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RESUMO 

 

Este projeto tem como objetivo analisar a adaptação da obra de Ariano Suassuna, 

Romance d’A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta, para a minissérie, 

intitulada A Pedra do Reino, dirigida por Luiz Fernando Carvalho e exibida pela Rede 

Globo entre os dias 12 e 16 de junho de 2007. Esta análise será realizada a partir da 

cena da auto-coroação da personagem Quaderna, usando a metodologia proposta por 

Umberto Eco em “Para uma investigação semiológica sobre a mensagem televisual”, 

artigo integrante da obra Apocalípticos e integrados, com a qual pretendemos elucidar o 

uso de signos na adaptação e fidelidade desta com a obra original. 

 

 

Palavras- Chave: Adaptação, Literatura, Folkcomunicação, Análise Semiológica. 

 

ABSTRACT 

 

This project has as objective to analyze the adaptation of the workmanship of Ariano 

Suassuna, Romance d’A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta, for 

minissérie, intitled the A pedra do Reino directed for Luiz Fernando Carvalho and 

shown for the Rede Globo between days 12 and 16 of June of 2007. This analysis will 

be carried through from the scene of the auto-crown of the Quaderna personage using 

the methodology proposal for Umberto Echo in “For a semiológica inquiry on the 

televisual message”, integrant article of the workmanship Apocalyptic and integrated, 

with which we intend to elucidate the use of signs in the adaptation and allegiance of 

this with the original workmanship. 

 

 

Key Words: Adaptation, Literature, Folkcomunicação, Semiológica Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I- Introdução 

O objetivo geral deste projeto foi verificar como a cena de auto-coroação da 

personagem narrador Quaderna foi transportada do livro para a televisão, verificando o 

que foi mantido e o que foi alterado nesta passagem de um suporte para o outro. Foram 

analisados elementos como a existência de outras personagens no livro e se estes foram 

mantidos ou não na televisão, o figurino, objetos presentes e usados pela personagem no 

momento de sua auto-coroação, bem como a importância dada a estes nas duas obras. 

 Também foi de suma importância verificar elementos verbalizados no livro e 

como o texto foi mantido ou alterado na passagem para a obra audiovisual.  

Para fazer esta análise, utilizamos como metodologia a pesquisa proposta por 

Umberto Eco em “Para uma Investigação Semiológica sobre a Mensagem 

Televisional”, artigo integrante da obra Apocalipticos e Integrados, que tem por 

pressuposto, que as mensagens televisivas são sistemas de signos, fixados a um código, 

que supõem-se comum ao remetente e ao receptor, em um contexto comunicativo dado
1
.  

Concebemos também, em adesão a Umberto Eco, que os significados das 

mensagens são constituídos a partir dos códigos em que elas (as mensagens) são 

formuladas e, que as mensagens televisivas resultam do emprego de três códigos 

principais: o icônico, o lingüístico e o sonoro. 

Tendo em vista a concentração da análise na cena da auto-coroação da 

personagem Quaderna, as questões de pesquisas que foram verificadas dizem respeito à  

manutenção ou modificação nos elementos narrativos de tal cena.  

Para isso, foram levados em conta os seguintes elementos: 

 Manutenção ou supressão de personagens presentes na cena descrita na obra 

literária em sua transposição para o audiovisual? 

 O figurino descrito no livro foi mantido na televisão, ou este item foi 

modificado na adaptação? 

 Os elementos narrativos, vinculados à personagem (objetos, figurino ect), 

foram mantidos, retirados ou acrescentados na obra audiovisual? 

 

 

 

1.1 - Adaptação de obras literárias na televisão 

                                                 
1
 Umberto Eco  “Para uma investigação semiológica sobre a mensagem televisual” IN Apocalípticos e 

integrados. São Paulo, Ed.d Perspectiva, 1970, p. 366. 



Tendo em vista a grande presença de obras literárias na televisão, se faz 

necessário verificar como as características da obra original são tratadas no momento de 

sua adaptação para a televisão.  

 De 1964 até 2000, a TV aberta brasileira apresentou 59 telenovelas adaptadas da 

literatura nacional, além de 26 minisséries, de 1982 até 2000, adaptadas também da 

literatura brasileira. No início, a literatura estava muito presente nas telenovelas, já que 

eram a fonte de histórias e textos. Observa-se uma diminuição do número de telenovelas 

vindas da literatura a partir de 1982, quando o formato minissérie começa a aparecer na 

televisão e toma como base textos literários, sendo que as novelas começam a ser 

escritas já com este propósito.
2
 

 A literatura erudita geralmente passa por um processo de maior diferenciação do 

original quando adaptada para a televisão, já a literatura considerada de massa se 

mantém mais fiel, já que sua estrutura como livro já se assemelha mais a um folhetim, 

podendo manter suas características. (SODRÈ, 1978) 

Segundo Muniz Sodré, em seu livro Teoria da literatura de massa (1978), a 

literatura de massa teve sua origem no cordel espanhol dos séculos XVI e XVII. Estes 

folhetins tinham como principal característica trazer histórias populares, ou mesmo 

resumos de obras cultas, dando à população pobre, mas alfabetizada, acesso à cultura. O 

cordel, no entanto não se caracterizava como uma reprodução ou resumo de livros 

moralizantes ou de debate político-social, ao contrário, trazia histórias de crime, paixão 

e casos horrendos, que serviam de inspiração para novelas cultas. Entretanto este tipo de 

literatura sofria forte influência de doutrinas antimaterialistas, religiosas, misógina, etc. 

Ainda segundo Sodré (1978), a evolução e modificação das histórias veiculadas 

pelo cordel mostra a degeneração do gosto popular após 1650, correspondendo a uma 

divisão do gosto popular e burguês de consumo. Com a invenção e popularização da 

imprensa no século XVIII o cordel cede espaço para o folhetim. As histórias antes 

trazidas nos cordéis agora passam a ser publicadas em jornais, geralmente em seus 

rodapés. Apesar de serem um modo de acesso às classes populares, os romances 

populares faziam crítica social, sempre seguindo um ritual, um esquema de narrativa. 

A legitimação da literatura de massa, ao contrário da culta que é legitimada pela 

escola, pela academia, é feita pelo jogo-espetáculo, ela é feita para o entretenimento e é 

                                                 
2
 Sandra Reimão. Livros e Televisão. (2004 Anexos 2 e 3).  



legitimada pela indústria informativo-cultural. Sodré fala também que a literatura de 

massa é consumida como um produto facilmente descartável ou substituído. 

Para Sodré, o sucesso alcançado pelas adaptações de obras da literatura de massa 

para veículos audiovisuais se dá exatamente pelo fato de que este tipo de literatura se 

adequa ao midium, ou seja, ela passa do cordel para as páginas de jornal e daí para o 

vídeo mantendo suas características básicas, apenas se adaptando à época à qual 

pertence. Ao contrário, as obras da literatura culta raramente alcançam êxito em sua 

transposição de mídia justamente pela linguagem e seu compromisso com as técnicas de 

linguagem escrita. 

