras e expressões que podem ser vistas como resíduo do pensamento medievo acerca do

feminino.  Reafirma-se:  a  mulher  era  condenada,  mas  também era  ardentemente  desejada.

Curran (2011) lembra que no cordel de José Costa Leite,  Os prazeres da juventude, o poeta

afirma que “quando Deus fez a mulher, não lhe deu uma única migalha de bom senso. No

momento em que a entregou a Adão tiveram início os problemas! A mulher é ingrata e infiel;

até  o  diabo  foge  dela”  (CURRAN,  2011,  p.  84).  Porém,  essa  fuga  muitas  vezes  não  se

completa, pois “embora sejam todas falsas, também são boas e gostosas” (CURRAN, 2011, p.

84). 
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No referido caso, a personagem masculina enxerga a esposa como diferente das

demais mulheres citadas, já que ela é fiel.  Não obstante, ele se sente atraído pela mulher

“gostosa”, “quente”, e assim procurará um meio de satisfazer seus desejos. De acordo com

Curran (2011), o prostíbulo é o melhor lugar para cometer atos ilícitos com mulheres que não

faziam parte da “moral” estabelecida pela sociedade.

Há casos também de homens que enganam as mulheres com o intuito de satisfazer

os  prazeres sexuais, mas depois de realizarem o feito, as condenam. Não só eles, mas toda a

sociedade rejeita esse tipo de mulher que passa a ser considerada prostituta. Há casos em que

ela é salva por um amor puro da infância. De todo modo, acontece sempre uma interferência

masculina, sobretudo na primeira metade do século XX (CURRAN, 2011). Por outro lado, se

as  mulheres  negam estar  com um homem,  se  desprezam todos  os  que  lhe  cortejam,  ela

também é condenada e no fim ainda será castigada. Porém, no cordel, isso é colocado de

forma humorística. Assim, ele aplica uma lição de moral ao seu público leitor ou ouvinte e

“também diverte o público” (CURRAN, 2011, p. 80):

Trata-se de uma protagonista comum no repertório do cordel: uma jovem
bonita e arrogante que despreza os pedidos honestos de casamento, achando-
se bela demais para seus pretendentes. É vaidosa demais para prender-se no
casamento, mas, diz o poeta, não consegue negar o ditado: ‘Ninguém foge a
seu destino!’ Acaba casando-se, não por amor ao marido, mas por dinheiro.
[Depois de algum tempo], ela rouba seu dinheiro e foge para a toca do mal
(…),  onde passa a  viver  como prostituta  de alta  classe,  convivendo com
homens ricos e bonitões da sociedade (…) É tão vaidosa que troca de roupa
três vezes ao dia e passa a ser conhecida como ‘a Deusa do cabaré’.
Como todos  previam,  sofre  um revés  da  fortuna  e  contrai  grave  doença
venérea (…). Agora sofre horrivelmente por causa de sua vaidade e falsidade
e, no final, vaga pelas ruas a pedir esmola, dormindo na sarjeta (…). Cumpre
seu castigo dormindo na pestilência das ruas! Pede perdão, arrepende-se e
morre (CURRAN, 2011, p. 88).

A mulher sofre caso um homem a desflore, não obstante é considerada orgulhosa

e pedante ao repelir  um casamento.  Não tem direito sobre si e, caso afronte a sociedade,

exibindo seu desejo,  acabará sendo castigada,  pois fugiu do seu destino que seria casar e

servir a um homem durante toda a existência. O castigo sempre cai na desmoralização do

corpo feminino.

Na trama citada, o cordel de metamorfose é a arte reveladora de uma personagem

feminina  conhecedora  dessa  sociedade  repleta  de  resíduos  patriarcais.  A mulher  encontra

meios de tomar decisões sobre si. É uma personagem que não tem receio de transgredir a
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ordem, embora em alguns casos mostre-se arrependida. Isso pode ser considerado como uma

forma de  adequar-se  ao  ambiente  hostil  a  fim de  encontrar  meios  de  conturbar  a  ordem

preestabelecida.

O cordel  O homem que se casou com a serpente,  de Arievaldo Viana e Pedro

Paulo Paulino, conta a história de Zé Freire “que se casou sete vezes” (PAULINO & VIANA,

2006, p. 02), mas viveu em um vale de dores. A primeira mulher o trocou por um vendedor de

cocada, a segunda “era gorda e abusada”, “a terceira era nojenta”, “a quarta uma jumenta”, a

quinta  “falava  da  vida  alheia/  brigava  com  a  vizinha/  queimava  sempre  a  comida/  Era

zangada, atrevida/ mais feia que a morrinha”, a sexta mulher “fez dele um boi-de-canga” (p.

02 e 03). Depois dos relacionamentos frustrados, Zé Freire decide dar uma pausa, pois queria

encontrar (movido por um caráter misógino) uma mulher bonita, jovem e prendada.

Depois  desse  tempo de  reclusão,  Zé Freire  parece  ter  encontrado a moça que

estava procurando, mas namorou durante “mais de dois anos para evitar/ para não cair em

cilada” (p. 03). No cordel em questão, a mulher é vista sob o olhar masculino. Quando Zé

Freire acredita que encontrou a mulher que ele tanto buscava, a situação é descrita da seguinte

forma:

No período do namoro
A mulher era uma santa
O tratava com carinho
Preparava almoço e janta.

(PAULINO & VIANA, 2006, p. 03).

O narrador deixa evidenciar seu caráter misógino ao esculpir o modelo feminino

desejado por Zé Freire, o tipo que o faria feliz. Santidade, afago e o fato de saber cozinhar

eram requisitos básicos esperados de uma mulher,  contudo ela  ainda deveria  ser  “Bonita,

jovem  e  prendada”  (p.  03).  É  em  torno  da  mulher  que  o  homem  se  constrói.

Inconscientemente ele a coloca no centro. Se ela não existe, ele não consegue se alimentar e

também não tem força psicológica para seguir  sem o afeto feminino. Quando um homem

consegue isso atrelado à  beleza  e  à  juventude,  busca  se resguardar  para  não perder  essa

mulher. Exige dela uma santidade utópica que diz respeito à abdicação dos prazeres dela em

favor dos desejos do marido.

O modelo medievo residual é confirmado quando se lê em Duby (1997) que os

homens precisavam das mulheres até mesmo por uma questão de sobrevivência e de riqueza,

além de necessitar satisfazer seus prazeres sexuais. Apesar de parecer contraditório, infere-se
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que a mulher era o centro na medievalidade. Os homens da classe mais elevada traziam em

sua descendência materna, “como era o caso de quase todos os nobres, (...) os mais gloriosos

ancestrais” (DUBY, 1997, p.  49).  Necessitavam das mulheres para manter a riqueza,  para

obter prazer, para manter a organização do lar, para ser a líder do lar quando eles fossem à

guerra, para lhes darem herdeiros. Sem elas, não poderiam sobreviver. O medo de perder todo

esse  aparato  feminino  faz  os  homens  medievos  agirem  de  modo  a  castrar  essa  mulher,

fazendo-as sentir a necessidade de abdicação dos prazeres, de ser aquela que cuida do lar, de

ser a esposa perfeita aos olhos masculinos.

Tendo em vista o que os homens esperavam dela, e como forma de sobrevivência,

muitas mulheres se adequavam ao sistema imposto e só depois pensavam em uma atitude

revolucionária  que  deveria  ser  sempre  muito  bem calculada  a  fim de  não provocar  a  ira

masculina  e,  consequentemente,  infortúnios  para ela.  Como remanescência medieval,  isso

aparece no cordel em análise quando a sétima esposa de Zé Freire mostra-se ser exatamente

tudo o que ele esperava do sexo feminino. Vale ressaltar que ela fez isso antes do casamento,

pois é uma forma também de driblar a sociedade que só a considerará depois do matrimônio.

Segundo Duby:

É pelo casamento, com efeito, que a mulher desse tempo [a Idade Média]
tem acesso à existência social. Antes ela não é nada: ‘mesquinha’, esse termo
que nos ficou designada a moça do século XII. É também o casamento, que
pela vileza da esposa, amor, fermento da desordem, vem a se desagregar. É
enfim,  no  quadro  do  casamento  que  a  moral  ensina  a  servir-se
convenientemente de um corpo feminino (DUBY, 2001, p. 38 e 39).

Como  resíduo,  o  imaginário  cristão  medieval  se  manifesta  nesse  cordel  de

metamorfose publicado em 2006. Primeiro, a mulher encontra no casamento uma forma de

existir e obter respeito diante da sociedade, do mesmo modo que no século XII, “a paz social

repousava sobre o casamento” (DUBY, 1997, p. 67). Para isso ela se reveste da personagem

feminina estabelecida no ambiente do qual ela faz parte. Essa personagem é utópica, bela e

subserviente. A descrição dos atributos físicos e psicológicos da moça mostra:

Era um tipo calipígia
Com um porte de rainha
Bem comportada e direita,
Andava sempre na linha,
Era um postal da saúde
Além de bela, a virtude
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Essa mulher também tinha.
(PAULINO & VIANA, 2006, p. 04).

As qualidades  apresentadas  levam o  narrador  a  se  referir  à  moça  pelo  nome

rainha. Para atingir uma condição de superioridade, a mulher deveria agir do modo descrito

no trecho. Agir de modo casto, mostrar o comportamento padrão exigido e também ter os

moldes de beleza impostos socialmente. O uso da palavra calipígia justifica isso, pois remete

à pessoa com belas nádegas. Vale ressaltar que esta é uma parte venerada do corpo feminino.

Esta  ou  qualquer  outra  parte  desse  corpo  poderia  ser  admirada  pelos  homens,  mas  tais

atributos, se usados pela mulher que os detém, poderiam ser motivo de desonra. Toda sua

beleza devia se manter na penumbra.

Se essa mulher, por qualquer motivo, se desvirtuasse, caminhasse por uma linha

tortuosa de acordo com o que era imposto pela sociedade, todas as características positivas

deixavam de  existir.  Por  outro  lado,  o  homem nunca  era  responsável  por  essa  mudança

feminina no casamento, o que leva mais uma vez às palavras de Duby (2001) quando afirma

que, ao ruir o casamento, a culpa sempre recai sobre o feminino. No cordel O homem que se

casou com uma serpente, nem o narrador, nem Zé Freire compreende a mudança da mulher:

“Causou bastante estranheza/ Como pode essa princesa/ Se transformar em serpente” (p. 04).

Vê-se que o padrão estabelecido é bastante rígido a ponto de deixar os homens perplexos

diante do rompimento das normas.

Fica claro que a transgressão não é o que se espera do sexo feminino. Vê-se nas

entrelinhas  do  texto  que  esse  pensamento  está  no  imaginário  contemporâneo  acerca  do

feminino, tanto que, por causa disso, o bom casamento é considerado jogada de sorte:

Eu já vi que casamento
É roleta viciada
São poucos os que conseguem
Uma ficha premiada
Muitos vão pra enxovia
Pois a grande maioria
Se mete numa embrulhada

Tanto faz ser na igreja
No cartório ou no motel,
Pro sujeito se enrascar
Não precisa de papel
Vou narrar o triste fado
De um desafortunado
Que casou com u’a cascavel.
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(PAULINO & VIANA, 2006, p. 01)

A mulher  é  vista  no  trecho  como  uma  ficha  premiada,  é  um  objeto  a  ser

conquistado  para  o  prazer  masculino.  Mais  uma vez,  verifica-se  a  resistência  do  resíduo

medievo. A alegria do prêmio deveria ser celebrada.  A homenagem da “esposa exemplar”

(DUBY, 2001, p. 39), que tinha o dever de “amar, servir, aconselhar o homem a quem foi

entregue, lealmente, sem mentir. (…) Ela constitui também seu prazer” (DUBY, 2001, p. 39).

Associa-se o bom casamento ao fato de ganhar  um grande prêmio na sorte,  embora esse

prêmio servisse, na maioria das vezes, só a uma das partes, aquela considerada socialmente

mais forte. É possível notar que a verdadeira força estava na mulher que tinha que entender o

mundo a sua volta e reprimir todas as suas vontades.

Outro ponto a ser destacado é o fato de um mau casamento ser considerado uma

prisão. O homem que por azar tivesse um casamento ruim, teria de continuar com aquela

esposa,  obedecendo  aos  preceitos  cristãos:  uma só  carne  até  que  a  morte  os  separasse20.

Assim, o homem que descobrisse só depois do casamento que a sua mulher estava fora dos

padrões estabelecidos  pela igreja  e pelos demais círculos sociais,  considerava viver numa

prisão.  Para o narrador  do cordel,  a  maior  parte  dos  homens vive a  prisão  diária  de um

casamento ruim, ideia destacada, a propósito, em obras de Leandro Gomes de Barros, como

As consequências do casamento e O inferno da vida.

Sobre a Idade Média, deve-se considerar outro detalhe importante: “os maridos

sempre receavam ser enfeitiçados, desvirilizados pela esposa. Mas temiam igualmente sua

indocilidade,  seus  humores.  Sobretudo tinham medo de  que elas  o  enganassem” (DUBY,

2001, p. 37). Compreende-se o infortúnio de Zé Freire, do modo como é apresentado pelo

narrador. Ele deseja carinho, atenção. A sua escolhida deve ser “bonita e inteligente,/ Muito

meiga e carinhosa/ Desprendida e paciente” (p. 01). A paciência aparece como uma forma de

subordinação, pois sendo bonita e inteligente a mulher, no entendimento masculino verificado

no  cordel,  poderia,  a  qualquer  momento,  agir  de  forma  rebelde  reconhecendo  que  pode

enfeitiçar o homem com seus dotes físicos e mentais. Essa possibilidade poderia se agravar

tendo em vista a anulação da mulher no casamento, o que contribui para que ela se volte

contra o marido buscando mostrar-se como ser humano do mesmo modo que faz o esposo.

20 A Bíblia confirma esse pensamento no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 2: alguns fariseus perguntam a
Jesus se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Nos versículos 6, 7, 8, 9 e 10, Jesus responde: Mas
no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. “Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à
sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o
que Deus uniu, ninguém o separe”.
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Todavia, é necessário que essa mulher, entregue à dominação masculina, “se contenha, que

saiba fazer durar o prazer da espera. Nem muito fácil, nem muito recalcitrante” (DUBY, 2001,

p. 151). Até mesmo a resignação feminina deve ser contida.

Na Idade Média, havia muitas regras direcionadas às mulheres casadas, as quais

eram muito mais rígidas que as voltadas aos homens casados. Duby (2001) lembra que no

livro XI do Decretum, Buchard, autor da obra:

Transcreveu  os  termos  do  juramento  que  o  marido  e  sua  cônjuge  eram
chamados a  prestar  quando o bispo os  havia  reconciliado.  O homem diz
simplesmente:  ‘Eu  a  conservarei,  de  agora  em diante,  como um marido
segundo o direito deve conservar sua mulher, prezando-a, e  na disciplina
requerida;  não mais me separarei  dela e tomarei  uma outra enquanto ela
viver.  A mulher  (…)  se  compromete  mais.  ‘de  agora  em  diante,  eu  o
conservarei e o enlaçarei (…), em amor e em tremor, como, de acordo com o
direito,  a esposa deve estar submetida ao marido.  Não me separarei mais
dele  e,  enquanto  viver  não  me ligarei  a  outro homem por  casamento  ou
adultério’. Do lado feminino a sujeição, o tremor, a vergonha; desse lado, e
apenas desse lado, o adultério e as terríveis sanções que o castigam (DUBY,
2001, p. 300 e 31).

O  trecho  confirma  o  aspecto  negativo  do  casamento  para  as  mulheres.  Nos

primeiros versos a indignação de Zé Freire é vista sob o ponto de vista do narrador que parece

concordar com Zé Freire. O mal deste, e é um mal que causa pena, é não ter conseguido uma

mulher que o tratasse como ele julgava merecer. Em nenhuma parte do texto, pergunta-se

sobre o papel deste homem no casamento. Por que nenhuma das sete mulheres quis levar o

relacionamento adiante? Por que, em uma sociedade misógina, movida pelo preceito cristão

de que o casamento deve ser para sempre, sete mulheres optam por serem transgressoras?

Ninguém deseja saber o que Zé Freire fez para que elas desistissem e fossem vistas como

“megeras”, de acordo com o narrador.