Apoiada no cinema, a narrativa romanesca é hoje o meio mais difundido 

de retratação dos comportamentos psicossociais. E a maior parte da 

produção cinematográfica atende aos princípios de estruturação daquilo 

que vimos designando como literatura de massa [grifo do 

autor](SODRÉ, 1978 p. 96)  

Pierre Bourdieu apoia sua teoria na valoração das trocas de bens simbólicos. 

Para ele, cada campo (entendendo campo como uma área da sociedade) tem sua 

autenticidade e autonomia para atribuir valor aos bens simbólicos, entre eles a arte e a 

produção cultural. 

A diferença entre os campos de produção erudita e aquele que produz para a 

cultura de massa, segundo Bourdieu, seria o fato de que o primeiro campo atribui 

valores para um produtor de bens culturais que serão consumidos por outros produtores 

de bens culturais; enquanto o campo de produção para a cultura de massa produz para 

não produtores culturais, que ele denomina como as frações não-intelectuais das classes 

dominantes. 

O campo de produção erudita somente se constitui como sistema de 

produção que produz objetivamente apenas para os produtores através 

de uma ruptura com o público dos não-produtores, ou seja, com as 

frações não-intelectuais das classes dominantes. (BOURDIEU, 1974 

p. 105) 

 

Bourdieu fala ainda que um campo de produção erudita prova sua autonomia de 

acordo com o poder que tem de atribuir valor para cada produção cultural internamente 

sem depender de fatores externos. O autor deixa claro que o campo de produção erudita 

nada tem a ver com classe social ou política, mas sim com a intelectualidade de seus 

membros. 



Levando esta teoria de campo e de valor das trocas simbólicas de Bourdieu, 

pode-se dizer que cada produto cultural tem seu valor simbólico. Os produtos culturais 

eruditos recebem como retorno de sua produção a aceitação, ou não dos membros do 

campo, enquanto os produtos culturais massivos são consumidos pelas massas. 

Para McLuhan, a mudança de mídia (do livro para os meios audiovisuais), como 

centro de disseminação de arte e cultura, provoca na sociedade a necessidade de uma 

profunda reflexão e da criação de novos modelos. Segundo McLuhan: 

 

 (...) temos de indagar se escolhemos pagar o preço de uma mudança 

tecnológica que não só substitui espaços e tempos múltiplos pelo 

nosso velho mundo euclidiano, mas que também puxa o tapete de sob 

todos os nossos procedimentos legais, políticos e educacionais dos 

últimos trezentos anos no mundo ocidental. (MCLUHAN, 2005 p. 46) 
 

Jean-Claude Bernardet faz uma reflexão dizendo que a classe média vive seu dia 

a dia de trabalho, respira a fábrica, o escritório ou a loja onde passa seu dia e quando 

não está neste universo sente-se num espaço de tempo vazio, até a chegada do 

expediente do dia seguinte. Neste contexto cabe ao cinema e à TV preencherem este 

espaço com conteúdo de interesse da classe média, mas que na verdade refletem o 

interesse dos patrocinadores das obras, que são geralmente voltadas a enaltecer a classe 

média, de forma a torná-la mais confiante portanto mais produtiva. 

A telenovela, neste contexto é um exemplo claro deste espelho social que a 

televisão se tornou. Seu formato, especialmente no Brasil foi moldado de forma a 

mostrar uma realidade que poderia ser alcançada pela classe média, um ideal, um 

degrau a subir. 

Bernardet faz uma reflexão que vai ao encontro das teorias sobre a telenovela 

quando diz que “(...) a classe média se comporta cegamente, aspirando mais a uma vida e a 

valores que imagina serem os das classes superiores, e desviando-se assim de seus próprios 

problemas (...)” (BERNARDET, 1976 p. 17). 

Neste sentido, com este trabalho pretendemos contribuir com o estudo da 

adaptação de literatura para a televisão, discutindo os aspectos que permanecem e o que 

é modificado de uma obra para a outra, no caso do presente trabalho, usando o recorte 

da cena da auto-coroação da personagem Quaderna, narrador da Pedra do Reino, de 

Ariano Suassuna, adaptada para a televisão por Luiz Fernando Carvalho. 

 

 



1.2- Cultura Pluralizada 

Um dos traços mais marcantes da cultura brasileira é seu pluralismo. Alfredo 

Bosi, em seu texto Plural, mas não caótico afirma que apenas com a admissão desta 

pluralidade podemos compreender a cultura brasileira, que é o resultado de “um 

processo de múltiplas interações e oposições no tempo e no espaço.” (BOSI 1987, p. 7) 

Para o autor, no Brasil existem duas culturas, popular, e a erudita, sem falar na 

herança de diversas outras culturas antigas, como a indígena e a dos imigrantes de todas 

as partes do mundo que por aqui chegaram. 

Bosi explica que os ritmos das culturas no Brasil são diversos, começando pelo 

andamento dos meios de massa, que segue um parâmetro de produção ininterrupta de 

signos, que são rapidamente substituídos por outros no calor e rapidez das produções, o 

que Bosi chama de tempo cultural acelerado.  

O autor fala ainda que destes estímulos múltiplos e rápidos o indivíduo só 

guardará o que sua cultura vivida lhe permitir entender, o restante será substituído por 

outro signo em instantes. 

Ariano Suassuna acredita na existência de uma cultura brasileira, como um 

episódio da cultura Ibérica, mas com características próprias e reconhecíveis como tal, 

ela tem a marca de sua terra. Neste sentido, da fusão da arte popular brasileira e da arte 

erudita para criar uma Arte Erudita Brasileira, o Movimento Armorial congrega todos 

os segmentos da arte, da literatura à música, passando pela pintura e outras 

manifestações
3
. 

Até meados de 2008, Ariano Suassuna teve quatro de suas obras adaptadas para 

a televisão, sendo que algumas também foram levadas ao cinema.  

Em 1994, a obra Uma mulher vestida de Sol, foi adaptada para um especial da Rede 

Globo; A Farsa da Boa Preguiça, foi a seguinte, transformada em um episódio de Terça 

Nobre, também da Rede Globo em 1995; em 1999, foi a vez de O Auto da 

Compadecida, ser transformado em minissérie da mesma emissora e editada para o 

cinema em 2000; A Pedra do Reino, foi convertida em minissérie da Rede Globo em 

2007 e veiculada também nos cinemas sem cortes. Antes disso, O Auto da 

Compadecida havia sido adaptada para o cinema em 1969 sob a direção de George 

Jonas. Esta obra também ganhou uma versão feita pelos Trapalhões, com o nome de Os 

Trapalhões no Auto da Compadecida, em 1986. 

                                                 
3
 Explicação dada por Suassuna em Aula Espetáculo proferida em 18 de setembro de 2007, no Memorial 

da América Latina (São Paulo), quando falou sobre sua visão de cultura brasileira. 