Por conta da insubordinação quase sempre iminente, o homem que teve a sorte de

conquistar uma mulher com essas características almejadas pelo sexo masculino, segundo o

narrador do cordel, “Casou-se foi com um anjo/ Juro não foi com gente” (p. 01). a mulher que

se  enquadra  nos  padrões  estabelecidos  pela  moral.  Embora,  todas  sejam desejadas.  Duby

(2001) lembra que no século XII o maior dom de uma mulher era submeter-se totalmente à

dominação do homem.

O imaginário cristão medieval acerca do feminino não se repete por completo,

apenas deixa rastros. Isso porque o cordel foi escrito nas primeiras décadas do século XXI,
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por dois autores que nasceram no século XX. A história se reconstrói a todo momento,  o

imaginário  é  sempre  novo  por  causa  do  movimento  do  resíduo.  Isso  pode  ser  melhor

assimilado quando se lê no cordel que Zé Freire já está no sétimo casamento. Se ele chegou a

esse  ponto  é  porque  nenhuma  de  suas  esposas  anteriores  aceitou  viver  em condição  de

subserviência.

Os séculos que decorrem depois da medievalidade, embora ainda tragam muitas

características medievas  também estão sempre repensando o modo de ser e  de pensar.  O

século XX é responsável por grandes mudanças com relação ao feminino, nesse período tanto

o homem, quanto a mulher concedem mais liberdade ao sexo feminino. Na virada do século

XIX para o século XX surgiram muitas mulheres responsáveis por romper com as barreiras

lançadas a elas ao longo dos tempos. Mas antes também não existiram mulheres como essas?

Sim. Já foram citadas algumas delas. Contudo, surgiam em número bem menor (não porque

não fossem rebeldes, mas porque a punição e a perseguição às mulheres que ousassem ir

contra o preestabelecido era constante e legitimada pela igreja) e o patriarcado ainda tinha

uma força muito ampla.

Há nomes conhecidos no mundo todo, como Lou Andrea-Salomé que ousou ser

intelectual em mundo que negava isso às mulheres e ainda transgredia no sentido de não se

deixar dominar por aquilo que era imposto às mulheres em relação à convivência com o sexo

masculino. Ela não se submetia às vontades do marido e estabelecia algumas condições para a

realização do casamento:

[...]  Entra em cena Carl  Andreas,  com quem Lou se casará.  [...]  onde as
condições de noivado são estabelecidas:  as relações entre Rée e Lou não
mudariam [...]  Carl Andreas tinha aceitado a presença de Rée na vida da
noiva, como aceitaria mais tarde a presença de todos os homens que a ela se
apegaram. [...] (FERREIRA, 2000, p.143). 

O trecho acima apresenta Carl Andreas, marido de Lou Andrea-Salomé e Paul

Rée, por quem ela se apaixonou e com quem, mesmo depois de casada, continuou a estar em

contato.  A  autora  aproximava-se  dos  homens  com  o  intuito  também  de  vivenciar  a

intelectualidade e ainda de ter maior facilidade para publicar suas ideias. Lou despertou a

paixão de vários desses homens, incluindo Friedrich Nietzsche e René-Marie Rilke. De certa

forma, a atitude transgressora de Lou é um convite às mulheres a agirem como ela que se

entregou à intelectualidade e ao amor livre.
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Nascidos  na  segunda  metade do  século  XX,  os  cordelistas  Arievaldo Viana  e

Pedro Paulino (os dois poetas nasceram no ano de 1967) obviamente passaram pelo processo

de endoculturação e vivenciaram as mudanças proporcionadas pelo século XX. Depreende-se

que o cordel por eles criado traduz esse novo imaginário acerca do feminino que apresenta

resíduos medievais, mas também uma mulher em nova posição. Aquela que não se submete

àquilo que não deseja. São mulheres que não deixam de exercer suas vontades: abandonam o

marido quando não o desejam mais, não ficam caladas com receio de serem maltratadas, não

se  sentem  impelidas  a  servir  os  homens,  nem  se  submetem  aos  padrões  de  beleza

estabelecidos, como se pode ver nos trechos que descrevem as seis primeiras mulheres de Zé

Freire: “gorda e abusada”; “[a quarta mulher] só lhe dava patadas”, “brigava com a vizinha”,

“(…) zangada, era pior/ Que o diabo chupando manga” (p. 02). As expressões utilizadas para

descrever as mulheres mostram o quanto elas não estavam temerosas com o ato de afrontarem

o sexo masculino. Vale ressaltar o teor pejorativo presente nesses trechos que são reflexos dos

resíduos  medievais.  Assim,  nessas  sentenças  há  o  encontro  do  presente  e  do  passado,

mostrando que há uma contínua mudança acontecendo.

No volume V da  História das mulheres, organizada por Duby e Perrot (1991),

Françoise  Thébaud  se  mostra  impressionado  com “o  trágico  e  o  grandioso”  visíveis  nas

existências das mulheres que atravessaram o século XX. Este século:

É igualmente o século em que mulheres, cada vez mais mulheres, tomam a
palavra  e  o  controlo  das  suas  identidades  visuais;  sublinhando o  desafio
político  da  representação,  elas  tentam quebrar  os  estereótipos  e  propõem
múltiplas vias de realização pessoal (DUBY e PERROT, 1991, p. 11).

A imagem da mulher se tornou complexa, já que permanece em plena e rápida

transformação. Essa grande mudança deve ser compreendida. A obra de Duby e Perrot destaca

alguns aspectos que podem ter influenciado no atual modo de agir e de ser da mulher na

sociedade. No capítulo sobre a mulher moderna, fala-se sobre o novo estilo de vida americano

dos anos 20, no entanto, esse estilo pode se estender para outras partes do mundo ainda que

algum tempo depois.  O avanço tecnológico,  a diminuição no número de filhos,  os novos

pensamentos em relação ao comportamento sexual, o emprego das mulheres, as pesquisas dos

cientistas sociais sobre as mulheres e sobre a sociedade que se construía naqueles anos, a nova

economia doméstica auxiliada pela tecnologia são alguns dos elementos que contribuíram

para o surgimento dessa nova mulher.
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Se tudo isso aconteceu durante o desenrolar do século XX, o início do século XXI

deve  ser  de  uma  rebeldia  ainda  maior.  O  cordel  mostra  isso.  Para  tanto,  toma-se  como

exemplo a sétima esposa de Zé Freire, mulher bonita e prendada. Conta-se que durante um

ano foi imensamente feliz, mas, depois desse tempo:

(...)  o destino desfolhou
Da pétala até a raiz
Pois a cobra deu-lhe o bote
Das bençãos do sacerdote
Findou nos pés de um juiz.

(PAULINO & VIANA, 2006, p. 05).

Depois de ir de encontro à vontade do marido, a mulher passa a ser chamada de

cobra, simbologia da maldade traiçoeira que ele via na esposa. Contrariado, ele planeja sua

vingança:

Zé Freire tinha um cachorro
Por Joly era chamado
E para ser detetive
O tal Joly foi treinado
Era um pastor alemão
Valente que só o cão
E tinha o faro apurado.

(PAULINO & VIANA, 2006, p. 05).

O homem não consegue enfrentar  sozinho a transgressão feminina e parte  em

busca de algo para humilhá-la, tentando assim impor a vontade masculina de ser obedecido e

respeitado em detrimento da anulação feminina. Logo, ele treina o animal para achar cartas de

amor endereçadas a sua esposa. Ironicamente, é chamado por um rico fazendeiro para ir ao

Maranhão “môchar” o gado. Nesse ofício Zé Freire era especialista: “Serrar chifre é uma arte/

E Zé Freire, em toda parte,/ Nesse ofício era afamado” (p. 06). Nesse trecho, há a presença de

duas figuras de linguagem, a ironia e a metáfora. O narrador usa dois versos que preparam o

leitor para a ironia. Logo depois de afirmar que Zé Freire treinou seu animal para farejar

cartas de amor, afirma: “mas veja só o destino/ andando na contramão” e então começa a falar

sobre o ofício no qual o marido é especialista que era o de serrar chifres. A ironia se faz

presente porque o leitor logo associa o trabalho de Zé Freire com a possível traição da atual
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mulher,  e  mesmo das seis  anteriores,  já  que,  se se compreender o trecho como metáfora,

infere-se que ele, acostumado a fazer isso, tinha bastante experiência.

A mulher de Zé Freire, de modo perspicaz percebe a trama do marido e começa a

se prevenir. Não aceita o que lhe foi imposto:

Sua mulher insistia
Que ele levasse o Joly,
Pra defende-los dos chifres
Dos touros do Piauí
(Nos chifres o Zé pensava)
Por isso mesmo teimava:
- O lugar dele aqui.

(PAULINO & VIANA, 2006, p. 07).

Nesse trecho, a ironia se confirma ainda mais pela voz feminina que aparece de

forma indireta e também do próprio Zé que, quando ouve a mulher falar de chifres já pensa

nos cornos fictícios. O ato da mulher de insistir para que o homem viaje e leve o seu cachorro

indica que ela sempre esteve atenta e compreende o que o marido está disposto a fazer. O

primeiro ato de rebeldia reside na forma de se estar sempre atenta ao que o homem planeja

para deixá-la em uma situação difícil. Consequentemente, está sempre resguardada. Depois,

argumenta ironicamente que o marido precisa levar o cachorro para defendê-lo dos chifres,

sabendo que nesse caso quem estaria se defendendo era ela. Quando a mulher não encontra

um modo de dizer não de forma direta, ela exprime isso por meio de uma linguagem figurada.

É o que acontece no cordel. Não obtendo sucesso, a mulher pediu para jogarem par ou ímpar,

tradicional brincadeira que se joga com os dedos. José Freire acaba ganhando. Ela terá de

desenvolver um novo plano para causar transtorno no pensamento masculino de dominação

feminina:

Durante a sua ausência
Joly, o cão adorado,
Que para farejar cartas
Havia sido treinado,
Se afeiçoou a patroa
Que era jeitosa e boa
E o trazia bem tratado.

(PAULINO & VIANA, 2006, p. 07).

Vê-se que a mulher logo encontrou um meio de arruinar o plano do marido ao

seduzir o animal, fazendo-o agir em favor dela. Assim, essa personagem se completa de modo
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astuto, mas sempre em busca de se estabelecer socialmente. A sua transgressão é um caminho

para sobreviver no mundo patriarcal.

A personagem transgressora do cordel analisado pode ser considerada um modelo

basilar.  Nas  personagens  femininas,  identifica-se  a  resistência  à  dominação  masculina,

sobretudo naquela que é a protagonista do texto. Não se pode pensar o cordel de metamorfose

no qual a mulher assume o papel principal sem associá-lo aos atos transgressores femininos.

Assim, é uma personagem que se impõe como aquelas presentes na obra do autor italiano

Luigi Pirandello. Além do mais, como disse Carlos Reis em sua obra Pessoas de livro: estudo

sobre a personagem, “a descrição da personagem apoia-se numa imagem representada como

elemento documental” (p. 19). A protagonista rebelde que se apresenta no cordel constrói-se

como documento social cristalizado e repleto de resíduos que constituem um toldo que traduz

essa personagem e o cordel de metamorfose do qual ela faz parte.

As ações das personagens principais em alguns cordéis de metamorfose devem ser

verificadas  no próximo tópico.  Ao analisar o processo de transformação por qual passa a

personagem feminina, serão apresentadas as diferentes simbologias e significações do animal

no qual ela é metamorfoseada.

4.2. A simbologia do animal na personagem feminina do cordel de metamorfose 

Os animais presentes no  corpus analisado nesta tese representam uma extensão

das personagens femininas. Na maior parte dos cordéis estudados nos três capítulos propostos

a  personagem  principal  é  transformada  em  animal.  Cabe  compreender  a  complexa

significação de cada animal nos cordéis examinados, a saber, a cobra, a jumenta, o cavalo, a

coruja, a cachorra, a cabra e a águia.

O Dicionário Houaiss de língua portuguesa (HOUAISS, on-line, 2001) apresenta

o seguinte verbete para animal:

substantivo masculino
1 Rubrica: biologia, zoologia.
design. comum aos organismos do reino Animalia, heterotróficos, 
multicelulares e com capacidade de locomoção
1.1 animal irracional
1.2 Regionalismo: Brasil.
gado cavalar, esp. o macho
1.3 Regionalismo: Pernambuco.
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égua
1.4 Regionalismo: Rio Grande do Sul.
cavalo inteiro; garanhão
2 Derivação: sentido figurado. Uso: pejorativo.
natureza animal; brutalidade
Ex.: era incapaz de dominar o a. que trazia dentro de si 

adjetivo de dois gêneros
3 relativo a animal
Ex.: gênero a. 
4 próprio de animal
4.1 relativo a irracional, que tem as qualidades dos irracionais, esp. mais 
próprio do animal que do homem
Exs.: instinto a.
 comportamento a. 
4.2 irracional em sua voluptuosidade; lascivo
5 obtido ou extraído de um animal
Ex.: produto a. 
6 que se relaciona com o físico, o material (HOUAISS, on-line, 2001).

O primeiro significado apresenta o reino animalia que reúne todos os seres vivos

compostos por organismos heterótrofos, incapazes de produzir o próprio alimento, eucariontes

e heterotróficos, incluindo racionais e não racionais. Mas interessam, sobretudo, as acepções

que se seguem após a primeira. A ideia de brutalidade associa-se ao conceito de grotesco,

mostrando o ser animalesco como algo diferente, mas também assustador, capaz de realizar

feitos desproporcionais e justificáveis pela irracionalidade. A designação animal irracional na

literatura  de  cordel  em  análise  constitui  um  ponto  importante  no  que  diz  respeito  à

comparação com as atitudes do humano que sofre a metamorfose. Essa irracionalidade ligada

à  voluptuosidade  e  à  lascívia  relaciona-se  metaforicamente  com  a  mulher,  personagem

principal desse cordel.

O  termo  animalesco,  é  usado  para  se  referir  a  algo  ou  alguém  que  tenha

características relacionadas aos animais não racionais, também remete a bruto, a estúpido.

Tais peculiaridades são importantes nos cordéis de metamorfose nos quais a transformação é

em animal,  visto  que,  quando ocorre  a  transmutação e  mesmo antes  dela,  a  personagem

metamorfoseada é contemplada como alguém desprovida de raciocínio, com atitudes ilógicas,

insensatas, como alguém que carece de clareza mental. Por isso, recomenda-se compreender a

significação do animal inserido em cada cordel analisado.

O  primeiro  animal  destacado  é  a  cachorra.  Aparece  nos  seguintes  cordéis  do

corpus desta tese: A moça que bateu na mãe e virou cachorra, de Rodolfo Coelho Cavalcante

(1958);  A briga de Lampião com a moça que virou cachorra, de José Costa Leite  (19--); A
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moça que virou cachorra porque disse uma palavra contra o padre Cícero Romão Batista, de

Moisés Matias de Moura (19--) e  A moça que virou cachorra porque foi ao baile funk, de

Antônio Klévisson Viana (2006). 

A cachorra no cordel de metamorfose sempre aparece com um significado que

remete ao pejorativo, ao abjeto, ao grotesco. É sempre um animal ridicularizado. No cordel A

moça que bateu  na mãe e  virou cachorra, de  Rodolfo  Coelho Cavalcante,  por  exemplo,

Helena, a personagem principal, admite que quer ser transformada em um cão, caso ela não

esteja certa em pensar que a sexta da paixão de Cristo é besteira da religião católica. A mãe da

moça resolve aconselhá-la a não blasfemar, Helena se enfurece e bate na mãe. Então ela é

transformada em cachorra por dois motivos: por blasfemar e por bater na mãe.

A relação desse animal com a personagem Helena e com o contexto do cordel de

Cavalcante pode ser lida no  Dicionário Houaiss de língua portuguesa (HOUAISS,  on-line,

2001), que  apresenta quatro acepções encontradas nos cordéis de metamorfose em análise.

Cachorra é um substantivo feminino que remete a:

1 Cadela nova ou pequena
2 Derivação: por extensão de sentido. Regionalismo: Brasil. Qualquer 
cadela.
3 Uso: pejorativo. Mulher vil ou de mau caráter.
4 Uso: pejorativo. Mulher desavergonhada, indecente, devassa, imoral 
(HOUAISS, on-line, 2001).