A parceria entre o diretor Luiz Fernando Carvalho e o escritor Ariano Suassuna, 

havia começado muito antes da adaptação do Romance d’A Pedra do Reino, com a 

adaptação de Uma mulher vestida de sol e Farsa da boa preguiça, também realizada 

por Carvalho.
4
  

A locação da adaptação da Pedra do Reino foi a própria cidade de Taperoá, 

transformada durante meses num grande cenário, no qual elenco, diretor, equipe técnica 

e de produção, bem como o próprio escritor, conviveram. Esta técnica de manter a 

equipe junta antes e durante as gravações também foi usada por Carvalho nas filmagens 

de Lavour’Arcaica, filme adaptado da obra de Raduan Nassar, que Luiz Fernando 

Carvalho dirigiu em 2001. 

Esta adaptação da obra de Ariano Suassuna para a minissérie A Pedra do Reino, 

inaugura o  projeto de Luiz Fernando Carvalho, denominado Projeto Quadrante, que 

tem como objetivo fazer adaptações de livros de quatro partes do Brasil: Nordeste, 

Norte, Sudeste e Sul. A minissérie foi produzida pela Rede Globo em co-produção 

executiva da produtora Academia Filmes, parceria que deve se manter durante o Projeto 

Quadrante todo. 

Este projeto foi descrito pela revista eletrônica Cinética como “uma espécie de 

projeto „armorial‟ de produção e mapeamento de um imaginário”. O artigo, escrito por 

Ilana Feldman, também fala sobre o abstrato do imaginário e a tentativa da Rede Globo 

em fazer do projeto quadrante uma forma de afirmar sua responsabilidade social para 

integrar o País. 

Se tal projeto é fantástico, já que o imaginário não é algo abstrato, mas a 

câmara de produção da realidade por vir, não esqueçamos que, para a 

Rede Globo, a produção desse imaginário, mesmo que a partir de 

transgressões e invenções estéticas, reverte-se em „responsabilidade 

social‟ e a ampliação de seu projeto de unificação do país, cujo slogan 

tem sido „Brasil. A gente se vê por aqui‟. A contradição que se coloca é 

que, ao capturar justamente aquilo que resiste a suas formas e padrões 

estéticos hegemônicos, a Globo alimenta sua própria „desintegração‟, 

mesmo que infinitesmal – e não menos potente por isso. 

(www.revistacinetica.com.br/pedradoreinoilana.htm acesso em 12 de 

março de 2008) 

 

Na página da Academia Brasileira de Letras dedicada à bibliografia de Suassuna, 

sua obra está classificada da seguinte forma: 

Teatro: Uma mulher vestida sol, 1947; Cantam as harpas de Sião ou o desertor e a 

princesa, 1948; Os homens de barro, 1949; Auto de João da Cruz, 1950; Torturas de 

                                                 
4
 Bráulio Tavares. ABC de Ariano Suassuna. ( 2007 P. 171). 

http://www.revistacinetica.com.br/pedradoreinoilana.htm


um coração, 1951; O arco desolado, 1952; O castigo da soberba, 1953; O rico 

avarento, 1954; O Auto da Compadecida, 1955; O casamento suspeitoso, 1957; O santo 

e a porca, 1957; O homem da vaca e o poder da fortuna, 1958; A pena e a lei, 1959; 

Farsa da boa preguiça, 1960; A caseira e a Catarina, 1962; As cochamblanças de 

Quaderna, 1987; A história de amor de Romeu e Julieta (publicado no Suplemento Mais 

da Folha de S. Paulo em 1997) 

Ficção: A história de amor de Fernando e Isaura, 1956; Romance d’A Pedra do 

Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta, 1971; As infâncias de Quaderna, folhetim 

semanal do Diário de Pernambuco, 1976- 77; História d’O Rei Degolado nas caatingas 

do sertão: ao sol da Onça Caetana, 1977. 

A obra de Ariano Suassuna editada em livro compreende oito obras: Uma mulher 

vestida de sol, escrita em 1947, ganhou o Prêmio Nicolau Carlos Magno em 1948; O 

auto da Compadecida, escrita em 1955; A história de amor de Fernando e Isaura, 

escrita em 1956; O Casamento Suspeitoso, escrita em 1957; O santo e a porca, escrita 

em 1957; A pena e a lei, escrita em 1959; Farsa da boa preguiça, escrita em 1960; 

Romance d’A Pedra do reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta, escrita em 1971. 

Romance d’A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta é 

considerada pelo próprio Suassuna como sua obra mais importante. Suassuna conta em 

diversas entrevistas que a história de Quaderna, especialmente a morte misteriosa de seu 

padrinho, coincidem com a morte de João Dantas, assassino de João Pessoa, fato que 

culminou no assassinato de João Suassuna, pai do autor, que até então procurava uma 

forma de escrever sobre os fatos de 1930, mas ainda não havia conseguido. 

Uma das características mais importantes da obra escrita por Suassuna é a forte 

ligação de Quaderna, narrador da história com seu padrinho, que morre trancado num 

cômodo, sem vestígios de entrada de um assassino, mas também sem características de 

um suicídio. 

Quaderna é retratado na minissérie e no livro em várias fases de sua vida, sendo 

a personagem narrador das duas obras. No livro, ele, Quaderna, conduz o leitor de 

dentro de sua cela, na qual escreve seu livro contando toda sua vida, incluindo a 

trajetória de sua família; na minissérie ele ganha mais uma idade, a do velho Quaderna, 

caracterizado como um palhaço mambembe, que, junto com o Quaderna encarcerado, 

conta a história da personagem, da Pedra do Reino e da família Quaderna, considerada 

pelo narrador como a herdeira do trono do Brasil. 



Quaderna pode ser classificado como um herói errante. Segundo artigo 

publicado na revista digital Cinética, a personagem principal da Pedra do Reino, seria 

“(...) a um só tempo trágico e picaresco, bravio e covarde, ordinário e delirante, 

desmesurado e oscilante.” São estas características que fazem de Quaderna o narrador 

de uma história lúdica, mas que cita acontecimentos e fatos reais da história brasileira.  

É neste contexto que pretendemos analisar as características que se mantém e as 

que diferem na transposição da obra, do livro para a televisão. Para tanto, faremos a 

análise de uma cena presente nos dois suportes. 

O recorte escolhido é a cena em que a personagem Quaderna se auto-coroa 

“Dom Pedro IV, O Decifrador, Rei e Profeta do Quinto Império e da Pedra do Reino do 

Brasil” (SUASSUNA, 1971 p. 151). 

No livro a ação se passa no Folheto XXII – A Sagração do Quinto Império, 

páginas 149 à 152. Na minissérie esta cena se apresenta já no primeiro capítulo aos 43 

minutos e 17 segundos, até o final do primeiro capítulo (46‟ 25”). 

O objetivo deste projeto é fazer uma análise de cena, de personagens, adereços, 

enfim, de como a obra narrada no livro foi transposta para o audiovisual. Quais recursos 

o diretor Luiz Fernando Carvalho usou para manter os elementos narrativos contidos no 

livro e quais  modificações a cena sofreu neste processo? 

Essa cena está sendo destacada por nós como um local privilegiado para a 

discussão de temas relacionados à questão da adaptação. Sabemos, entretanto, que as 

observações registradas em relação à adaptação desta cena podem ser extrapoladas para 

todas as outras cenas da adaptação em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II - Teledramaturgia – O formato minissérie 

Desde 1982, com Lampião e Maria Bonita, na Rede Globo, o Brasil vê 

consolidado um novo formato de teledramaturgia: a Minissérie
5
. Com a estrutura básica 

da telenovela, ou seja, uma história fracionada com ganchos entre os capítulos e um 

fechamento da trama ao final, mas com a diferença de ser uma obra com número 

reduzido e pré-determinado de capítulos fechados, a minissérie é hoje um formato já 

arraigado à teledramaturgia e à vida do telespectador brasileiro. 

A teledramaturgia chega ao país um ano após a Televisão
6
, em 1951. A primeira 

novela, ainda não diária, transmitida pela TV brasileira foi Sua Vida Me Pertence, 

apresentada em 15 capítulos, de vinte minutos cada, a partir de 21 de dezembro de 1951. 

A telenovela era transmitida pela TV Tupi de São Paulo, as terças e quintas-feiras às 

20h.  

O formato da telenovela brasileira, hoje reconhecida no mundo todo como um 

formato único, exportado para vários países, foi se adequando à realidade da população. 

No início, segundo Mauro Alencar em seu livro A Hollywood brasileira, o modelo 

usado no Brasil era importado de Cuba, que por sua vez havia trazido o formato de 

história em pedaços dos Estados Unidos com algumas modificações. 

Em tempo, a estrutura da história em pedaços que hoje conhecemos como 

telenovela tem início no rádio. Na década de 1930, nascem nos EUA as primeiras 

radionovelas. Por serem patrocinadas pelas fábricas de sabão recebem o nome de soap 

opera. O modelo logo foi empregado também em Cuba, porém com a inspiração nos 

folhetins e, ao contrário do modelo americano que privilegia as tramas sem fim 

(destaque para Days of our lives que comemorou 31 anos e 8 mil capítulos em 1997), as 

novelas cubanas são de menor duração, com histórias contadas com começo, meio e 

fim. É este modelo que é trazido para o Brasil. 

                                                 
5
 Mauro Alencar. A Hollywood brasileira. Panorama da telenovela no Brasil, 2004  p. 67. 

6
 A TV foi inaugurada no dia 18 de setembro de 1950, por iniciativa do empresário Assis Chateaubriand, 

que traz para o Brasil a primeira emissora de Televisão da América Latina, a TV Tupi Difusora de São 

Paulo. Com modelo importado dos EUA, Chateaubriand distribuiu 200 aparelhos de TV para poder 

transmitir a programação da nova mídia. Estes aparelhos foram dados a autoridades, políticos, 

empresários e amigos de Chateaubriand, além de outros 22 receptores distribuídos em vitrines de 17 lojas 

no centro de São Paulo. (Sandra Reimão – TV no Brasil – ontem e hoje)  



No Brasil, a cultura dos folhetins, publicados em jornais, já era conhecida e 

apreciada desde os tempos de Joaquim Manuel de Macedo e José de Alencar e por isso 

o modelo cubano não encontrou resistência, ao contrário, atingiu o público de imediato. 

Os folhetins televisivos agradavam ao público nacional, porém, a necessidade de 

mais verossimilhança com a vida do espectador fica cada vez mais evidente. A 

aproximação da telenovela com a vida real começa a acontecer a partir de 1969, 

inaugurado pela trama Véu de Noiva. Tem início, então, o estilo “novela verdade”, 

usando toques de realidade na vida do faz-de-conta. Nesta época, apesar da rígida 

censura
7
, a telenovela já estava consagrada e fazia parte do cotidiano nacional.  

 

A partir de 1969, com Véu de Noiva a „novela verdade‟ como dizia a 

publicidade -, às 20 horas, as histórias começaram a incorporar a 

realidade: o automobilismo era utilizado como pano de fundo com o 

personagem de Cláudio Marzo – ao lado de Regina Duarte, Myrian 

Pérsia, Geraldo Del Rey, Glauce Rocha e outros - ligado à figura de 

Emerson Fittipaldi, então nosso principal piloto. (ALENCAR, 2004 

p. 25) 

 

Esther Hamburger
8
diz que ao longo do tempo e da evolução do gênero, as 

telenovelas se tornam grandes termômetros da vida cotidiana e dos costumes da 

sociedade, mostrando a vida privada para o grande público. O espectador se vê nos 

personagens e se identifica com as situações. 

Após um período no qual os textos das novelas eram trazidos de outros países e 

adaptados ao seu contexto social, o Brasil se consolida como produtor de telenovelas 

trazendo autores de teatro que escrevem enredos mais realistas em detrimento das 

fantasiosas novelas latinas. Esta migração de autores chama a atenção das elites que 

querem ver o desempenho de conhecidos autores do teatro nesta nova mídia.  

A autora fala sobre a fidelidade do público com as novelas:  

 

E talvez o fascínio e a repercussão pública das novelas estejam 

relacionados a essas ousadias na abordagem dos dramas privados de 

todo dia; e o quanto a moral final corresponde a modelos 

convencionais ou liberalizantes com freqüência tem a ver com uma 

negociação imaginária indireta e cheia de mediações que envolvem 

autores, produtores, pesquisadores de mercado, instituições como a 

censura, a Igreja e o público. (HAMBURGER, 1998 p. 475) 
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 O Ato Institucional nº 5 já havia sido instaurado no país pelo governo do General Arthur da Costa e 

Silva, em 13 de dezembro de 1968 vigorando até 31 de dezembro de 1978. 
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Outra característica que a telenovela vai tomando é a padronização de temas de 

acordo com o horário de exibição. Na década de 1970, a Globo padroniza horários e 

temas de suas telenovelas, bem como número de capítulos das tramas. Sendo assim, a 

telenovela começa a ser tratada de acordo com seu público-alvo, ou seja, cada horário 

era destinado a um público. O horário das 18 horas foi caracterizado pelas adaptações 

de obras literárias.  

 

O horário das 18 horas que, inicialmente, seguia uma linha 

pedagógica, mas sem muita audiência, deu lugar a desenhos 

animados e seriados americanos. Sua grande guinada ocorreu, porém, 

pelas mãos do diretor Herval Rossano que, a partir 1975, passou a 

encenar adaptações de obras literárias para a TV, que se tornariam 

mais tarde fonte de grande prestígio para a Rede Globo e para a 

televisão brasileira. (ALENCAR, 2004 p. 28) 

 

Já o horário das 19 horas se estabeleceu como o horário das comédias de 

costume, voltadas para o público jovem, com histórias leves e românticas. Os outros 

dois horários de exibição de telenovelas eram às 20 e às 22 horas.  

 

O horário das 20 horas abordava temas rurais e urbanos, além de 

discussões sobre acontecimentos do dia-a-dia. E o horário das 22 

horas, já não tão vigiado pela censura, exibia tramas adultas. A 

audiência dispara. (ALENCAR, 2004 p. 31). 

 

A última novela do horário das 22 horas foi Sinal de Alerta, de Dias Gomes, 

exibida entre 1978 e 1979. O horário passa então a ser ocupado por teledramaturgia de 

menor duração. Segundo Alencar (2004), o público deste horário sinalizava um 

interesse por histórias com menos capítulos e com mais análise e críticas sociais e neste 

contexto a Globo decide iniciar a produção de programas em formato de seriados e 

minisséries.  