Essas significações aparecem metaforicamente nos cordéis citados. A mulher que

é transformada em cachorra, normalmente é jovem. Os indícios dessa afirmação estão no fato

de,  nos quatro títulos dos cordéis apresentados,  aparecer a palavra moça para se referir  à

personagem  metamorfoseada  em  cachorra.  Além  disso,  a  figura  da  mãe  também  se  faz

presente, indicando que a moça ainda mora com sua progenitora. As referências à mãe podem

ser vistas nos trechos que se seguem:

Era uma sexta-feira santa,
Conhecida da paixão,
Helena disse à mãe dela:
- Quero me virar num cão
Se esta tal sexta-feira
Da paixão não é besteira
Da nossa religião.

(CAVALCANTE, 1975, p. 02).

Neste trecho, Helena conversa com a mãe sobre sua descrença na sexta da paixão.

Dirigir-se à progenitora para falar de um assunto dessa magnitude,  tendo seu destaque na
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sociedade cristã, é um indicador da busca de proximidade da mãe para com a filha. A mãe é a

responsável por ensinar os preceitos da religião cristã à filha, que acaba discordando da mãe.

Mesmo assim, em várias estrofes do cordel, a figura materna aparece para aconselhar a filha e

também para propagar e afirmar as ideias cristãs:

Não diga isso, minha filha,
Que é arte do anticristo
Sexta-feira da paixão
Relembra o sangue de Cristo
Que por nós foi derramado.

(CAVALCANTE, 1975, p. 02).

Como se vê, a mãe se dirige à filha de modo carinhoso, indicando proximidade.

Além disso,  ela  busca  passar  para  a  filha aquilo  que lhe  foi  ensinado.  Um dos preceitos

bíblicos mais citados para os pais de crianças e adolescentes é o de que se deve ensinar aos

filhos o caminho por eles aprendido por meio da  Bíblia.  Isso pode ser lido nos livros de

Gênesis, Deuteronômio, Efésios e Timóteo. O próximo trecho mostra uma moça que responde

à mãe de forma inadequada:

A moça que virou cachorra
Tinha sido castigada
Por ter respondido mal
A sua mãe adorada
E por fazer profanação
Do padre Cícero Romão
E da Virgem Imaculada.

(LEITE, 19--, p. 01).

A  mãe  é  colocada  como  adorada,  indicando  que  trata  muito  bem  a  filha.

Confirma-se a pouca idade da moça. Já no cordel de Moisés Matias de Moura,  a criação

familiar está em evidência:  

Não declaro o nome dela
por não me cair o tino.
Seu pai era um coronel
homem de estudo fino
sua mãe lhe estimava
tinha ela em seu domínio.

(MOURA, 19--, p. 01).

Nestes versos, além da figura materna, aparece também a do pai como coronel,

sinalizando uma educação rígida. A rigidez, que poderia ser um motivo para a rebeldia da

moça, é atenuada pela educação materna. A mãe tem a moça sob seu domínio e também tem
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muito afeto por ela. Esse modo de agir dos pais é ainda um indicador de que a filha era jovem

e não tinha ainda domínio sobre si. O que se repete no próximo cordel:

O pai que é temente a Deus
Fica muito envergonhado
A mãe implora a Jesus
Pra livrá-la do pecadora
Pois ver a sua filhinha
Trilhando o caminho errado.

(VIANA, 2006, p. 03).

A moça, que gosta muito de ir aos bailes onde se toca o ritmo funk, é motivo de

preocupação para os pais. A súplica da mãe é para que a filha não siga por um caminho que

ela considera tortuoso. O uso do diminutivo da palavra filha é mais um sinalizador de que a

mulher  personagem  principal  é  jovem.  Em  um  cenário  cristão  medieval  é  sempre  um

remanescente esse cuidado para com a mulher jovem, no sentido de que ela não se desvirtue

dos preceitos religiosos. A aproximação com o animal parece assustadora, mas também tem

um sentido  amenizador,  quando faz  referência  à  primeira  significação  do termo cachorra

presente no dicionário.

Ainda nessas circunstâncias, outro aspecto interessante a ser pontuado é o fato de

todas as moças referidas apresentarem atitudes de rebeldia na casa materna, o que reflete um

comportamento adolescente. Isso indica que a escolha do animal cachorra não é gratuita na

narrativa.  Desde  o  princípio,  mesmo  antes  da  metamorfose  sofrida  pelas  moças,

características do animal já podem ser vistas. Assim, o humano e o animal se confluem desde

o começo da narrativa formando esse ser híbrido e grotesco.

Quando  se  recorre  ao  Dicionário  de  símbolos,  de  Jean  Chevalier  e  Alain

Gheerbrant, não se encontra a palavra cachorra, mas pode-se ler sobre a simbologia do cão

que, de acordo com os dicionários de língua portuguesa, é o masculino de cadela, muitas

vezes utilizada como sinônimo de cachorra nos cordéis em análise. Primeiro, o cão aparece

“ligado à trilogia dos elementos terra – água – lua, dos quais se conhece a significação oculta,

femeal,  ao  mesmo  tempo  em  que  é  vegetativa,  sexual,  divinatória  e  fundamental”

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994, p. 176). É fácil encontrar elementos que remetem a

essa simbologia nos  textos  analisados.  Todos eles  apresentam o feminino com uma força

especial na narrativa. É em torno da mulher que os textos se realizam, fazendo dela uma
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imagem  fundamental.  Sua  representação  aparece  sempre  associada  à  sexualidade.  Ela  é

movida tanto pela rebeldia quanto pelos instintos, entre eles o sexual.

No cordel A Briga de Lampião Com a Moça que Virou Cachorra, a sexualidade

aflorada é destaque depois que a moça é metamorfoseada. Ela persegue a todos os que deixam

transparecer  seus  desejos  sexuais.  Normalmente,  nos  cordéis  de  metamorfose,  o  animal

persegue  aqueles  que  cometem  pecados  e  o  da  luxúria  é  quase  sempre  motivo  para  a

perseguição, muitas vezes porque a personagem transformada já cometeu aquele pecado e

deseja evitar que outras pessoas também sejam castigadas. Por isso, corre “Atrás de quenga e

chifrudo” e também de Zefa Ventura “Por [esta] ter a cintura fina/E a bunda de tanajura”

(LEITE, 19--, p. 02). Observa-se que os dois exemplos remetem à sexualidade, indicando uma

relação direta da cachorra com essa temática e também a conectando a sua simbologia.

A referência à sexualidade também se faz presente em A moça que virou cachorra

porque foi ao baile funk, de Klévisson Viana. As roupas utilizadas pela moça são descritas

pelo narrador como tendo um forte apelo sexual.  Além disso,  a festa para a qual a moça

pretende ir é um evento no qual o ritmo funk será dançado. Esse ritmo é conhecido por exaltar

a livre sexualidade.

No Dicionário de símbolos, o cão aparece como senhor conquistador do fogo e tal

característica remete ao sexual. Nessa lógica, a voracidade sexual do homem se assemelha à

fome do cão. No cordel, essa simbologia acaba sendo transferida para o feminino, mesmo

porque as palavras cadela e cachorra, no cordel, têm o sentido que apresentam no contexto do

homem  sertanejo,   é  “sinônimo  de  prostituição”  (CASCUDO,  2002,  p.  272).

Consequentemente, faz sentido compreender o animal que aparece no cordel com aquele do

dicionário.  O herói  libidinoso,  símbolo  de  potência  sexual,  perene,  sedutor,  incontinente,

transbordando vitalidade, como acontece à natureza, ao se renovar, encontra-se residualmente

no cordel de Klévisson Viana.

Ao ir ao baile funk, a moça acaba entrando em contato maior com o mundo da

sexualidade,  onde  a  palavra  cachorra  assume  uma  significação  sexual,  porém  de  cunho

pejorativo. A palavra apresenta uma ambiguidade também citada no dicionário de símbolos.

Ela representa sua potência sexual, mas também é desmoralizada pelo narrador que é uma voz

tradutora do modo como a  sociedade vê a  moça.  Seu aspecto  libidinoso é aflorado e ao

mesmo condenado.
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Vale lembrar que há nesse cordel uma crítica à objetificação do feminino. O termo

cachorra ou cadela remete à negatividade. Quando a moça é chamada por esse nome no baile

funk, a sua sexualidade bestializada. A sua libido é vista de um modo perturbador por aquele

que a deseja. Isso faz parte de um espaço de dominação masculina. Por conta disso, constata-

se o mérito da figura materna quando tenta convencer a filha a não ir ao baile. A moça, talvez

por ainda ser bastante jovem e não compreender as circunstâncias da dominação masculina,

entra em conflito com a família:

Se o pai reclama ela diz:
Não venha com lenga-lenga
Coroa, você não curte
Porque sempre foi molenga
Se vier encher meu saco
Garanto que viro quenga.

(VIANA, 2006, p. 03).

Nesse contexto, compreende-se que a relação da moça com o animal cachorra traz

à tona a simbologia do aspecto libidinoso, mas este perde um pouco o seu caráter sedutor

quando não lida bem com isso, ou na medida em que a sociedade da qual ela faz parte não

aceita a libido feminina sem relacioná-la com a prostituição ou com o pecado.

Além disso, há outro polo significativo que faz referência à simbologia canina. O

fato  de  o  cão  estar  ligado  à  morte.  Para  ampliar  a  questão  do  antagonismo  presente  na

simbologia do cão, deve-se lembrar, ainda de acordo com o Dicionário de símbolos (1994),

que o cão remete à vida e, por intermédio da sexualidade, alude à morte. O aparecimento do

animal  significa  presságio  para  a  morte.  Em algumas  culturas  asiáticas,  o  cão  não  pode

conviver  com um anjo,  pois  este  é  considerado puro e aquele,  impuro.  O cão é  também

apontado como anunciador.  Por fim,  ao mesmo tempo em que é considerado um espírito

protetor e benéfico, é também o suporte da maldição divina.

Essa  contrariedade  de  ideias  pode  ser  vista  nos  cordéis.  As  moças  são

transformadas em cachorra, pois foram castigadas por algo que cometeram e que não estava

de acordo com o que lhes  fora proposto em sociedade.  O animal atua como protetor,  no

sentido  de  que é   por  ele  que  elas  reconhecerão  seus  pecados  e  poderão  tornar  à  forma

humana, caso se arrependam. Mas esse animal traz características que remetem ao pecado

cometido. É também repugnante o fato de um ser humano ser transformado em animal. Por
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isso, a transformação das personagens em cachorras funciona como uma maldição divina.

Completa-se no cordel o simbolismo antagônico do cão e/ou da cadela.

O cão aparece como aquele que guia o defunto após a morte e também como

aquele que vigia o reino dos mortos  (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994). Nos cordéis

em questão, o animal se apresenta como aquele que conduz a moça à morte, entretanto, uma

vez que se arrepende, ela também é conduzida à vida. Quando transformada em cachorra, a

moça passa por um processo de morte. Aquilo que elas representavam antes da metamorfose

deixa de existir,  ocorre a morte do antigo  eu.  Depois de transformada, a moça que virou

cachorra porque foi ao baile funk:

(…)
Vive implorando perdão
De Deus, o Pai Soberano
Mas tem que vagar então
Pelo mundo até que um dia
Se desfaça a maldição.

(VIANA, 2006, p. 06).

Começa  assim  o  surgimento  de  uma  nova  personagem,  é  um  novo  processo

metamórfico. O mesmo acontece no cordel de Cavalcante:

Duas vezes que ela foi
A zona do seu sertão
Para pedir à mãe dela
Seu sacrossanto perdão,
Com o padre se avista
E diz que ela resista
Se quer ter a salvação.

(CAVALCANTE, 1958, p. 07).

Helena, depois de reconhecer seus erros, pede perdão, confirmando o surgimento

de uma nova mulher ou de uma nova personalidade por meio da cachorra. A moça mantém

contato  com  as  duas  instituições  com  as  quais  ela  havia  brigado:  a  família  e  a  igreja,

indicando atitude diferenciada daquela anterior à transformação.

No cordel  de  Moisés  Matias  de Moura  não ocorre  arrependimento.  Mas há  a

morte simbólica da personagem feminina antes da transformação. Aquela que zombava do

Padre Cícero Romão acaba enjaulada e serve de lição para que ninguém fale mal de quem “A

ninguém ofendeu/ Como meu padrinho Cícero/ Que Jesus Cristo acolheu” (MOURA, 19--, p.

08).  Em  A  briga  de  Lampião  com  a  moça  que  virou  cachorra,  também  não  há
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arrependimento. Ao menos não diretamente, pois se levar em conta que, ao ser transformada

em cachorra, a moça passa a atacar aqueles que são movidos pela luxúria, como as “quengas”

e  as  “mulheres  galheiras”,  pode-se  pensar  que  ela  persegue as  pessoas  a  fim de  fazê-las

compreender o pecado e não ter o mesmo fim que ela. Apreende-se a relação desse animal

com  a  morte  ilustrada  nos  cordéis,  visto  que,  metaforicamente,  quando  ocorre  a

transformação, extingue-se uma personagem para que surja uma nova.

O cão também se apresenta como aquele que tem clarividência. Ele pode enxergar

além durante a noite e então lutar contra as forças invisíveis. Funciona como um guardião da

noite.  E  isso  muitas  vezes  o  fez  ser  confundido  com  um  animal  suspeito  de  enfeitiçar

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994). O submundo do pecado é sempre vivenciado no

período noturno. É quando as orgias acontecem. Ao ser transformada em cachorra, a moça é

responsável por enxergar esses pecados e aplacá-los a fim de que ninguém mais seja castigado

do modo como ela foi. Isso ocorre em A briga de Lampião com a moça que virou cachorra e

também em  A moça que virou cachorra porque foi ao baile funk. Neles, a cachorra fica à

espreita para ver quem comete algum pecado para que ela possa atacar. Costuma ir a lugares

onde ela sabe que poderá encontrar o que procura. No texto de  Klévisson Viana, lê-se:

Cuidado, muito cuidado
Com a cachorra ex-funkeira
Se você tiver errado
É bom que faça carreira
Porque a cadela morde
Na regada da traseira.

(VIANA, 2006, p. 10).

Como se vê, a cachorra está espreitando em busca de corrigir e manter a ordem,

então se estabelece o elo com o cão guardião, pois ele responsável por guardar a sociedade de

se corromper e pecar. 

Outro animal presente nos cordéis estudados nesta tese é o cavalo. O animal pode ser

encontrado  no  cordel  A  moça  que  bateu  na  mãe  e  virou  cavalo,  de  Rodolfo  Coelho

Cavalcante. Um fato a ser destacado é que a moça, Maria Sebastiana, se fantasia de cavalo,

sinalizando o desejo, ainda que inconsciente de ser transformada no animal. A metamorfose

acontece como um castigo por ela ter desrespeitado a mãe. Após a transmutação, a moça já

começa a correr.
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Segundo o Dicionário de símbolos (1994), o cavalo tem conexões com as trevas

do mundo. É filho da noite, mas, mesmo sendo portador da morte, é também da vida. Essa

ambiguidade se prolonga na simbologia do animal: quando ele está associado ao fogo, este

atua  como  destruidor,  mas  também  como  triunfador.  Quando  associado  à  água,  esta  é

nutriente e também asfixiante. Isso acontece também porque, como uma figura lunar, nele se

agregam a terra,  a lua,  a água,  a sexualidade,  a divinação. Isso conduz a uma renovação

periódica, como acontece à natureza. Assim, o animal se liga também à impetuosidade do

desejo.

No cordel, Maria Sebastiana, antes de ser transformada, é movida pelo ímpeto de

namorar um indivíduo caracterizado como de má índole. Este sujeito a convida para festejar o

carnaval na Bahia e ela, mais uma vez impetuosa, decide ir à festa carnavalesca. No contexto

cristão, essa festa remete a desregramento, a sair do eixo, andar por um caminho tortuoso. É

uma festa pagã:

Período anual de festas profanas, originadas na Antiguidade e recuperadas
pelo Cristianismo, e que começava no dia de Reis (Epifania) e acabava na
Quarta-Feira  de  Cinzas,  às  vésperas  da  Quaresma  [Festejos  populares
provenientes de ritos e costumes pagãos, caracterizavam-se pela liberdade de
expressão e movimento.] (HOUAISS, on-line, 2001).

Como se vê, a festa remete à liberdade extrema no qual os preceitos cristãos são

deixados  de  lado  e  os  prazeres  condenados  nos  demais  dias  do  ano  são  liberados.  O

entusiasmo, o fervor, os grandes impulsos e a agitação movimentam essa festa. As mesmas

características se tornam visíveis em Maria Sebastiana que parece se constituir do próprio

carnaval, tendo em vista suas atitudes impulsivas repletas de fervor e fúria. Já no contexto do

cordel, a festa carnavalesca está associada às trevas que, no cenário cristão, remete ao inferno,

ao baixo, ao diabólico.