 

2.1 – Distinção entre formatos 

Apesar dos formatos telenovela e minissérie apresentarem várias características 

em comum, existem algumas distinções entre eles. Renata destaca quatro tipos de 

teledramas: o unitário, minissérie, seriado e a novela, sendo os três últimos o que 

classifica como não-unitários. 

Em geral, apenas para a contextualização, segundo a autora, o unitário constitui-

se “(...) como o nome indica, de uma ficção para TV, levada ao ar de uma só vez, com 

duração de aproximadamente uma hora, programa que se basta em si mesmo, que conta 



uma história com começo, meio e fim, que esgota sua proposição na unidade e nela se 

encerra.” (PALLOTTINI, 1998 p. 25). Este formato, muitas vezes se confunde com o 

filme feito para a TV. Para a autora, o que distingue um do outro são justamente as 

condições técnicas. 

 

Hoje em dia, é bastante difícil – para o leigo – distinguir um unitário 

de televisão (programa feito para ser viso de uma só vez, com 

internas e externas, ou seja, com cenas feitas em estúdio e cenas 

feitas ao ar livre, em locações), do filme feito para TV. Mas a 

diferença existe, e a olhos atentos revela-se em detalhes de definição 

e qualidade de imagem. Deve-se notar ainda que, muitas vezes, a 

película acaba por ser passada a vídeo-teipe, complicando ainda mais 

as identificações do gênero inicial. (PALLOTTINI, 1998 p. 23)  

 

O unitário chega à TV em forma de teleteatro, ou seja, com texto feito 

originalmente para o teatro e adaptado com as técnicas da televisão e levado ao público 

pelo meio eletrônico. Inicialmente esta ação era realizada ao vivo, depois, com a criação 

do videoteipe, passa a ser gravada e transmitida em várias partes do país
9
.  

 

O teleteatro se aceita como teatro em TV, assume as regras do jogo 

teatral e as realiza no estúdio de televisão; o resultado é transmitido 

diretamente ao público, ou gravado em fita para posterior 

exibição.(PALLOTTINI, 1998 p. 26)  

 

Já nos formatos não-unitários, a autora explica a diferença entre cada um dos 

formatos. Grosso modo, o seriado por ser classificado como um tipo de ficção televisiva 

contada em episódios, que, apesar de ter unidade relativa suficiente para que seus 

episódios possam ser vistos independentemente e, às vezes, sem observação de 

cronologia de produção, também apresenta uma unidade total do conjunto, que é dada 

por um propósito do autor e por uma proposta de produção. Essa base de unidade se 

consubstanciara em personagens fixos, no tratamento de uma época, de um problema, 

ou de um tema.  

No Brasil um dos primeiros seriados foi Malu Mulher, com Regina Duarte e 

Denis Carvalho, realizado pela TV Globo em 1979
10

. O seriado tinha como tema central 

o cotidiano de uma mulher (Regina Duarte), mãe de uma filha adolescente, que passava 

pela situação de ser divorciada. O tema da separação, criação da filha sem o pai e 

                                                 
9
 No início de suas transmissões a televisão era feita ao vivo e com transmissão local. Com a chegada do 

videoteipe as produções passam a ser veiculadas em algumas partes do país, em dias diferentes até evoluir 

para a compra de trechos de transmissão e chegar à transmissão que conhecemos hoje.  
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 Mauro Alencar. A Hollywood brasileira. Panorama da telenovela no Brasil,  p. 66. 



abertura do mercado de trabalho para a mulher eram os ganchos com a vida real e com 

os temas polêmicos da época. 

Já a novela se caracteriza por uma estrutura que contém conflitos de duas 

naturezas: os provisórios, que são resolvidos em curto prazo, geralmente no mesmo 

capítulo ou de um para o outro; e os definitivos, que vão se desenrolando ao longo da 

trama, mas só tem um desfecho no final da obra. Os personagens também são múltiplos, 

bem como seus núcleos de vida, que podem se inter-relacionar.  

 

A telenovela se baseia em diversos grupos de personagens e de 

lugares de ação, grupos que se relacionam interna e externamente – ou 

seja, dentro do grupo e com os demais grupos; supõe a criação de 

protagonistas, cujos problemas assumem primazia na condução da 

história. E, na atualidade, tem uma duração média de 160 capítulos, 

sendo que cada capítulo tem, aproximadamente, 45 minutos de ficção. 

(PALLOTTINI, 1998 p. 35) 

 

Neste contexto, as telenovelas se valem de situações cotidianas mantendo uma 

estrutura básica binária, sempre colocando como pano de fundo um melodrama do bem 

contra o mal. Por situarem quase que exclusivamente suas tramas no eixo Rio de Janeiro 

– São Paulo, as novelas difundem um padrão de vida imaginado das classes médias 

urbanas para todo território. 

Chegamos a tal ponto em nossa cultura de consumo de telenovelas que os 

personagens destas tramas, seus gostos e modo de vida ditam o que é ser moderno. O 

assunto escolhido para ser colocado em pauta, em detrimento de outros, regula as 

intervenções entre a vida privada e a pública. Com toda esta dimensão alcançada, as 

novelas são hoje lucrativas com seus altos índices de audiência
11

. 

Já a minissérie seria uma junção do unitário e da novela
12

. Para Alencar as 

minisséries seriam uma novela curta, com a diferença de terem número limitado de 

capítulos e não comportarem modificações durante sua exibição. O autor explica ainda 

que a trama de uma minissérie não tem muitas tramas paralelas e a adaptação literária 

uma de suas fontes de inspiração. Outra característica apontada por Alencar seria a 

adição de regionalismos, além de requinte para um público mais exigente. 

 Esta estrutura fechada da minissérie é também defendida por Renata Pallottini:  
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 Segundo Alencar, a minissérie seria uma extensão do Caso Especial programa unitário exibido pela 

Globo com adaptações literárias ou textos inéditos em um único episódio.  



A minissérie [grifo da autora]  é uma espécie de telenovela curta, 

totalmente escrita, via de regra, quando começam as gravações. É 

uma obra fechada, definida em sua história, peripécias e final, no 

momento em que se vai para a gravação. Não comporta, em geral, 

modificações – como a telenovela de modelo brasileiro – a serem 

feitas no decurso do processo e do trabalho. (PALLOTTINI, 1998 p. 