Esse modo de agir de Maria Sebastiana é reflexo do elemento fogo presente na

simbologia do cavalo,  pois  ela  atua como destruidora de si  e  da família,  inicialmente.  O

animal aparece de forma metafórica por meio das atitudes da personagem feminina e também

quando ela escolhe a máscara de cavalo para ir ao carnaval. O fogo remete ainda a um caráter

ardente e apaixonado (HOUAISS, on-line, 2001), o qual se observa em Maria quando ela se

deixa envolver obstinadamente pelo rapaz de má índole:

Não me interessa conselho
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Mesmo que eu esteja errada,
Porque eu amo a quem quero...
Se o rapaz não vale nada
Não é da conta da senhora,
Minha alma por ele adora
E eu topo essa parada.

(CAVALCANTE, 1973, p. 3).

No trecho, a moça, depois de ter recebido conselho da mãe, mostra-se obstinada a

manter o relacionamento, deixando o sentimento da paixão dominá-la. Isto vai de encontro

aos preceitos cristãos, pois, neste caso, os prazeres relacionados à carne devem ser sempre

suprimidos a fim de que não se cometa referido pecado.

Em sentido oposto, a noturnidade do cavalo o conduz ao dia. Ele deixa as suas

origens sombrias e ergue-se aos céus em plena luz. Esse animal tem o “instinto controlado,

dominado e sublimado” (CHEVALIER, 1994). Essa atitude é considerada nobre e humana,

mas essa elevação não dura para sempre. O cavalo que remete às trevas continua a existir

nesse outro cavalo. Ele está apenas adormecido. Assim, o benéfico e o maléfico caminham

lado a lado.  Um aflora enquanto o outro descansa e vice-versa.  Nessa acepção, o animal

simboliza essa dubiedade presente no ser humano.

No contexto do cordel, isso acontece depois da transformação da moça em cavalo,

quando ela passa a peregrinar por diversos lugares, expiando seus pecados. Está arrependida e

serve  de  exemplo  para  todos  que ousarem agir  como ela  um dia  agira.  O bem e  o  mal

caminham lado  a  lado.  O seu  ímpeto  de  violência  contra  a  figura  materna  e  sua  atitude

blasfêmica contra Deus estão controlados, contudo, ela ainda se apresenta como um animal

furioso para mostrar a grandiosidade do seu pecado.

O destino do cavalo está ligado ao do homem, pois serve como montaria, veículo,

nave (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994). A partir  dessa conexão do humano com o

animal irracional, desenvolve-se uma dialética em torno do psíquico versus mente e da fonte

de paz  versus  fonte de conflito. Essa dialética entre o ser humano e o cavalo se amplia na

relação cavalo e cavaleiro. Às doze horas do dia o animal é movido pelo ímpeto de correr e

dispara cegamente. O cavaleiro, de modo racional, usa os olhos bem abertos para livrar a

ambos, evitando possíveis pânicos do animal. Quando chega a noite, é o cavaleiro que não

enxerga e o cavalo é como um guia.  É o animal que comanda durante a noite.  Ele pode

acessar os mistérios impenetráveis intermediados pela racionalidade. Essa corrida que dialoga

com opostos pode levar à loucura e mesmo à morte, mas, se houver concordância entre as
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partes, pode ser apoteótica (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994). O cavalo é clarividente,

assume a função de guia e de intercessor.  Também ajuda o indivíduo a entrar  no mundo

subterrâneo, defendo-o de possíveis emboscadas (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994).

Esse jogo é expresso na arte desde os tempos antigos e, no cordel de metamorfose,

apresenta  características  peculiares,  pois  envolve  a  questão  do  castigo  por  um  pecado

cometido. Primeiro é a moça que dita as regras. É ela que escolhe a máscara de cavalo, é ela

que decide ir ao carnaval com o namorado e agir de modo impetuoso a ponto de agredir a

própria mãe. Em determinado momento, o cavalo assume as rédeas e Maria Sebastiana passa

a reconhecer o absurdo dos atos cometidos por ela. O cavalo inicia a sua corrida e, então,

passa a ser os olhos de Maria, ajudando-a a compreender sua conduta diante da sociedade.

Com  relação  ao  ser  humano  metamorfoseado  em  cavalo,  o  Dicionário  de

símbolos assegura que o homem se transforma em cavalo para ser montado por um espírito. O

cavalo também instrui o homem, a intuição esclarece a razão, ensina os segredos, porta-se de

forma justa. E, embora o cavalo possa se aliar ao demoníaco devido a sua natureza ambígua, é

ele que pode livrar o homem de possíveis sombras e de caminhos tortuosos. O indivíduo

torna-se possuído de divinos mistérios, vivencia o processo metamórfico, renega a si, a fim de

que um espírito superior se instale nele. Então, ele passa de cavalgador a cavalgado. Mas

também quando ele se torna sábio.

Consequentemente, compreende-se que a transformação de Maria Sebastiana em

animal  resulta  em  um  processo  de  autoconhecimento  pelo  qual  ela  compreenderá  a

incoerência do seu modo de agir na sociedade da qual ela faz parte. Apesar da sua condição de

rebaixamento, esse processo serve para torná-la mais sábia e elevá-la.

Já  a  jumenta  aparece  no  Dicionário  de  símbolos no  mesmo verbete  de  asno.

Algumas características dele estão também nela.  Uma das principais remete à  ignorância,

mas,  de  modo  mais  geral,  representa  o  emblema  da  obscuridade  e  ainda  de  tendências

satânicas.

Na  Bíblia, a jumenta apresenta um papel benéfico. Balaão recebe instruções de

sua jumenta, que mostra a ele o caminho certo a seguir. Isso pode ser lido no capítulo 22, do

livro de Números. No Novo Testamento, José leva Maria e Jesus no lombo de uma jumenta

para o Egito. Cristo faz sua entrada triunfal em Jerusalém, montado em uma jumenta, para o

cumprimento da palavra do profeta: “(…) Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado
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sobre uma jumenta e sobre um jumentinho” (MATEUS, 21:05). Nesse âmbito, a jumenta é

símbolo da paz, da pobreza, da humildade, da paciência e da coragem.

Como  se  observa,  há  nesse  animal  uma  plurissignificação,  como  se  pode

comprovar  ao ler  o  cordel  A moça que virou jumenta  porque falou  de  topless  com Frei

Damião, de José Francisco Borges. A moça um dia ousara vestir-se somente com a parte de

baixo do biquíni e assim aparecer na frente de Frei Damião. Porém, depois de peregrinar

como uma jumenta, ela se arrepende:

Ela aí levantou-se
Chorando arrependida
Com aquele manto
Ela ficou envolvida
E jurou de nunca mais
Fazer tal coisa na vida.

(BORGES, 19--, p. 07).

O  caráter  de  humildade  atribuído  ao  animal  aparece  e  toma  conta  da  moça.

Constata-se também sua coragem ao manifestar-se de modo submisso na frente de várias

pessoas que ouviam Frei Damião. Além disso, o arrependimento traz de volta a paz para a

sociedade, da qual ela faz parte, antes assustada pela perseguição do animal.

Os  animais  analisados  fazem  parte  de  cordéis  nos  quais  a  metamorfose  do

indivíduo  infringe  uma  regra  estabelecida  pela  Igreja  ou  por  alguma  outra  instância  da

sociedade.  Os  bichos  a  serem  estudados  deste  ponto  em  diante  são  resultados  de

transmutações ocasionadas por vingança. Em um contexto maniqueísta, os primeiros animais

analisados  representam  personagens  que  quebram  padrões  estabelecidos.  Os  que  serão

analisados  representam  personagens  que  atendem  a  todos  os  requisitos  preestabelecidos

socialmente.

A coruja, de acordo com o Dicionário de símbolos, foi muitas vezes insultada ao

ser vista sob a perspectiva de uma má reputação, símbolo de ladra e emblema da feiura. É ave

noturna, portanto a lua é um símbolo seu; não suporta a luz do sol, nesse ponto se coloca em

lugar  oposto  ao  da  águia.  Concomitantemente,  ela  era  a  ave  de  Atena,  símbolo  do

conhecimento racional, aquela que percebe a luz pelo reflexo. É detentora do conhecimento

intuitivo. Tudo isso se opondo à percepção direta da luz do sol. Isso se relaciona à sua ligação

com os  adivinhos,  símbolo do dom da clarividência,  só que isso vem pelas  significações
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oriundas do modo como os videntes interpretam o que veem. Ela é a reflexão que domina as

trevas e isso se relaciona à deusa Atena (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994).

Na mitologia grega ela se faz representar por Ascálafo, filho de Aqueronte, rio do

infortúnio, com a ninfa da obscuridade, Orfne. Ascálafo recebe de Plutão a incumbência de

vigiar  Prosérpina,  no  Inferno  e,  quando  ele  a  vê  saboreando  um  fruto  daquele  lugar,

denunciou-a, impedindo-a de regressar de modo definitivo ao mundo da luz. Por causa disso,

foi  transformado  em  coruja,  ficando  sob  a  proteção  de  Atena  (CHEVALIER  &

GHEERBRANT, 1994).

No cordel O herói da floresta e a princesa encantada, de João Firmino Cabral, a

princesa Aurora é objeto de desejo do bruxo Carlito. Encantado com a beleza da jovem, ele

está disposto a qualquer coisa para obter o amor dela. Como Aurora já estava apaixonada por

Clemente, o bruxo nada pode fazer a não ser usar de seus poderes para se vingar da moça. Ele

a transforma em uma coruja. Como esse animal inicialmente simboliza a feiura, Carlito se

sente  vingado,  visto  que  toda  beleza  da  moça  passa  a  ser  ofuscada  pelas  características

grotescas da coruja.

Na  atualidade,  a  coruja  está  relacionada  à  morte,  é  aquela  que  guarda  os

cemitérios. Além disso, em algumas línguas neolatinas, designa mulher bonita. É o caso da

palavra francesa chouette que pode ter a tradução direta de coruja, mas também designar algo

bom, bonito. Ou tudo aquilo que é de bom augúrio (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994).

Por conseguinte, há na coruja um diálogo entre o belo e o feio.

No cordel, esse colóquio entre belo e feio torna-se presente, primeiro na oposição

entre a princesa e o bruxo Carlito. O contato entre esses dois opostos fica claro sobretudo no

que está antes e depois da transformação da princesa em coruja e depois quando ela volta a

forma humana. A beleza da moça é sempre colocada em primeiro plano nas primeiras estrofes

do cordel. O velho mágico Viana, amigo da princesa, vira “a menina crescer/ Com fulgurante

beleza”.  Mas  ao  ser  transformada  em coruja,  passou  a  apresentar  uma  “feiura  tamanha”

(CABRAL, 2006, p. 8 e 9) e foi deixada sozinha no alto de uma montanha. Doravante é

sempre comparada a beleza de outrora com a feiura atual até ser salva pelo pó do mágico seu

amigo. Infere-se assim que, ao ser transformada em coruja, a moça passa por um processo de

clarividência, de autoconhecimento, até se encontrar livre para realizar o seu desejo de se

entregar ao amado.
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4.3 O corpo feminino no cordel de metamorfose

O corpo feminino no cordel de metamorfose pode ser analisado a partir da ótica

do corpo visto sob o viés do Cristianismo e também de como o corpo é percebido ao longo do

tempo pela sociedade ocidental. Cabe aprofundar o assunto refletindo-se acerca de como o

imaginário cristão medieval  se  constrói  em torno do corpo feminino.  A obra  História do

corpo no Brasil  (2011), o capítulo “O corpo sexuado”, retirado do livro  História do corpo

(2009) servem como base.

O corpo no Ocidente está quase sempre moldado pelos preceitos do Cristianismo.

O corpo caminha por dois vieses: o do corpo santificado e o do corpo impuro. Há uma relação

entre o sagrado e o profano, visto que o corpo santificado é representação do deus cristão e o

impuro representa todos os humanos que não se entregaram aos preceitos cristãos.

Pode-se dialogar com a obra Corpo e sociedade, de Bryan S. Turner. No capítulo

“O modo do desejo” o autor convida a pensar as necessidades e os desejos também sob a ótica

cristã. Primeiro, ele aponta as necessidades básicas como aquelas puramente físicas, entre as

quais comer e dormir; e também aquelas não diretamente físicas, como a necessidade de ter

companhia. Segundo o autor, o termo necessidade corresponde  a uma noção de que se não for

satisfeita, causará desprazer, já sua satisfação causará prazer. Assim, busca-se o prazer para

evitar a dor. Porém “nem todos os prazeres parecem ser necessários e muitos deles parecem

ser destrutivos e antissociais” (TURNER, 2014, p. 37). Para isso, encontra-se uma solução

filosófica: distingue-se prazeres bons de prazeres maus; necessidades reais e falsas. No fim,

nessa conjuntura cristão, o corpo será sempre sinônimo de pecado. Deve-se sempre regrá-lo.

Na literatura  de  cordel,  o  corpo feminino aparece  como um tabu e as  roupas

usadas pelas mulheres interferem em como esse corpo é olhado socialmente. Os poetas que

escrevem durante o século XX veem as mudanças ocorridas na moda que, de certa forma,

libertaram as  mulheres,  como afronta à sociedade marcada residualmente pelo imaginário

feminino. O tema do banho de mar aparece no cordel evocando as vestimentas usadas pelas

mulheres no decorrer do século: primeiro o maiô, depois o biquíni, depois o fio dental e, como

se não bastasse, o topless. O eu poético ver tanta carne humana que se sente envergonhado e
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relaciona  o  uso  dessas  vestimentas  e  a  ida  à  praia,  com  uma  ocasião  para  bebedeira,

malandragem e imoralidade (CURRAN, 2011).

A moda no século XX trouxe liberdade para o corpo feminino não apenas na

praia, mas também no dia a dia, embora, sofrendo o interdito social. No cordel, uma jovem

que usa minissaia é condenada socialmente; se a mulher for casada e usar essa peça, é ainda

mais  incriminada,  sendo considerada,  por  vezes,  uma prostituta.  Percebe-se  que  interdito

sobre o corpo feminino é uma tentativa de não alimentar o desejo masculino.

É difícil para os indivíduos que possuem um imaginário residual enraizado nas

concepções medievais acerca da mulher, compreender as transformações socias do mundo

contemporâneo. Na  História do corpo, verifica-se que o corpo, no século XX, é motivo de

muitos cuidados, pois a liberdade que a ele foi dada exige transparência. Mostrar os corpos

requer  não apenas coragem para se impor contra o pensamento arcaico,  mas também um

policiamento de se mostrar de acordo com os padrões estabelecidos.

Segundo Anne-Marie Son, o despir dos corpos hoje é considerado comum por

causa  da  “erosão  progressiva  do  pudor”  (2009,  p.  109),  o  qual  era  tido  como virtude  e

intensificado,  sobretudo,  para  as  mulheres.  Na  adolescência,  muitas  meninas  recebiam

orientações  sobre  como  se  portar  para  evitar  que  o  corpo  delas  fosse  objeto  de  desejo.

Segundo  a  autora,  essa  diminuição  do  pudor  deve-se  em parte  “à  exigência  de  sedução

imposta pelo casamento por amor” (SON, 2009, p. 109). Afinal de contas, ao contrário do que

acontecera em outros séculos, agora homens e mulheres, sozinhos, têm de encontrarem seus

parceiros de casamento. As barreiras seculares são destruídas.

Ao  lado  dessas  novidades,  e  por  causa  delas  também,  a  moda  e  o  turismo

balneário se juntam para revelar o corpo até agora coberto. A nudez é vista, então, de modo

mais  natural  nas  relações  íntimas.  A luz  do  quarto  não  é  mais  um  problema.  Algumas

mulheres  recatadas  não  se  mostram  totalmente,  mas  isso  acontece  muito  mais  pela

preocupação com a forma. Querem mostrar um corpo perfeito, pois, desde que o corpo foi

liberado para ser mostrado, ninguém consegue mais fraudá-lo. Nesse instante, o modelo de

beleza física torna-se mais exigente.

Os  estudos  sobre  o  sexo  iniciados  ainda  no  final  do  século  XIX  também

contribuíram para a liberação do corpo, que passou a ser mais conhecido por todos, inclusive

pelas mulheres que estão mais livres para buscar conhecimento sobre o assunto; antes, se

quisessem compreender o corpo e sua relação com o sexo, poderiam ser desrespeitadas.
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Essa liberação, segundo Son (2009), implica uma maior permissão para o uso de

certas palavras e gestos obscenos.  O que poderia  ser considerado como uma transgressão

moral,  caso um casal fizesse uso de tais  atitudes,  não faz mais sentido.  Alguns tabus são

desconstruídos, interferindo também no casamento por amor e no jogo de sedução necessário

para que ele se concretize. Nesse jogo, é permitido agregar o amor físico e, a começar de

1920, o beijo na boca em público começou a ser aceito (SON, 2009).

Também  no  século  XX,  a  sexualidade  é  dissociada  da  ideia  de  reprodução.

Contribuíram  para  a  formação  desse  novo  modo  de  pensar,  o  aparecimento  dos

contraceptivos,  seguido dos  preservativos.  Afora isto,  a  revolução feminista  toma força  e

contribui com a liberação dos costumes e com o empoderamento feminino, de modo que, as

mulheres  passaram a controlar  mais  os  seus corpos,  outrora dominados pela moral  social

(SON, 2009).

Por outro lado, o uso do anticoncepcional leva alguns homens a pensar que as

mulheres  estarão  sempre  disponíveis  para  o  prazer  deles.  Os  homens,  inseridos  em uma

sociedade patriarcal que apresenta resíduos de imaginários nos quais a mulher é objetificada

pelo  sexo  masculino,  tentam  implantar  uma  nova  moral  na  qual  esse  imaginário  ainda

prevalece.  Isso  faz  com  ele  não  aceite  uma  resposta  negativa  por  parte  da  mulher,

demonstrando  que  a  dominação  masculina  continua  a  existir,  mesmo  que  de  forma

dissimulada.

Para compreender a visão construída sobre o corpo feminino, são analisados os

seguintes  cordéis:  Navarro  e  Isabel  ou  O feitiço  de  Áquila  (2011),  O mistério  da  pedra

encantada  (2008),  A moça que virou jumenta porque falou de topless com Frei Damião,  A

moça que virou cobra por zombar de Frei Damião (19--), A moça que virou cachorra porque

foi ao baile funk (2006) e O homem que casou com uma serpente (2006). Nestes cordéis, três

aspectos são abordados: primeiro, o elemento erótico presente no corpo feminino; segundo, o

antagonismo  corpo  e  santidade;  e  terceiro,  o  corpo  anormal  traduzido  no  animalesco,

monstruoso e grotesco.

A palavra erótico vem do grego:  “gr.  erótikós pelo lat.  erotìcus,a,um 'que tem

amor,  paixão  ou  desejo  intenso'”  (HOUAISS,  on-line, 2001).  A etimologia  da  palavra

apresentada pelo Dicionário eletrônico Houaiss de língua portuguesa interliga erotismo, amor

e paixão (desejo intenso). Para que haja o erótico, deve haver o sentimento amor atrelado a

uma paixão, ainda que esta seja uma espécie de construção aliada à sexualidade humana e o
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amor,  uma necessidade  humana de  ter  o  outro  para  si.  O erótico  se  constrói  a  partir  da

necessidade humana de amar e de vivenciar a novidade da paixão. Por isso, Octavio Paz

(1995) compara o ato erótico à poesia no sentido de que ambos são movidos pela imaginação.

O erótico realiza-se na busca de satisfação individual, é egocêntrico, visto que o

indivíduo que o constrói visa o próprio prazer. Todavia, ele necessita do outro para satisfazer

o seu desejo. Para que haja essa realização são necessários, no mínimo, dois corpos ainda que

um deles esteja no plano hipotético. No ato erótico, os dois corpos se fundem, não em ato de

altruísmo, mas sim no ápice do individualismo e com um certo agradecimento pelo prazer que

o outro pode proporcionar. Ao fim do ato, os corpos se desintegram e se tornam estranhos.

Aqueles que há pouco aparentavam formar uma unidade, fundidos em busca do apoteótico

passam a se dissociar.

Sobre esse individualismo próprio do erotismo, Georges Bataille atesta:

O erotismo leva à solidão.  O erotismo é pelo menos um tema de difícil
abordagem. Por razões  que não são apenas convencionais,  ele  é definido
pelo secreto. Ele não pode ser público. Posso citar exemplos contrários, mas,
de qualquer maneira, a experiência erótica se situa fora da vida ordinária.
Dentro de toda nossa experiência, ela permanece essencialmente isolada da
comunicação normal das emoções. Não se trata de um assunto proibido. Não
é absolutamente proibido, pois sempre há transgressões. Mas o interdito tem
força suficiente para que, dentro desse todo, eu possa dizer que o erotismo
não existe, sendo ele talvez a nossa emoção mais intensa, na medida em que
nossa existência se apresenta sob a forma de linguagem (de discurso). Existe
hoje em dia um abrandamento do interdito — sem esse abrandamento eu não
poderia estar agora lhes falando —, mas eu creio, apesar de tudo, uma vez
que esta sala pertence ao mundo do discurso, que o erotismo permanecerá
para  nós  como qualquer  coisa  de  estranho,  da  qual  falarei  como se  não
pertencesse à nossa vida presente, como se fosse uma realidade distante que
só nos é acessível sob uma condição: que nós saiamos do mundo em que ora
estamos para  buscar  abrigo na solidão.  Particularmente,  parece que,  para
alcançar essa  região distante,  devemos renunciar  à  atitude do filósofo.  O
filósofo pode nos falar de tudo o que ele sente. Em princípio, a experiência
erótica nos conduz ao silêncio (BATAILLE, 1987, p. 163).

Bataille afirma isso para logo depois comparar o erotismo à santidade, no sentido

de  que as  duas  experiências  têm a  mesma força  extrema.  Contudo,  enquanto  a  sensação

produzida durante  a  concretização da santidade pode ser  sentida  em grupo,  a  emoção da

experiência erótica só pode ser vivenciada em solidão, não é compartilhada com ninguém. E,

embora haja um outro ou outros que se fazem presentes no pensamento erótico, essa presença

é necessária somente para proporcionar o prazer do indivíduo.
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Para Lou Andrea-Salomé, como se observa na obra de Ferreira (2000), o erótico,

assim como o amor, deve ser visto sob ponto de vista estético, é a busca pelo entendimento de

si, da existência. Agrega o conhecimento com a experiência, logo, erotismo e arte dialogam

muito bem. No ensaio “Erotismo”, publicado primeiramente ainda em 1910, a autora russa

defende que a sexualidade é o princípio básico para o erotismo, é ela que traz o primeiro

impulso para a construção do erótico e se estabelece na parte fisiológica, porém, outras duas

partes são importantes nessa composição: o psíquico e o social. Isto é, segundo a escritora, o

acontecimento erótico agrega o indivíduo com a sociedade.

Quando se entende que a eroticidade acontece no âmbito do individual e do social,

não se pode deixar de pensá-la como residual. Para refletir acerca desse processo, deve-se

olhar o gráfico a seguir:

O gráfico  confirma  a  individualidade  da  experiência  erótica,  mas  aparece  um

elemento  novo.  Há  um diálogo  do  indivíduo  com a  sociedade  da  qual  ele  faz  parte.  O

indivíduo  vivencia  dois  processos,  primeiro  a  endoculturação,  quando  ele,  por  meio  das

leituras, das experiências pessoais apreende o conhecimento acerca do erotismo, deixando que

seu corpo e seu psíquico sejam envolvidos por essa apreensão. Porém tudo que ele apreende

individualmente  é  o  que  está  na  sociedade  da  qual  ele  faz  parte.  Chega-se  ao  segundo

processo: o da hibridação cultural. Tudo que este indivíduo entende como erótico faz parte do

imaginário da sociedade a qual pertence. Esse imaginário, como já se viu, se constrói a partir

do diálogo com outras épocas e culturas.

Para  compreender  esses  dois  processos  na  construção  da  expressão  erótica,  o

estudo desenvolvido parte de uma breve análise do erótico nos diferentes períodos históricos,

Figura 3: Gráfico representativo do processo residual

formador da capacidade erótica do indivíduo
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focando,  principalmente,  na  Idade  Média  mediante  a  qual  podem  ser  compreendidos  os

resíduos presentes na construção do imaginário feminino no cordel de metamorfose.

O erotismo aparece como resíduo no cordel de metamorfose nas obras de Georges

Duby sobre as mulheres medievais, dentre as quais estão Maria Madalena, Heloísa e Arlette,

que podem nos levar à compreensão do erotismo para essa época. A primeira é contemporânea

de Jesus Cristo, logo não pertence à medievalidade, contudo, retomando o que foi dito na

introdução deste  capítulo,  ela  é  um nome importante para o período,  pois,  a  caminho de

Santiago de Compostela, vários peregrinos passavam pela cidade onde estava o Santuário para

Maria Madalena, onde podiam entrar em contato com a história dessa mulher.

A personagem  bíblica,  mas  também  de  existência  histórica,  foi  usada  como

exemplo pelas autoridades da igreja para implementar o sacramento da penitência, visando a

observação dos preceitos cristãos: “é assim que, doravante, a aparência corporal da mulher

que mais ardentemente amou Jesus passou a representar antes de tudo, no imaginário coletivo,

o pecado e sua remissão” (DUBY, 1995, p. 51). Esse discurso misógino pode ter levado Maria

Madalena a estar em constante evidência. Ela não era virgem, não era casada, não era viúva.

Estava  à  margem e  isso  a  tornava “mais  mulher  do  que todas,  por  seus  pecados  e  seus

atrativos” (DUBY, 1995, p. 53). Esses atrativos e também os pecados estavam no terreno do

erotismo. Mesmo na igreja, referiam-se a ela por meio de expressões que evocavam o erótico

que vestia a personagem: “beata amorosa”, “doce enamorada”, aquela para quem Cristo era o

“verdadeiro amante”, aquela “que amava muito ardentemente”.

Dois  símbolos  evocadores  desse  erotismo  em  Madalena  são  os  cabelos  e  o

perfume. O cabelo feminino e o cheiro exalado pelo corpo da mulher são, até hoje, uma marca

da sensualidade feminina evocadora dos pensamentos voluptuosos. Para os homens da igreja

do século XII:

Esses  atrativos,  essas  armas  com  que  Satã  dotou  as  mulheres  para  que
conduzam os homens a se perder,  os modelos de sermões inspirados nos
textos referentes a Maria Madalena os põem, sem se darem conta disso, em
perigosa  evidência.  Um  deles,  cujo  autor  é  provável  que  seja  Etienne
Langton, constrói-se curiosamente sobre um rondó [...] que deplorava a sorte
da  malcasada.  Aqui  a  malcasada  é  Madalena,  e  seus  maridos  são  os
demônios dos sete pecados capitais que sucessivamente a possuíram, cada
um pior que o anterior. O último, obviamente, é o da luxúria, e a mulher que
ele maneja, que ele explora, uma prostituta. Sedutora. Enfeitada para seduzir.
Assim  são  as  ‘mulheres  do  nosso  tempo’ evocadas  por  outro  pregador.
Gullaume d’Auvergne, orgulhosas de seu corpo, ornando-o da ‘cabeça aos
pés’, usando de todos os artifícios, óleos, perfumes, ‘ornamentos lascivos,
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capazes de induzir em tentação os homens que passam’. Sobretudo usando,
todos  os  sermões  o  dizem,  seus  longos  cabelos  sem  o  véu.  ‘O  que  as
mulheres  têm  de  mais  precioso’,  afirma  Eudes  de  Châteauroux  (DUBY,
1995, p. 53 e 54).

As palavras de Georges Duby mostram que o erotismo medieval é baseado na

interdição e na mulher. É ela que age lascivamente e conduz o homem à volúpia. E o modelo

seguido por elas é o de Maria Madalena. Essa mulher é detentora de todo poder demoníaco e

os homens não conseguem resistir aos seus encantos diabólicos. Todos os jogos de sedução

podem ser vistos nela e não apenas nela, mas em todas as mulheres contemporâneas das vozes

citadas por Duby. O perfume foi usado por Madalena para lavar os pés de Jesus Cristo. O

capítulo 7 do livro de Lucas traz o episódio de Jesus na casa de Simão. De acordo com o livro,

uma pecadora regou os pés de Jesus com lágrimas, depois utilizou os cabelos para enxugar os

pés de Cristo, os quais em seguida foram ungidos com unguento. Essas foram as artimanhas

de Madalena para conquista  o  perdão de  Cristo.  Com o passar  dos  anos medievais,  essa

atitude, agregada ao pensamento de que o pecado vem da mulher, ocasionou a projeção  desse

episódio  e,  junto  com  outras  histórias,  acabou  servindo  de  base  para  diversos  sermões

medievos, como os citados por Duby (1995). Com isso:

A  cabeleira  solta,  o  perfume  espalhado,  ambos  [eram]  intimamente
associados no imaginário da cavalaria aos prazeres do leito. Evocar essas
armadilhas da sensualidade era atiçar no espírito dos ouvintes os fantasmas
que  a  leitura  da  vida  eremítica  despertava:  as  doçuras  de  um  corpo  de
mulher, nu entre as pedras ásperas, a carne adivinhada sob os cabelos em
desalinho, a carne mortificada e no entanto resplandecente. Tentadora. Desde
o final do século XIII, pintores e escultores se empenharam em oferecer da
Madalena essa imagem ambígua, perturbadora (DUBY, 1995, p 54).

Confirma-se assim que, embora a Igreja tenha tentado regrar a experiência erótica,

mostrando a humildade de uma mulher considerada pecadora ao se curvar diante de Cristo,

chorar sobre os pés dele, enxugá-los com seus cabelos e depois ungi-los com um óleo caro;

não teve como deter o olhar curioso para o pecado dessa mulher. Ao expor esta mulher como

aquela  que  se  arrependeu  dos  seus  pecados  e  foi  perdoada,  os  pregadores  davam  a

oportunidade  aos  fiéis  de  olharem  a  santidade  de  Maria  Madalena  e  também  o  pecado

cometido por ela, uma vez que esse pecado se ligava à sensualidade do seu comportamento.

Tais  considerações  fazem  voltar  à  dubiedade  apontada  por  Georges  Bataille

quando  colocou  o  erotismo ao  lado  da  santidade  para  argumentar  que  um acontecia  em

público e outro no privado. A Madalena arrependida é um exemplo de santidade a ser seguido
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por todos, enquanto aquela mulher de quem foram expulsos sete demônios, entre eles o da

luxúria, deveria ser esquecida. Ainda assim, em algum recôndito ela aparecia libidinosa. Essa

mulher  que foi  a  primeira a encontrar  o Cristo ressuscitado é uma das  personagens mais

impactantes para a medievalidade cristã e para a formação do imaginário cristão acerca do

feminino nesse período.

A complexidade em torno de Maria Madalena está também nos quadros de vários

pintores,  dentre  os  quais  citamos Caravaggio  com o seu “Madalena arrependida”,  quadro

criado entre 1594 e 1595, e que traz uma mulher em posição de humildade e de provável

arrependimento:

Figura 4: Quadro "Madalena Arrependida", de 

Michelangelo Merisi da Caravaggio.

https://pt.wikipedia.org/wik  Madalena_Arrependida  

(Caravaggio).

Os  ornamentos  –  representação  da  sua  vida  anterior  movida  pelos  desejos  do

corpo – como colares, pulseiras e brincos são deixados de lado; o mesmo acontece com o

unguento, todos juntos funcionavam como elementos de sedução com o fim de provocar o
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desejo erótico. Ao retirar esses elementos do corpo, mas mantê-los ao lado, o pintor deixa ver

a  complexidade  e  a  ambiguidade  dessa  personagem  que  provoca  tanto  repulsa,  quanto

aproximação. A ambivalência apresentada na tela confirma o modo como a medievalidade

trata  o erotismo.  Ele  existe,  permanece ali,  à  flor  da pele,  entretanto,  a  todo momento  é

interditado.  Como não há como controlá-lo e  o  ilícito  funciona como afrodisíaco,  muitas

vezes  se  realiza  nas  mais  diversas  alcovas.  Acontece  não  sem medo  ou  algum remorso,

todavia,  isso pode ser resolvido com penitência,  do mesmo modo que aconteceu a Maria

Madalena.