28)  

 

No Brasil, a minissérie era chamada de teleromance quando se tratava da 

adaptação de obras literárias para a Televisão. Eram programas de, em média, dez 

capítulos, que apresentavam uma obra da literatura mundial, predominantemente da 

literatura brasileira. Este formato foi inaugurado em São Paulo pela TV Cultura, que 

levou ao ar uma série de adaptações de romances e contos, neste caso chamados de 

telecontos. Atualmente a minissérie não tem mais a rigidez no número de capítulos, 

como explica Pallottini: 

 

A minissérie é hoje, para nós um programa que tem, geralmente, de 

cinco a vinte capítulos (essa duração é arbitrária, mas não pode, de 

maneira nenhuma, aproximar-se da duração padrão de uma novela 

que tem, em média, 160 capítulos). É, como foi dito, em geral, um 

trabalho totalmente fechado, pronto em sua escrita antes da gravação, 

que tem continuidade absoluta – a mesma da telenovela -, cuja 

unidade se completa na visão da totalidade dos capítulos e é garantida 

pelo conjunto do assunto, e cujos capítulos possuem a mesma 

unidade relativa de um capítulo de telenovela; pareceria, mesmo, que 

a minissérie nada mais é que uma telenovela pequena. No entanto, em 

sua técnica de escrita, ela se assemelha mais a um filme longo de 

cinema. (PALLOTTINI, 1998 p. 28 e 29) 

 

A transferência da adaptação de literatura para a televisão, da telenovela para as 

minisséries ocorre no período entre as décadas de 1980 e 1990, especialmente na Rede 

Globo. Sandra Reimão contextualiza esta informação: 

 

Na realidade, nos anos 1980-1990, pode-se dizer que, especialmente 

na TV Globo e Manchete, há uma mudança de orientação no que 

tange ao formato básico da ficção seriada televisiva baseada em 

literatura de autores nacionais – esse filão se fará presente 

basicamente em minisséries. Entre 1980 e 1997 a Globo, a Manchete 

e a Bandeirantes realizaram mais de vinte minisséries deste tipo. Ou 

seja, do conjunto das cerca de 69 minisséries produzidas de 1982, ano 

em que esse formato se consolidou (com Lampião e Maria Bonita, 

Globo), até fins de 1997, 37% delas (26) foram adaptações de 

romances de autores brasileiros.” (REIMÃO, 2004, p. 28) 

 

Segundo Pallottini, a minissérie tem como principal característica manter-se 

inalterada, sendo que as personagens se mantém do princípio ao fim fieis a proposição 



original. Suas ações e desfechos no final da obra são regidas pelo comportamento 

inicial. Estas personagens são coerentes. Outra característica da minissérie é a de não 

manter o público “refém” de sua história por meses a fio. 

Em resumo, o formato minissérie oferece ao público histórias concisas, com 

começo meio e fim, sejam elas adaptações literárias ou textos feitos com este propósito, 

em número reduzido e pré-determinado de capítulos. Ao iniciar o acompanhamento da 

trama, o telespectador sabe, exatamente, quanto tempo irá assistir aquela história e, 

grosso modo, sua trama.  

Sendo uma obra fechada, ou seja, não concedendo ao público fazer modificações 

na trama, o formato minissérie acolhe a adaptação literária de forma eficaz, já que a 

obra está pronta, com o destino de suas personagens já traçado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III - O escritor Ariano Suassuna 

 

Para falar do Romance d’A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-

volta, considerado por Ariano Suassuna como uma de suas principais obras temos que 

abordar um tanto a vida do autor, intrinsecamente ligada a sua obra. 

A obra de Suassuna incorpora diversos temas, âmbitos, questões e perspectivas 

culturais, desde as temáticas em que se entrelaçam histórias antigas, medievais e 

renascentistas, com as da tradição oral sertaneja e da literatura de cordel, até formas 

teatrais e literárias, passando ainda pelo resgate da história e da cultura popular. Estudar 

as obras de Suassuna implica fazer uma visita, ainda que rápida, a esses vários aspectos 

do universo do autor.  

Desde muito pequeno, o autor tomou conhecimento de temas importantes da 

vida do país, que foram registrados, lembrados e mais tarde incorporados em sua obra. 

Nascido em 16 de junho de 1927, na Capital do Estado da Paraíba, João Pessoa, à época 

chamada também de Paraíba
13

, Suassuna nunca se refere ao seu local de nascimento 

pela atual denominação, isso por conta da rivalidade política entre sua família e a de 

João Pessoa. Esta luta familiar culminou na morte de seu pai, João Suassuna, em 1930, 

no Rio de Janeiro. Para a compreensão do romance abordado por este trabalho, é 

essencial abordar as circunstâncias da morte de João Suassuna.  

Em 1930, João Suassuna era deputado federal quando João Pessoa, então 

presidente da Paraíba, foi assassinado por João Dantas, primo da mãe de Ariano. Este 

episódio é narrado pelo Diário de Pernambuco do dia 27 de julho de 1930
14

: 

 

De visita a esta capital [Recife], foi ontem assassinado a tiros, em 

plena rua Nova, o dr. João Pessoa, presidente do Estado da Paraíba. 

Viera s. exa. da capital do vizinho Estado, pela manhã, a fim de visitar 

pessoa amiga, o sr. dr. Cunha Melo, juiz federal em Pernambuco, ora 

em convalescença de grave moléstia. Às 17:30 aproximadamente, 

dirigiu-se s. exa. para a Confeitaria Glória, na rua Nova, tomando 

assento junto a uma mesa em companhia dos srs. Agamenon 

Magalhães, ex-deputado federal e professor do Ginásio 
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Pernambucano, Caio de Lima Cavalcante, diretor substituto do Diário 

da Manhã, e Alfredo Whatley Dias, comerciante desta cidade. Pouco 

depois, quando se achavam todos palestrando, após servirem-se de chá 

com torradas, penetra no estabelecimento, por uma das portas do 

oitão, na rua de Santo Amaro (hoje Palma), um indivíduo que se 

aproxima da mesa. Esse indivíduo, com um movimento rápido, detona 

a queima-roupa um tiro contra o presidente João Pessoa que, apesar de 

surpreso com o ocorrido, esboça um sorriso. Após esta detonação, diz 

o indivíduo: „Sou João Dantas‟. O dr. Agamenon Magalhães procura 

segurar o braço do assassino que, entretanto, ainda consegue 

descarregar a arma três vezes contra o presidente da Paraíba, que no 

momento se erguera. (...) O sr. Antônio Pontes disparou dois tiros 

contra o criminoso, que foi alcançado por um deles na região occipital 

e caiu. (DUARTE, 2005 p. 188-9) 

 

Por conta disso, o pai de Suassuna foi também perseguido como suposto 

mandante do assassinato de João Pessoa. O desfecho da história aconteceu com o 

aparecimento do corpo de João Dantas, morto na Detenção de Pernambuco, em 6 de 

outubro de 1930, logo após o início da Revolução de 1930 e com o assassinato de João 

Suassuna, em 9 de outubro do mesmo ano, no Rio de Janeiro, onde  encontrava-se 

exercendo sua função Legislativa. 

A família Dantas nunca aceitou a hipótese de suicídio, versão oficial do fato. O 

corpo de João Dantas foi encontrado na cela, com o pescoço cortado. Hoje esta 

hipótese, de suicídio, é reconhecida como falsa (VICTOR & LINS, 2007 P. 18). Este 

mistério criado em torno da morte do primo de sua mãe influenciou Ariano Suassuna na 

construção da cena da morte do padrinho de Quaderna, em A Pedra do Reino. O próprio 

Ariano falou sobre isso em entrevista para o Volume 10 da coleção Cadernos de 

Literatura Brasileira.  