No  cordel  O  mistério  da  pedra  encantada,  de  Julie  Ane  Oliveira  e  Evaristo

Geraldo, esses elementos sensuais, bem como sua interdição giram em torno do feminino.

Isso  só  observa  na  imagem da  pedra  misteriosa.  Esse  é  o  momento  da  apresentação  da

personagem feminina.  Vê-se  que já  aparecem palavras  e  versos  que remetem ao aspecto

sensual relacionado à mulher, como a palavra “encantada” e os versos que apontam para a

singularidade da pedra. O poder de encantamento da pedra é tão elevado que “quando um

homem lhe vê/ Fica então louco por ela” (OLIVEIRA & SILVA, 2008, p. 3). 

Os elementos  sensuais  são exaltados.  É uma personagem irresistível  tanto  nas

atitudes sedutoras (o beijo, por exemplo), como no aspecto físico. Seu corpo é mostrado como

uma fruta apetitosa. Isso a torna detentora de um poder excepcional sobre os homens, a ponto

de não ser considerada uma criatura terrena. Ademais, a paixão que ela desperta pode deixar

“qualquer  um maluco”  e  “sem chance  de  ser  feliz”  (OLIVEIRA & SILVA,  2008,  p.  4).

Compreende-se que a entrega ao lúbrico é interditado, visto que o indivíduo que se deixar

envolver por essa aura sensual corre o risco de perder a sanidade.

Um último exemplo dessa proliferação de obras que remetem a esta mulher dúbia

na Idade Média e nas próximas idades é a obra do italiano Tiziano, intitulada “Madalena

penitente”:
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Figura 5: Quadro “Madalena penitente”, de Tiziano Vecellio.

               https://pt.wikipedia.org/wiki/Madalena_Penitente_(Ticiano,_15

33)

Os cabelos longos e os seios a mostra marcam a sensualidade, enquanto o olhar

elevado espiritualiza esses elementos sensuais. Por meio da nudez um tanto velada, verifica-se

o aspecto libidinoso dessa personagem. A simplicidade do olhar voltado para cima mostra

uma mulher humilde e arrependida com relação a sua vida pregressa. O erótico e o religioso

se confluem dando origem a um todo complexo no qual se unem o sagrado e o profano.

Essa  complexidade  evocadora  do  erotismo presente  em Madalena  presente  na

Idade Média também é comum em alguns cordéis de metamorfose que trazem a mulher como

personagem principal, agregando a ela erotismo e santidade. No cordel  A mulher que virou

jumenta porque ficou de topless na frente de Frei Damião,  de José Borges, isso pode ser

comprovado. Durante os anos 80 do século XX, uma moça que não costumava obedecer aos

preceitos estabelecidos pela igreja foi a primeira a usar a moda do topless. Certo dia, soube

que Frei Damião faria uma missão na sua cidade, então:
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Ela cheia de maldade
Ficou mangando na hora
Dizendo eu vou ouvir
Aquele velho caipora
Usando meu topless
Com os dois seios de fora

(BORGES, 19--, p. 02).

Tentando provocar o Frei, a moça adere ao topless, não se envergonha disso e

ironiza o ato de enfrentar a comunidade da qual faz parte e o Frei. Porém, depois de ter sido

castigada, ela se torna penitente e assume uma postura de reverência. Depois de peregrinar

transformada em jumenta, a moça volta à cidade e começa a chorar arrependida. Então, Frei

Damião se aproxima da moça que já está ajoelhada, cobre-a com seu manto e promete salvá-

la. A atitude do Frei é semelhante à de Jesus para com Madalena ao acolher e perdoar os

pecados.  Assim, o interdito  ao elemento erótico permanece,  mas a sensualidade do corpo

feminino permanece ali.

Outro nome feminino importante para a compreensão do erotismo no medievo é o

de Heloísa. Moça de família abastada, se recusava a casar e dedicava-se à intelectualidade. A

história  de Heloísa é  marcada pela busca da satisfação intelectual  e  erótica.  Ainda muito

jovem, vê Abelardo, grande intelectual de sua época, ensinado um grupo de rapazes e tenta se

juntar a eles. Como não foi bem recebida, retira-se do meio, mas depois consegue fazer com

que  sua  família  contrate  o  moço  para  ser  seu  professor  particular.  Os  dois  acabam  se

envolvendo sexualmente e Heloísa engravida,  evitando o casamento,  a moça vai  para um

esconderijo  da  família  de  Abelardo.  Depois,  sentindo  falta  da  amada,  Abelardo  propõe

casamento e consegue o apoio da família dela. A jovem não aceita, mas é obrigada e Abelardo

decide manter o casamento no anonimato. Como isso não foi possível, os comentários em

torno da estranha união  do casal  passaram a ser  constante e  acabaram irritando o tio  de

Heloísa que era responsável por ela. O tio contrata dois carrascos para decepar o membro viril

de Abelardo. O casal é separado de forma abrupta e ambos passam a gozar a vida religiosa.

Ele constrói uma escola mosteiro ao lado do convento Santa Maria de Argenteul onde ela

passou a viver (DUBY, 1995).

Mesmo no convento, Heloísa faz reflexões sobre o amor e suas possibilidades e

continua  a  se  comunicar  com  Abelardo  por  cartas,  embora,  de  acordo  com  os  escritos

históricos, nunca mais tenham se falado pessoalmente. O mais interessante é perceber que a
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história e todo o seu contexto movido pela sensualidade e pelo ímpeto de Heloísa em não

castrar  intelectualmente  os  seus  desejos,  faz  com  que  ela  seja  lembrada  ainda  hoje.

Considerando tais fatos, vale ressaltar que:

A verdadeira Heloísa é de fato a ‘muito sábia’ do poema de François Villon.
A mulher  erudita  –  e  quanto!  -  que,  quando escrevia  –  se  as  cartas  são
realmente  dela  -,  escolhia  para  melhor  se  mostrar  dilacerada  de  amor
declamar versos de Lucano. A mulher sensitiva, sensual, mas cuja força vem
da  sensualidade,  pois  é  essa  efervescência  no  âmago  de  sua  natureza
feminina  que  a  faz  passar  [...]  de  uma  sabedoria  profana  à  verdadeira
filosofia, ou seja, ao amor de Cristo (DUBY, 1995, p. 81).

Dois aspectos chamam atenção: Heloísa buscou aquilo que às mulheres da época

era  praticamente  proibido:  o  conhecimento  científico;  além  disso,  não  teve  medo  de  se

entregar aos prazeres do sexo. O erotismo se constrói com base na busca de conhecimento de

si e do mundo.

Em alguns dos cordéis de metamorfose analisados nesta tese, vê-se o elemento

erótico a partir da busca pela realização dos desejos do corpo. O modo como o discurso sobre

o corpo e sobre o erótico se constrói, mostra esses dois elementos como algo ilícito. Essa

concepção  se  explica  se  levamos  em  consideração  os  valores  e  costumes  da  sociedade

representada no cordel, na qual, semelhante ao que ocorre na medievalidade cristã, qualquer

atitude  que  remeta  ao  erotismo  é  condenada.  Deste  modo,  as  mulheres  presentes  nesses

cordéis têm a coragem de arriscar-se em uma sociedade que não se exime dos julgamentos

contra o feminino, mas estão sempre buscando contornar esse risco, ou por reconhecerem que

não deveriam agir  assim, acreditando ser uma anomalia,  ou por entenderem que,  assim, a

convivência social se torna mais difícil, restando apenas a resignação de não ser o que se quer.

No  cordel  A mulher  que  virou  cobra  por  zombar  de  Frei  Damião,  de  Pedro

Bandeira. Uma mulher conhecida por trair o marido e depois disso viver uma vida de meretriz

e proferir palavras de baixo calão contra os santos é castigada por meio da metamorfose em

cobra. Ao tomar consciência dos seus pecados e se arrepender, a mulher passa a atuar como

exemplo para as demais mulheres, da mesma maneira que Maria Madalena e Heloísa:

Sou infeliz pecadora
Filha da brutalidade
Nasci pra ser portadora
Dos crimes da humanidade
Me transformei na orgia
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Na farra, na boemia
Sem me lembrar que perdia
O reino da eternidade
                                   (BANDEIRA, 19--, p. 07).

Algumas palavras da estrofe remetem ao contexto erótico. É o caso de “orgia”

que, de acordo com o Dicionário Houaiss de língua portuguesa (HOUAISS, on-line, 2001),

na Antiguidade, é sinônimo de bacanal, “ritual festivo” que venera o deus Dioniso, na Grécia,

ou  Baco,  em  Roma.  O  desregramento,  a  libertinagem,  a  euforia  dos  sentimentos  são

característicos  dessa  festa.  Metonimicamente,  a  palavra  orgia  pode  significar  também

“desgoverno,  desorientação;  anarquia,  bagunça,  confusão,  tumulto”  e  ainda  “quantidade

imoderada de coisas; desperdício, profusão” (HOUAISS,  on-line, 2001). A orgia se mostra

como a profusão de excessos dos prazeres.

Nos versos do cordel, observa-se que a orgia está vinculada ao erótico e este é

sempre  apresentado  como  um tabu,  considerado  como  um desvio  ou  como  uma  prática

pecaminosa. É o que constatamos nas atitudes da moça, personagem principal; seu modo de

agir  é visto como um afastamento do caminho correto.  Um dia,  depois de tomar vinho e

outras bebidas alcoólicas, ela parte em direção à igreja e, no meio da multidão, solta uma

gargalhada. Ao ingerir uma quantidade excessiva de álcool, a moça deixa mais transparente o

elemento erótico, seu corpo responde de forma mais intensa aos seus instintos, fazendo-a se

mostrar mais expansiva e se entregar aos prazeres da carne.

A  gargalhada  é  simbólica  e  também  deve  ser  considerada  sob  o  viés  da

remanescência medieval, visto que esse período histórico condena o riso. Segundo José Rivair

Macedo (2000), nessa época, o riso foi desvinculado da divindade como acontecia na Grécia

antiga e passou a ser considerado um gesto profano, pois estaria relacionado à desordem em

oposição  à  sobriedade  e  à  castidade  moral  cristã  medieval.  Ao  gargalhar,  a  personagem

demonstra  que  o  emocional  se  sobrepõe  ao  racional.  Depois  da  gargalhada,  ela  profere

algumas  piadas  que  ofendiam ao  Frei  Damião.  Esse  modo  de  agir  causa  a  estranheza  e

também a aversão de quem ver a mulher agir assim, o que pode ser considerado um reflexo do

imaginário cristão medieval presente no cordel, posto que nesse período, “as palavras, fruto

do pensamento,  revelariam a essência do homem. Por esse raciocínio,  as palavras baixas,

cômicas e risíveis rebaixariam quem as pronunciasse e quem as escutasse” (MACEDO, 2000,

p. 56).
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Depois de transformada em serpente, ela se contorcia, “fazia do corpo um jogo”.

Tendo em vista a simbologia erótica que envolve esse animal, como pode ser visto no capítulo

dois desta tese, compreende-se que a relação da moça com o erotismo leva ao entendimento

da significação do contexto libidinoso presente neste cordel. Ao fazer do seu corpo um jogo, a

serpente dialoga com os princípios do erotismo, visto que este se constrói baseado em jogos

de sedução. Na simbologia da serpente, o elemento sedutor é óbvio. Isso explica o fato de a

moça causar pânico na sociedade, pois todos sabem do seu poder e da sua astúcia.

Todavia, o elemento erótico não é visto apenas na personagem principal. Quando

acontece sua metamorfose, quem passa a exalar esse elemento são os outros, os quais serão

condenados por ela. Até então, esses outros não haviam aparecido na narrativa, mas, como

parte da sina da mulher metamorfoseada, eles surgem a fim de que ela comece a condenar

aquilo que antes fora o pecado dela. Então, todos os jogos eróticos começam a tomar forma,

por  meio  da  traição,  das  danças  sensuais,  da  mancebia.  A moça,  por  sua  vez,  apesar  de

transformada em serpente, ainda tem o poder de sedução ao atuar para radicar esses pecados.

A personagem do cordel de Pedro Bandeira, ao definir suas atitudes de outrora

usando a palavra orgia, acaba por problematizar o conceito de erótico. Entretanto, como fala

Octavio Paz, o erotismo como registro exclusivo da espécie humana, constrói-se a partir da

elevação  do  sexo  ao  domínio  do  simbólico.  O  sexo,  ou  o  desejo  pelo  sexo,  é,

simultanemanete, sublimado e pervertido. No cenário do cordel, isso gera um efeito ambíguo:

o jogo erótico pode causar aproximação ou repulsa, tendo em vista o desejo pelo interdito e a

repulsa dele com base nos preceitos cristãos. Depois da metamorfose e do arrependimento,

verifica-se  o  modo  diferente  como  ela  age  em  relação  ao  seu  corpo  e  que  mostra  o

antagonismo em relação à volúpia:

Deixei minha casa honrada
Difamei do pai eterno
Passei a viver jogada
No vício negro e moderno
Perdi da vida a carícia
Assombro até a polícia
E passo até dar notícia
Do que se passa no inferno.

(BANDEIRA, 19--, p. 07).

A mulher agora se considera infeliz por ter se entregado aos prazeres carnais. No

âmbito cristão no qual ela se encontra não há alternativa a não ser reconhecer a gravidade do
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seu pecado quando se deixou dominar pelo erotismo traduzido em suas atitudes e em seu

corpo. Paira sobre ela o medo da transgressão. Esse sentimento é residual quando remonta ao

temor das mulheres medievas em desobedecer às regras impostas pela igreja e pela sociedade

em geral.  Em sua  História  do  medo no  Ocidente  (2009),  Jean  Delumeau  afirma  que “a

sexualidade é o pecado por excelência:  essa equação pesou fortemente na história  cristã”

(DELUMEAU, 2009, p. 471). As volúpias, na medievalidade, eram comparadas ao pus. O ato

de sentir desejo era “considerado turvo, mau e insaciável” (DELUMEAU, 2009, p. 471). Esse

modo de pensar se faz presente no cordel de modo residual e é uma causa possível para o fato

da mulher abandonar a vida de regozijos do corpo e se entregar a uma vida de santidade,

passando a exortar os que lhe rodeiam:

Mulher que trai o marido
Moça que responde os pais
Homem casado enxerido
‘Quiba’ que ilude rapaz
Vigários amasiados
Por Deus estão condenados
Pra serem crucificados
Nas prisões de satanás.

(BANDEIRA, 19--, p. 07).

Mais a frente comenta:

Terá o mesmo desprezo
Mulher casada que dança
Marchante que rouba o peso
Sem dar fiel na balança
O ladrão, o assassino
Quem nega esmola a um menino
Perdeu de Deus o destino
E da luz do céu a esperança.

(BANDEIRA, 19--, p. 08).

Mais uma vez observa-se o arrependimento como forma de conseguir expiar os

pecados,  contudo,  para que isso aconteça,  ela  precisa pagar  uma penitência.  Frei  Damião

afirma que o deserto será a habitação da moça e que ela só pode se retirar de lá com a

autorização dele e acentua:

Vá pra aquela serrania
Viver por entre o rochedo
Que pode até inda um dia
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Você sair do degredo;
A serpente se sumiu
A alegria surgiu
E Frei Damião pediu
Para não contarem o segredo.

(BANDEIRA, 19--, p. 08).

O  degredo  assemelha-se  ao  convento  medieval.  Neste,  as  mulheres  viviam

isoladas, expiando os pecados e servindo sempre a Deus. Frei Damião age do mesmo modo

que as autoridades da igreja medieval faziam ao pregar os sermões: sempre condenando a

sensualidade feminina. Ele se dirige aos seus ouvintes mostrando o que pode acontecer com

alguém que transgredir,  que ousar ser rebelde,  usando as mulheres que se entregaram aos

prazeres da carne e foram castigadas e/ ou se arrependeram. Por conseguinte:

Não só pune o personagem principal, como compromete toda uma leva de
pecadores  pelas  mais  variadas  falhas  cometidas,  por  serem  contrárias  à
prescrição cristã. [...] Por fim, [...] exorta a todos os leitores que têm vida
devassa [...]. Neste passo, o animal alegoriza as tentações mundanas sempre
a espreitar os menos vigilantes (MARTINS & PONTES, 2011, p. 63).

Como se observa, o erotismo neste cordel é sempre visto sob a perspectiva do

pecado ou do interdito. A proibição é justamente o elemento que faz aflorar o erotismo na

personagem principal e naqueles aos quais ela,  depois de metamorfoseada,  condena.  Para

Bataille, “não existe interdito que não possa ser transgredido. Frequentemente a transgressão é

admitida,  frequentemente  mesmo  ela  é  prescrita”.  E  mais:  “o  interdito  existe  para  ser

violado”(BATAILLE, 1987, p. 42). Assim, quanto mais ocorre a proibição, mais o desejo por

rompê-la aumenta. Então a volúpia começa a dominar o pensamento e o indivíduo parte em

busca da realização dos prazeres da carne.

Esse modo de pensar o erotismo, sempre a partir do interdito, constitui-se como

um  resíduo  que  passou  por  diversos  momentos  de  cristalização,  se  mantendo  vivo  e  se

reinventando. Durante os séculos pós-medievais, observa-se o prosseguimento desse resíduo e

suas novas formas de apresentação. Durante o século XIX, por exemplo, busca-se definir um

lugar para o erotismo, de modo que, ele fosse permitido e, simultaneamente, controlado. Essa

permissão controlada era sustentada pelo patriarcalismo ou corroborada por ele ou ainda as

duas coisas existiam unidas e assim se perpetuavam. A mulher até então era filha e, na fase

adulta, era esposa e mãe. Não tinha ainda controle sobre si. Enquanto filha, pertencia ao pai;

quando  esposa,  ao  marido.  No  casamento,  muitas  vezes,  como  reflexo  do  imaginário
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feminino,  ela,  em  vez  de  deixar  transparecer  o  seu  lado  erótico,  assume  o  papel  de

administradora do lar e de mãe. Sua sexualidade fica em segundo plano ou em plano nenhum.

Do século XIX ao século XX, esse modo de pensar se perpetua, como se ver no

cordel. As mulheres devem obedecer aos padrões estabelecidos. Se é casada, não pode dançar,

pois a dança faz surgir a voluptuosidade feminina. Enquanto isso, o homem mantém uma vida

dupla. Em casa, é o pai de família, o patriarca, aquele responsável por fazer crescer os bens da

família. Fora, ele busca satisfazer os desejos da carne. Isso faz com que, no século XIX, casas

de prostituição passem a ser regulamentadas pelo estado, a fim de que houvesse um lugar

reservado para isso e que este lugar fosse controlado. Assim, enquanto o homem atuava no

papel de patriarca na tradição cristã, também poderia exercer livremente sua sexualidade em

um local permitido (BIRMAN, 2001). O elemento sagrado e o profano caminham lado a lado.

O profano é interdito, por isso há para ele um lugar reservado e é mais interdito ainda para o

sexo feminino que não possui direito algum para mostrar o desejo.

O elemento erótico aparece na obra O homem que se casou com uma serpente, de

Arievaldo Viana e Pedro Paulo Paulino, já no título, quando a mulher é metaforizada como

serpente. Como pode ser lido no capítulo anterior,  a serpente remete à insubordinação no

ambiente cristão e é conhecida pela sua perspicácia e sedução. A mulher apresentada nesse

cordel desenvolve um jogo de encantamento ao tomar decisões para obter tudo que deseja; ela

é uma mulher ativa, dona do seu corpo.

A estrutura física da mulher é exaltada e há uma conotação erótica por trás dessa

descrição e dessa exaltação.  Primeiro,  o  processo de sedução pelo artifício da beleza.  Zé

Freire se sente atraído pela formosura da mulher. Essa formosura envolve detalhes do corpo e

o que ele fala serve para compreender o modelo de beleza estabelecido no cordel em questão.

Essa mulher, por ter uma altura menos comum para os padrões das brasileiras (a altura média

no Brasil é de um metro e sessenta centímetros) é mais notada, já que se destaca das demais.

Além da altura, tem um cabelo preto comprido que, na condição de elemento simbólico da

sedução feminina, atua como unidade erótica que constitui o todo.

Deste modo, o poder de sedução da protagonista do cordel faz dela uma mulher

desejada por todos e não só por Zé Freire. Essa espécie de “encantamento coletivo” pode ser

explicada nas palavras a seguir:

Desejar uma mulher,  é subentender que todos os homens são capazes de
desejá-la. Nenhum desejo, nem mesmo sexual, subsiste sem a mediação de
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um  imaginário  coletivo.  Talvez  não  possa  sequer  emergir  sem  este
imaginário:  quem  poderia  amar  uma  mulher,  a  qual  tivesse  certeza  que
nenhum  homem  do  mundo  seria  capaz  de  desejar?  Inversamente,  se
multidões inteiras adulam uma mulher é subentender que todos os homens
são  o  recurso  sempre  presente  (e  o  mais  frequentemente  oculto)  da
publicidade (BAUDRILLARD, 2015, p. 188).

Por meio do trecho, compreende-se o motivo pelo qual o próprio narrador se alia a

Zé Freire, mostrando-se encantado e enfeitiçado pela mulher, verifica-se isso na forma como

ele descreve a personagem:

Os dedos de sua mão
Eram finos e alongados
Sua pele era uma seda
Peitos duros e rosados,
As coxas eram roliças
Bem feitas, grossas, maciças
E os dentes perolados.

(PAULINO & VIANA, 2006, p. 03).

Nestes versos, o elogio do aspecto físico é feito com base em metáforas. A maciez

da pele e a cor dos seios remete a um corpo em pleno vigor. Este corpo é apresentado como

um alimento apetitoso e irrecusável. Além disso, o aspecto sexual se espiritualiza na descrição

que o narrador faz da mulher:

Os joelhos dessa deusa
Pareciam de marfim,
O colo de alabastro,
Os lábios de carmesim,
Sua boca nacarada
Tinha a essência filtrada.

(PAULINO & VIANA, 2006, p. 04).

Nos versos acima, observa-se a elevação da sexualidade, que só é possível por

meio  de  uma construção  erótica.  Embora  espiritualizado,  “o  erotismo,  que  é  sexualidade

transfigurada pela imaginação humana, não desaparece em nenhum caso. Muda, transforma-

se continuamente e, não obstante, nunca deixa de ser o que é originalmente: impulso sexual”

(PAZ, 1995, p. 19). A busca, é por eternizar essa beleza do erotismo. Isso ocasiona a surpresa

do narrador ao ver o belo se transformar em grotesco:

Tinha o lacrimal dos olhos
Muito vivo e atraente,
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O ventre muito delgado,
O sorriso reluzente,
Causou bastante estranheza
Como pôde essa princesa
Se transformar em serpente.

(PAULINO & VIANA, 2006, p. 04).

O narrador não compreende o motivo pelo qual a moça se metamorfoseia.  Ao

mesmo tempo, essa metamorfose é a mostra de que, tanto o narrador, quanto Zé Freire se

deixaram iludir pelos encantamentos da moça, a ponto de vê-la apenas como objeto do prazer

masculino.

Tinha um jeito delicado
No seu modo de falar
Um sorriso cativantes
E doçura no olhar,
Era educada e distinta
Mas bastou passar dos trinta
Começou se transformar.

(PAULINO & VIANA, 2006, p. 04).

A sedução feminina na conjuntura estabelecida no cordel em análise tem prazo de

validade e o narrador se embasa em um dos grandes escritores do romantismo francês para

legitimar sua voz:

Balzac, ecritor francês,
Já alertava o perigo,
Mulher nessa faixa etária
É o mais vil inimigo
Sendo a dita ciumenta
Se torna mais agourenta
Que a mãe do Calor-de-Figo.

(PAULINO & VIANA, 2006, p. 05).

A voz misógina do narrador não se cansa de venerar a sétima mulher de Zé Freire:

A cova do seu umbigo
Era um poço de prazeres
O restante não descrevo
Que é para ninguém saber
Um vizinho me contou
Que quando Zé Freire casou
Só faltou enlouquecer.

(PAULINO & VIANA, 2006, p. 05).
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Mas os cordéis de metamorfose não apresentam o erotismo apenas sob o ponto de

vista do interdito. Ele também é visto como inerente e benéfico ao indivíduo, porém, a mulher

permanece à sombra, o seu desejo ainda é regrado, ela fica à margem e necessita da aprovação

masculina  para  deixar  aflorá-lo,  o  que  também  constitui  um  resíduo  da  medievalidade

presente em todas as classes sociais:

Um  homem  e  uma  mulher  falam  um  ao  outro.  Quando  são  da  mesma
posição, é ele, o macho, quem guia, expõe as regras do jogo. À plebeia, o
plebeu  relembra  que  ‘não  há  maior  dom  para  uma  mulher  do  que  se
submeter à dominação de outrem’.  (DUBY, 2001, p. 151).

Não cabe à mulher deixar o seu prazer extravasar. Ela precisa manter-se séria e

esperar o homem ditar os seus desejos. Caso contrário, ela será hostilizada não só por um

homem ou pelos homens, mas por toda a sociedade. E quando o homem chegar, ela também

não poderá dizer não. “A lição é clara”. O homem “tem prazer na perseguição. Quanto mais a

presa que deseja forçar é hábil na esquiva, mais seu prazer aumenta. Mas esse prazer culmina

na captura” (DUBY, 1995).

Pierre Bourdieu lembra que “a dominação masculina não se impõe mais com a

evidência de algo que é indiscutível” (BOURDIEU, 2014, p. 124). Apesar disso, ela ainda se

faz presente no imaginário de diversas sociedades, em algumas de modo mais intenso, em

outras, mais brando. O que leva à compreensão de que há resíduos medievais tão fortes que

ultrapassaram barreiras do tempo e do espaço de forma ilimitada.

A obra  Navarro e Isabel ou O feitiço de Áquila, de Evaristo Geraldo da Silva é

baseada no filme  Ladyhawke, com título traduzido livremente no Brasil como  O feitiço de

Áquila.  O cordel  conta  a  história  de dois  jovens apaixonados,  Navarro e  Isabel,  que não

podem  viver  essa  paixão  por  conta  de  um  feitiço  lançado  pelo  bispo  de  Ávila  que  os

transforma em animal, ela durante o dia e ele durante a noite. O bispo era conhecido por ser

um indivíduo “cheio de leviandade” e que era “personificação de tudo o que é maldade”

(SILVA, 2008, p. 01 e 02), também era amante da luxúria e da perversão. Apaixonado por

Isabel e sabendo que ela estava envolvida amorosamente com Navarro:

[...] persegue os dois
Feito um cão a uma caça
Proferindo maldição
Também fazendo ameaça
Pois esse homem enfim era



191

O mal, a própria desgraça (SILVA, 2008, p. 05)

Vê-se o retrato desse homem que não aceita ser confrontado por uma mulher. Que

não compreende o fato de ela ter recusado suas investidas. A personagem do bispo é seduzida

pela beleza de Isabel. É nela que se desenvolve o elemento erótico que alimenta a imaginação

do bispo. No entanto, a forma como ele age é animalesca, o que tira toda a beleza do erótico,

transformando o seu desejo em puro instinto desprovido de criação, imaginação. Isso o faz

agir  como  um  dominador.  A  negativa  de  Isabel  faz  seu  desejo  por  ela  aumentar  e

consequentemente ele  passa agir  de modo insano.  Como não consegue obter  sucesso,  ele

usará  de  um feitiço  para  “capturar”  seu objeto  de  desejo.  A palavra  objeto  é  usada para

mostrar como a mulher é vista pelo homem nesse cenário que remonta à medievalidade. A

mulher, no olhar do bispo, deve servir unicamente para o seu prazer, quando ele desejar. A

desobediência é uma afronta passível de vingança.

Essa perseguição não aflige o jovem Navarro,  que resiste,  mostrando toda sua

valentia  para  proteger  a  amada.  Por  causa  disso,  o  casal  consegue escapar  das  primeiras

investidas do homem que lhes queria mal. Não obtendo sucesso na sua empreitada, o bispo

invoca:

[...]
Seres perversos e errantes
Eram demônios sombrios
De aspectos horripilantes.

Então com esses demônios
Fez esse bispo afinal
Um terrível pacto para
Amaldiçoar o casal
Transformando esses amantes
Cada qual num animal.

Isabel durante o dia
Se transformava em Falcão
Esse foi o seu castigo
A terrível maldição
Viver num corpo de pássaro
Sem ver o seu capitão

[...]

Isabel ficava assim
Até ao findar do dia
E quando a noite chegava
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Então um lobo se via
Esse lobo era Navarro
A maldição se cumpria.

(SILVA, 2008, p. 05 e 06).

Os versos mostram a metamorfose sofrida pelo casal como punição injusta por

não realizarem o desejo do bispo de Ávila. Chamam atenção nesses versos os animais nos

quais os dois jovens foram transformados. Neles se encontra o elemento erótico metafórico

originado a partir do amor e da paixão vivenciados por Isabel e Navarro que não podem ser

destruídos pelo bispo. Ainda que tenha conseguido evitar a consumação do ato amoroso do

casal, o bispo não foi capaz de destruir a força erótica nascida do envolvimento amoroso e da

paixão vivenciada pelos dois jovens. E essa força que leva os dois ao encontro da solução.

Para  compreender  melhor  essa  força  erótica  presente  na  metamorfose,  faz-se

necessário entender o jogo metafórico da simbologia dos animais falcão e lobo. Nesta análise,

os animais objetos da metamorfose são também uma metáfora do que representam as duas

personagens metamorfoseadas, sobretudo, se considerarmos o que o Dicionário de Símbolos

declara:  no  Egito,  o  falcão  é  conhecido  por  sua  força  e  beleza  (CHEVALIER;

GHEERBRANT, 1994), tal simbologia se encontra no cordel, na personagem de Isabel, posto

que ela era “mui bela”, de “incomparável valor” (p. 02).

Além  disso,  o  animal  também  é  conhecido  por  encarnar  “Hórus”,  que  era

considerado o deus dos espaços aéreos, indicando o caráter elevado. Esse mesmo caráter é

possível observar na personagem Isabel. Porém, o mais importante é compreender como isso

funciona como elemento erótico.  Isso acontece porque essa altivez de Isabel mostra certa

sensualidade  que  produz  efeito  direto  em  Navarro.  O  jovem  se  sente  perdidamente

apaixonado e disposto a lutar para viver ao lado da amada.

Ainda de acordo com Dicionário de Símbolos, “no relato irlandês, das aventuras

de Tuan Mac Cairill, o falcão é um dos estágios sucessivos desse personagem primordial. O

falcão  corresponde  [...]  à  águia  no  conto  mitológico  galês  dos  Antigos  Mundos”

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994, p. 417). Na Idade Média, simboliza a vitória sobre a

concupiscência, já que muitas vezes era representado “despedaçando corpos de lebres” (p.

417),  as  quais  são  símbolo  da  lascívia.  Nota-se  que  a  moça  desprezava  os  prazeres

desregrados.  Isso  não  significa  que  abdicava  do  deleite,  mas  que  buscava  um  prazer

desenvolvido a partir da paixão que sentia por Navarro.



193

O falcão também é símbolo do ascensional, tanto no plano físico, intelectual e

moral. No cordel, percebe-se isso em relação ao corpo erótico que compreende que está em

tormentas, mas consegue se esquivar e ter paciência para chegar ao topo, no caso entregar-se à

paixão de Navarro. Isso é feito a partir da mente que elabora um plano em torno do desejo.

Segundo Octavio Paz (1995), o erótico se desenvolve a partir da imaginação. Isabel, movida

pelo  desejo  de  pertencer  ao  amado,  não  se  ausenta  da  presença  dele  mesmo  quando

transformada em animal:

Mesmo num corpo dum pássaro
Isabel não se ausentava
Sempre ao lado de Navarro
Ela então sobrevoava
E quando estava cansada
Nos braços dele pousava.

(SILVA, 2008, p. 06).

Tem-se  o  princípio  do  erótico  ainda  totalmente  na  imaginação,  mas  em  tom

elevado e sábio. Primeiro o pássaro sobrevoa a olhar para o amado e só depois pousa sobre

ele. Vê-se que não há movimentos bruscos, o que indica estratégia, pensamento.

Como um contraponto ao elemento erótico deve ser considerado o fato do bispo

de Ávila gostar de luxúria e perversão. A palavra luxúria diz respeito ao “apetite sexual”, a um

“comportamento desregrado com relação aos prazeres do sexo” (HOUAISS,  on-line, 2001).