O trecho o qual Quaderna narra: 

 

Meu padrinho foi encontrado morto, no dia 24 de agosto de 1930, no 

elevado aposento de uma torre que existia na sua fazenda, a „Onça 

Malhada‟. Essa torre servia, ao mesmo tempo, de mirante à casa-forte, 

e de campanário à capela da Fazenda, que era pegada à casa.seu 

aposento superior era um quarto quadrado, sem móveis nem janelas. O 

chão, as grossas paredes e o teto abobadado desse aposento eram de 

pedra-e-cal. Por outro lado, meu Padrinho, naquele dia, entrara só no 

aposento e trancara-se lá em cima, dentro dele, usando, para isso, não 

só a chave, como a barra de ferro que a porta tinha por dentro, como 

tranca. 

(...) 

Pergunto: e agora? Como é que meu Padrinho foi degolado num 

quarto de pesadas paredes sem janelas, cuja porta fora trancada por 

dentro, por ele mesmo? Como foi que os assassinos ali penetraram, 

sem ter por onde? Como foi que saíram, deixando o quarto trancado 



por dentro? Quem foram estes assassinos? (...) Bem, não posso 

avançar nada, porque é ai que está o nó! Este é o „centro de enigma e 

sangue‟ da minha história. (SUASSUNA, 2007 p. 59-60) 

 

Segundo Suassuna, ao pedir que a irmã, Germana, lesse o livro que estava 

escrevendo, ela observou e questionou sobre a aproximação da morte do padrinho de 

Quaderna e a de João Dantas. Suassuna conta sobre a visita que a família fez a Dantas 

três dias antes de sua morte: 

 

Ele morreu aqui, na Detenção, que hoje é a Casa de Cultura. E, vejam 

vocês, eu vim visitá-lo com minha mãe no dia 3 de outubro de 1930, 

porque no dia 30 de setembro tinha morrido o pai dele. A gente 

estava refugiado aqui em Paulista. Mamãe foi comigo e com meu 

irmão João até a Casa de Detenção e lembro que fiquei 

impressionado com a altura das escadas e com o tamanho das chaves 

que abriram a cela. Eu lembro também que João Dantas estava de 

meia e chinelos, coisa que não se usava muito. Ele estava numa mesa 

jogando baralho. Vejam bem: era 3 de outubro, ia estourar a 

Revolução de 30; as tropas da Paraíba depuseram o governador, 

tomaram o poder e desceram para cá. Aqui tomaram a cadeia e, na 

madrugada do dia 6, João Dantas foi encontrado com a garganta 

cortada, na cela do terceiro andar da Detenção. Até hoje a gente tem 

certeza de que foi assassinato e o outro lado diz que foi suicídio. 

(CADERNO DE LITERATURA BRASILEIRA, 2000 p. 28) 

 

 Após a constatação das semelhanças entre os acontecimentos acima citados de 

1930, ou seja, a morte de João Dantas, e o episódio da morte do Rei, padrinho da 

personagem Quaderna, no livro Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do 

Vai-e- Volta, Suassuna diz que acentuou os detalhes para que se parecessem mais com 

os acontecimentos reais. 

 Com a morte de João Suassuna, a família se mudou para Taperoá, cidade 

localizada no Sertão do Cariri Paraibano, palco da obra  abordada por este trabalho  

entre outros textos do autor. Em Taperoá, Suassuna começou a participar de 

manifestações da cultura popular e também a ter acesso a obras da cultura erudita, que 

viriam a ser tornar bases de sua obra. 

 Em Ariano Suassuna um perfil biográfico, de 2007, as autoras Adriana Victor e 

Juliana Lins, destacam que o dramaturgo afirmou diversas vezes que é na infância e na 

juventude que se forma o universo mítico de um escritor e que depois disso o restante é 

acréscimo. (VICTOR & LINS, 2007 p. 34-5) 

 Foi justamente em Taperoá, ainda pequeno, que Suassuna passou a ter contato 

com alguns tipos de produção cultural que se fazem presentes em sua obra, como os 



desafios de viola, o teatro de mamulengos e o circo. Segundo Victor e Lins (2007), uma 

das principais personagens encontrados por Suassuna sob a lona circense e depois 

incorporada à sua obra é o palhaço: 

A infância na rua de Taperoá tinha uma atração maior que todas as 

outras para Ariano: o encantamento do circo. Um circo sem bichos, 

com festa e divertimento espalhados em cada canto sob a lona. No 

picadeiro, malabaristas, trapezistas, bailarinas, mágicos e, 

principalmente, palhaços. (VICTOR & LINS, 2007,  p. 27) 

 

 O palhaço está presente em várias obras de Suassuna. Em O Auto da 

Compadecida ele é o narrador Gregório, nome do palhaço do circo de Taperoá. No livro 

Romance d’A Pedra do Reino, Quaderna, que faz as vezes do narrador, não é 

caracterizado como um palhaço, mas na adaptação televisiva em formato de minissérie 

transmitida pela Rede Globo de Televisão, esta personagem foi apresentada como sendo 

um palhaço. Esta caracterização de Quaderna como um palhaço foi feita por Ariano  nas 

histórias do folhetim A história do rei degolado nas caatingas do sertão: ao sol da 

Onça Caetana, publicadas pelo Diário de Pernambuco, em 1975, e em 1977, 

publicadas em livro com o nome de O rei degolado. 

 Em entrevista para os Cadernos de Literatura Brasileira, Suassuna explica sua 

paixão pelo circo e a fusão desta arte com a escrita presente em sua obra, e afirma que 

essa mistura subsidiou uma concepção de uma possível dualidade humana - hemisfério 

Rei e hemisfério Palhaço. Segundo ele, se uma pessoa der mais vazão para o hemisfério 

Rei ela será uma pessoa cruel e autoritária, enquanto que o hemisfério Palhaço serviria 

para equilibrar o Rei. 

 Outro hábito adquirido em Taperoá foi o da leitura. Consta que João Suassuna 

deixou uma boa biblioteca, da qual faziam parte livros como Os três mosqueteiros, de 

Alexandre Dumas, e outra obra que influenciou decisivamente Ariano: Os Sertões, de 

Euclides da Cunha (VICTOR & LINS, 2007 p. 29 e 30). O livro, que narra os 

acontecimentos da Guerra de Canudos, num documento que revela o sertão em sua mais 

dura face, além do conflito que marcou a história do Brasil. Em Os Sertões, Ariano 

encontrou símbolos e elementos que mais tarde incorporou em sua obra. 

 Ao se mudar para o Recife, em 1937, para completar os estudos, Ariano 

continua a encontrar boas bibliotecas. Tanto no colégio Americano Batista quanto no 

Ginásio Pernambucano, o escritor encontrou acervos que despertaram sua curiosidade 

pela leitura, que se transformou em paixão pela literatura, e o incentivou a escrever. 