Essas características ainda remetem ao erótico, todavia, o fato de ele ver Isabel como uma

presa  quebra  o  encantamento  promovido  pela  sensualidade  do  movimento  erótico.  Ao

contrário do que acontece com Isabel e Navarro, a atitude do bispo indica desespero próximo

do animalesco. Ele busca o ato sexual pura e simplesmente, como fazem os animais movidos

apenas pelo instinto. Para Paz:

O erotismo é uma metáfora da sexualidade animal. Que diz essa metáfora?
Como todas as metáforas, designa algo que está para além da realidade que a
origina, algo novo e diferente dos termos que a compõem. Se Góngora diz
púrpura nevada,  inventa ou descobre uma realidade que, embora feita de
ambas, não é sangue nem neve. O mesmo acontece com o erotismo: diz, ou
antes, é, algo diferente da mera sexualidade (PAZ, 1995, p. 10).

Ao compactuar com o pensamento de Octavio Paz compreende-se que a atitude

do bispo envolve  sexualidade,  mas ela  fica  no plano do animalesco,  o  que confirmamos

quando se lê que ele está consumido pela lascívia e quando quer possuir Isabel a qualquer
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custo. Suas atitudes não são racionais a ponto de não aceitar a negação de Isabel e de não

poder apenas contemplá-la. Embora o cordel, algumas vezes, chame de paixão o que o bispo

sente pela moça, afirma também que o sentimento que ele nutria “parecia uma loucura”. O

erotismo pode produzir um contexto de loucura, mas isso acontece em um processo chamado

de  encenação.  O  erótico  é  pensado  para  ser  um  espetáculo  a  ser  encenado  e  apreciado

conscientemente ainda que dentro do palco haja também inconsciência.

Outro  aspecto  que  revela  a  presença  do  elemento  erótico  é  Navarro  quando

metamorfoseado em lobo. Segundo o  Dicionário de símbolos (1994), o lobo pode remeter

inicialmente a selvageria, mas, indo além, ele é conhecido como aquele que enxerga durante a

noite,  o que o faz símbolo da luz,  do solar,  herói guerreiro,  liga-se ao fato de Apolo ser

considerado rei  dos  lobos e  simboliza  também o guardião do palácio  celeste.  Em alguns

lugares,  como  no  Japão,  invocam-no  como  protetor  contra  outros  animais  selvagens,  é

também um animal ligado à ideia de fecundidade.

Todos as características citadas, quando vistas no cordel em análise remetem ao

erotismo. Enquanto Isabel transforma-se em um falcão durante o dia, Navarro vive na pele de

um lobo no decurso da noite. Assim, como lobo, durante a escuridão, ele pode enxergar além.

A noite  funciona  como elemento  afrodisíaco  e  consequente  motiva  Navarro  a  lutar  para

materializar sua paixão. Depois de arquitetar um plano junto com o padre Impérius, parte em

busca de desfazer o feitiço, mas ao chegar à igreja onde estava o bispo de Ávila, o único que

poderia desfazer a metamorfose, havia vários soldados à espera:

Mas Navarro não se entregar
Pois tinha muita destreza
E entra na igreja lutando
Deixando a guarda indefesa
O guarda que não morreu
Fugiu mostrando fraqueza.

(SILVA, 2008, p. 15).

Nesses  versos,  verifica-se  que  a  força  de  Navarro  colabora  para  evidenciar  o

elemento erótico. Ele se mostra como protetor contra os animais selvagens representados no

cordel pelo bispo de Ávila e impede que Isabel seja marcada pela violência deste; sua força

representa também a virilidade do herói.

Para terminar a análise desse cordel, comprova-se com mais afinco o resíduo do

medievo,  sobretudo  pelo  amor  de  Navarro  e  Isabel.  Para  eles,  a  interdição  reside  na
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inoportuna metamorfose,  mas, ainda assim, a experiência erótica se realiza.  Ainda que de

forma velada. É também uma experiência comedida, nos limites do amor permitido. Seria o

amor purus contrapondo-se ao  amor mixtus. Este diz respeito a um sentimento imperfeito,

perturbado, enquanto o primeiro envolve fineza e pureza:

A tradução aqui se impõe: é o amor fino, o fino amor. ‘este amor une os
corações  [...]  com toda  a  força  da  paixão.  Consiste  na  contemplação do
espírito  e  nos  sentimentos  do  coração.  Chega  ao  beijo  na  boca,  até  os
abraços, até o contato, mas pudico com o corpo nu da amiga. No entanto, o
prazer último está excluído’. Reconhece-se aqui a ‘prova’, esse sonho que
alguns  trovadores  cantaram,  mas  situando-o  sempre  em  um  futuro
improvável,  como  uma  miragem,  inacessível,  o  corpo  da  amiga  enfim
despido, plenamente oferecido e saboreado, mas respeitado (DUBY, 2001, p.
153).

É exatamente assim que o envolvimento sensual entre Navarro e Isabel se dá.

Enquanto estão metamorfoseados, encostam-se um no outro, estão sempre juntos, mas não se

deixam ver por completo. Ela, a amada, é seu objeto de desejo, porém, deve ser respeitada,

pois é a mulher com a qual ele viverá toda a vida de acordo com os preceitos cristãos, se por

um lado é a mulher que ele deseja ardentemente, por outro, esse desejo alcança uma condição

elevada a ponto dela se tornar intocável. É o amor fino que, de acordo com a medievalidade,

tem mais qualidade. 

Ainda com relação à temática do erotismo, deve-se considerar que a dominação

masculina legitimando a experiência erótica, o interdito em torno desse tema e sua ligação

com  a  ideia  de  santidade,  confrontando  pecado  e  arrependimento,  são  elementos  bem

observados pelas mulheres. Elas têm consciência do mundo patriarcal em que vivem e do

papel  desempenhado  por  elas  na  existência  masculina.  Portanto,  usam  de  artifícios  para

atingirem seus objetivos sem serem vistas como pecadoras.

Outro cordel no qual a temática do erotismo é bastante presente é O mistério da

pedra encantada, de Julie Ane Oliveira e Evaristo Geraldo. O texto traz a história de um rapaz

que todos as noites vai ao encontro de uma moça por quem ele é apaixonado. Curiosamente,

antes do raiar do dia, a moça vira pedra, contudo, isso não é motivo para ele desistir da paixão

e muito menos para deixar de lutar com outro rapaz que também se apaixona por ela. Ao fim,

os dois acabam morrendo por causa da moça que se transforma em pedra.

É interessante notar que em todo o texto o aspecto sedutor da moça é ressaltado,

seja enquanto pedra, seja com a aparência humana. Para melhor compreender o sentido disso
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na  obra,  cabe  analisar  a  simbologia  da  pedra.  A pedra  tem significação simbólica  muito

ampla. Primeiro, ela é um lugar distinto. Há uma forte ligação entre a pedra e a alma, entre o

indivíduo e a pedra. Ambos realizam o movimento de subida e descida. A pedra desce do céu

e, quando se transmuta, eleva-se ao céu. O homem é criação divina e, ao morrer, torna a Deus.

Há também uma diferença simbólica entre a pedra bruta e a pedra talhada. Esta remete à ação

humana, à profanação da realização divina. Simboliza a servidão e as trevas, pois é fruto da

ação humana que se coloca à frente da energia criadora. Enquanto a pedra bruta expressa a

liberdade a androginia, metaforizando a perfeição do estado primordial. Na pedra talhada, os

princípios se separam, assim a forma cônica remete ao masculino, e a cúbica, ao feminino.

Por isso, um cone pousando sobre um pedestal indica a reunião dos princípios masculino e

feminino (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1994). A pedra que representa a moça do cordel

é bruta. Compreende-se a sua liberdade de se transmutar continuamente para seduzir seus

admiradores.

Há também a possibilidade de que o próprio Deus talhe a pedra.  Nesse caso,

simboliza  a  transição  da  alma  obscura  para  a  iluminada  pelo  conhecimento  divino.  No

contexto do cordel, compreende-se que há uma elevação da alma dos rapazes apaixonados, os

quais, mediante a morte se eternizam, assim como a pedra. A morte é o instante de transição

entre  a  obscuridade  terrena  e  a  clareza  divina. As  pedras  de  chuva  são  emblemas  de

fertilidade, protegem das tempestades, curam febres e atraem chuvas. Na Ásia, a pedra negra

representa a grande Deusa Mãe. Também toda a força invisível e irresistível de uma presença

real. É representada pelo trovão, símbolo de força da água.

Na  Bíblia,  a  pedra é símbolo de sabedoria  por  causa do seu caráter  imutável,

também é  associada  à  água,  que  é  outro  símbolo  de  sabedoria.  Em  Êxodo,  capítulo  17,

versículo 06, no meio do deserto, Deus ordena que Moisés fira a rocha para que dela saísse

água e o povo de Israel bebesse. Também é associada a mel e a óleo. No capítulo 28 do livro

Gênesis, Jacó toma uma pedra por cabeceira e, ao acordar, derrama azeite em cima dela. Pede

que Deus o guarde na viagem de retorno à casa de seu pai e afirma que usará a pedra como

coluna da casa de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 13, o mel emana de uma

rocha para alimentar Jacó. Assim, a pedra aparece como elemento salvador, do mesmo modo

que no cordel em análise. Os jovens apaixonados pela moça são enlevados pelo conhecimento

do amor e do desejo do qual até então se viam privados.
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Com  base  no  exposto,  compreende-se  que  o  imaginário  cristão  medieval

remanesceu na literatura de cordel produzida no Nordeste do Brasil entre os séculos XX e

XXI. As remanescências foram possíveis primeiro pelo processo de colonização pelo qual

passou o Brasil e pelo diálogo constante entre Brasil e medievalidade no decorrer dos séculos

após os anos de 1500. Logo, o imaginário feminino que se observou no cordel pela análise da

construção do feminino nessa literatura é um reflexo de todo o processo de hibridação cultural

e endoculturação os quais fizeram com que o modo de pensar o feminino na medievalidade

ultrapassasse a barreira do espaço e do tempo e se manifestasse de modo singular nos cordéis

de metamorfose.

Com base nesse imaginário, constatou-se que o grotesco se manifesta por meio

daquilo  que  não  é  aceito  socialmente.  Assim,  os  animais  nos  quais  as  mulheres  são

transformadas representam esse elemento repulsivo repleto de características que remetem ao

feio, ao absurdo e ao cômico que envolvem o aspecto grotesco. Além disso, o corpo feminino

repleto de erotismo também remete  ao grotesco na medida  em que o elemento erótico  é

censurado pela sociedade cristã.
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5. CONCLUSÃO

Depois de analisar cordéis de metamorfose que têm a mulher como personagem

principal, constatou-se a presença de resíduos de imaginários femininos de épocas anteriores,

sobretudo da medieval. Esse estudo mostrou a necessidade de se refletir acerca do imaginário

da mulher presente no corpus e, consequentemente, discutir o modo de pensar o feminino na

sociedade contemporânea.

O estudo da  metamorfose  como recurso  em textos  literários  revelou que esse

mecanismo é utilizado pelos contadores de história desde a Antiguidade. Com o auxílio de

textos  literários  que  remetem  a  épocas  históricas  distintas,  viu-se  uma  necessidade  do

indivíduo de  criar  histórias  nas  quais  a  transmutação é  uma metáfora  do comportamento

humano. No caso específico da metamorfose de uma mulher, há sempre a relação com o fato

de ela pertencer ao sexo feminino e apresentar elementos que remetam à sensualidade ou à

desobediência ao que foi determinado pela comunidade da qual ela faz parte. Tendo em vista a

presença  contínua da metamorfose feminina em textos  literários  desde a Antiguidade e  a

presença  de  elementos  que  sempre  remontam  a  transmutações  de  mulheres  nos  séculos

passados é que, nos cordéis em análise, ela aparece como elemento residual.

O processo metamórfico é algo insólito, mas o motivo que leva à metamorfose,

em geral, também é considerado inusitado. Ou melhor, não é aceito pela comunidade onde

tais fatos acontecem. Entende-se que o resultado da metamorfose e a justificativa para que ela

aconteça na maioria dos cordéis estudados,  gera o elemento grotesco,  fato que justifica o

aprofundamento do referido tema que aqui se tem. Ao desenvolver o conceito de grotesco na

literatura compreendeu-se sua relação com tudo aquilo que é feio, absurdo, que pode causar

medo, terror, pânico, asco, mas também riso, reportando ao ridículo. Quase sempre, quando o

acontecimento metamórfico surge no cordel, traz consigo o excêntrico, o absurdo, o bizarro, o

risível  como  uma  forma  de  chamar  atenção  para  aquilo  que  está  fora  dos  padrões

estabelecidos  socialmente.  Tais  padrões  são  observados  no  cordel  como  um  todo:  antes,

durante e depois da metamorfose.

Os estudos em torno da  metamorfose e  do grotesco  serviram como base para

entender,  no último capítulo,  o  imaginário do feminino no cordel  de metamorfose.  Nesse

contexto,  observou-se  a  clara  transgressão  da  mulher  na  maioria  dos  cordéis.  Para  tanto,

analisou-se  a  personagem que aparece  nos  referidos  versos  e  também em outros  cordéis
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escritos entre o século XX e XXI. Ficou claro que a representação movida pela rebeldia é

bastante comum na literatura de cordel produzida nesse intervalo de tempo, potencializando o

imaginário  que  se  constrói  em  torno  dela.  A imposição  de  certos  valores,  bem  como  a

presença  do  grotesco  como  forma  de  criticar  a  mulher,  só  são  possíveis  por  causa  da

insubordinação dela mediante tais valores.

Para  aprofundar  a  questão  em torno insubmissão da  mulher,  fez-se também o

estudo da simbologia presente no animal e no objeto no qual ela é transformada para entender

ainda mais as consequências dessa maneira de agir. O animal que resulta da transformação

apresenta um aspecto negativo e caracteriza uma extensão do caráter  da mulher  antes  de

sofrer  a  mutação.  Segundo  Vladimir  Propp,  “há  animais  cuja  aparência  (…)  fazem-nos

lembrar certas qualidades negativas dos homens” (PROPP, 1992, p. 66) e isso pode provocar

riso ou temor, como aconteceu nos textos analisados. 

Examinou-se ainda o corpo feminino representado no cordel de metamorfose, o

qual  apareceu  quase  sempre  revestido  de  elementos  que  suscitam  o  erótico.

Consequentemente,  a análise serviu para mostrar que o corpo feminino ainda é objeto de

medo e desejo por parte do masculino. No cordel, esse corpo é capaz de transformar o homem

em um ser frágil e dependente da mulher, por isso é sempre tratado de forma condenável.

Tudo que no corpo feminino refere-se ao seu poder de sedução é considerado transgressor.

Com base nisso, compreende-se o cordel de metamorfose como um repositório do

modo  de  pensar  da  sociedade  que  se  constrói  nele,  mas  que  é  também  um  reflexo  da

sociedade na qual surge o cordel. O estudo todo se pautou na Teoria da Residualidade para

mostrar que esse discernimento em torno do feminino no cordel de metamorfose se construiu

não exatamente  no momento da gênese  do texto  cordelístico,  mas  é  um processo que se

desenvolve desde a Antiguidade quando começa a se efetivar a sociedade patriarcal.

No cordel são observadas algumas novidades nesse modo de pensar o feminino.

Muitas vezes as imposições impostas às mulheres não são aceitas, o que gera um desconforto,

mas mostra também o surgimento de novos caracteres em torno do imaginário da mulher. O

estudo desenvolvido mostrou a força do resíduo, mas, sobretudo a força dos processos de

cristalização,  endoculturação  e  hibridação  cultural,  tendo  em  vista  que  estes  são  os

responsáveis pelo surgimento de um novo modo de pensar o feminino, mesmo que nele ainda

remanesçam resquícios de elementos indesejáveis de passados distantes.
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O desenvolvimento deste trabalho também foi de suma importância para mostrar a

literatura e a sociedade como uma grande teia que interliga pontos extremos. O elo entre esses

pontos foi observado no estudo sobre a metamorfose, o grotesco e o feminino nos cordéis

analisados.  Esse  resíduo  mostrou-se  cristalizado  em  diversas  épocas  por  meio  dos  três

elementos citados e, pela endoculturação e a hibridação cultural, ainda se mostra vivo. Mas a

sua vivacidade é também um meio para se construir  novas  formas de pensar  a  mulher  e

provocar questionamentos em torno dos quais seja possível entrever novos olhares. Um novo

imaginário em torno do feminino se constrói e ele não seria possível se não houvesse o antigo.
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