 



O menino que descobriu aos 12 anos que queria ser escritor começou, 

primeiro, admirando os personagens das histórias que lia. Logo 

passou a admirar os autores daquelas histórias, eles também 

misteriosos personagens. Por fim, Ariano passou a querer 

transformar-se em um grande personagem-escritor. (VICTOR & 

LINS, 2007 p. 47) 

 

Já na faculdade de Direito, que cursou no Recife, entre 1946 e 1950, conheceu 

Hermilo Borba Filho, com quem fundou, no ano de ingresso na faculdade, o Teatro do 

Estudante de Pernambuco. Foi também Borba Filho que apresentou a Ariano a obra de 

Frederico Garcia Lorca, poeta e dramaturgo espanhol. Esse contato com a obra de 

Garcia Lorca abriu novos caminhos para a literatura de Suassuna. (VICTOR & LINS, 

2007 p. 57) 

A partir do contato com essas obras de Lorca, o escritor brasileiro passou 

gradualmente a incorporar em seus trabalhos elementos da cultura ibérica que, para ele, 

podem ser apontados como uma das fontes da cultura nordestina e brasileira.  

Ariano costuma dizer em suas aulas-espetáculo- eventos idealizados pelo próprio 

Suassuna enquanto Secretário de Cultura do Estado de Pernambuco a fim de continuar o 

ensino após sua saída da Universidade Federal de Pernambuco- que a cultura brasileira 

é local, porém ela é um episódio da cultura ibérica, com traços peculiares adquiridos no 

país (informação verbal). 
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Toda obra de arte é ligada a um local determinado, toda arte é 

nacional. Ninguém mais espanhol que Cervantes‟ [Suassuna], sempre 

reforçou Ariano, usando o exemplo da Espanha. „Obras criadas em 

locais determinados e com todas as características dos países em que 

foram realizadas tornam-se universais por sua alta qualidade e pela 

divulgação que alcançaram, o que permitiu que elas fossem incluídas 

no patrimônio comum da Arte mundial (declaração de Suassuna em 

VICTOR e LINS, 2007 p. 57). 

 

 Suassuna, na entrevista concedida para  o volume 10 dos Cadernos de Literatura 

Brasileira (2000), diz que discorda da atribuição do conceito de regionalismo à sua 

obra. Segundo ele, uma obra pode se passar em uma pequena vila sertaneja, caso da 

citada Romance d’A Pedra do Reino, porém, ser universal.  

Para o escritor uma obra tem valor universal se ela refletir os problemas do 

homem através de uma situação local, ou seja, através do caso local se atinge um 

público mais abrangente, universal. (CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, 

2000) 
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Lígia Vassallo, em seu ensaio publicado no volume dez dos Cadernos de 

Literatura Brasileira, (2000) “O grande teatro do mundo”, fala sobre a busca e a 

preocupação estética de Suassuna e como este movimento culminou na elaboração do 

projeto que deu origem ao Movimento Armorial.  

 Lançado em 18 de outubro de 1970, o Movimento Armorial tinha como 

principal objetivo juntar artistas de diversos segmentos (música, artes plásticas, dança, 

literatura etc) para formar uma cena artística em defesa da cultura popular. Nas palavras 

do próprio Ariano, reproduzidas por Vassallo:  

 

A Arte Armorial Brasileira é aquela que tem como característica 

principal a relação entre o espírito mágico dos folhetos do 

Romanceiro popular do Nordeste (literatura de cordel), com a música 

de viola, rabeca ou pífano que acompanha suas canções e com a 

xilogravura que ilustra suas capas, assim como o espírito e a forma 

das artes e espetáculos populares em correlação com este 

Romanceiro. (CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, 2000 

p. 147) 

 

 A idéia central que nasce com o Movimento Armorial é a da criação de uma arte 

brasileira erudita, baseada nas raízes populares. A origem da palavra Armorial está no 

substantivo que dá nome ao livro de registro de símbolos de nobreza e passa a designar 

a confluência dos vários segmentos da arte em busca de uma identidade popular - como 

já foi dito no sentido de feito pelo povo. Outro uso da palavra Armorial seria a 

qualificação de cantares do Romanceiro e toques de viola e rabeca com base da música 

barroca do século XVIII no Brasil. (VICTOR & LINS, 2004 p. 76) 

 Vassalo, na edição número 10 de Cadernos de Literatura Brasileira (2000), 

aponta, também alguns moldes explicar dramáticos que entrelaçam as peças escritas por 

Ariano Suassuna, mas que podem ser estendidas para sua obra completa. A autora fala 

que se podem identificar a comédia da Antiguidade, o teatro medieval - religioso e 

profano- e os folguedos nordestinos. 

 A comédia da antiguidade é uma das mais antigas tradições dramáticas 

ocidentais e tem como característica a propensão para a comédia social. Seu desenlace 

geralmente resulta em promoção social e num final feliz. “(...) a comédia canônica ou 

comédia de costumes tem final feliz, reviravolta e integração a uma nova sociedade, 

conforme entendimento de Northrop Frye, expresso em Anatomia da Crítica.” 

(VASSALLO, 2000 p. 164) 



 Do teatro medieval as peças de Suassuna se enquadram tanto na modalidade 

religiosa quanto na profana. O teatro religioso medieval destaca o mistério da fé e sua 

encenação. O milagre também está presente por meio da intervenção de Nossa Senhora 

em diversas ocasiões. 

Outra característica do teatro medieval religioso é a moralidade, que emite 

mensagem de atenção aos atos e gestos cometidos na Terra e serão julgados no Juízo 

Final. E a última manifestação deste teatro é o auto sacramental, que traz como temática 

a vida como representação ou sonho e a expressão alegórica. Embora este tipo de teatro 

tenha sido praticado na primeira metade do século XVII, ele atualiza elementos vistos 

desde a Idade Média. 

 A função metateatral, observada por Vassallo (2000), também é presente na obra 

de Suassuna de modo constante. A presença do palhaço, por exemplo, mostra um teatro 

montado dentro de uma obra, com o palhaço narrando os acontecimentos.  

 Já as características do teatro profano encontradas em Suassuna são a farsa, a 

commedia dell’arte e o circo. A primeira originalmente é uma peça curta, cômica, com 

personagens estereotipados, geralmente da burguesia. A farsa não tem preocupação com 

a moralidade e escolhe como tema fatos cotidianos. 

 A commedia dell’arte, de origem italiana no século XVI, empresta as 

características de improvisação das personagens fixos a partir de um roteiro e não de um 

texto. Este gênero foi largamente difundido na Europa e depois desapareceu, porém 

muitos de seus procedimentos foram incorporados a outras modalidades de espetáculo, 

chegando ao mamulengo. 

 E do circo a clara influência é a apresentação de algumas obras, usando a figura 

do palhaço como um narrador condutor do espetáculo. Em O teatro, o circo e eu, artigo 

publicado na Folha de S. Paulo de 23 de outubro de 1977 e reproduzido no livro de 

2008 Almanaque Armorial, Ariano fala da importância do Circo em sua vida e na sua 

criação literária. Para ele o circo é uma das mais completas imagens da representação da 

vida e do destino do homem na terra e manifestação essencial para entender sua obra 

(SUASSUNA, 2008 p. 209).  

Já declarei várias vezes que sou um Palhaço e Dono-de-Circo 

frustrado. Meu trabalho de escritor, de professor, de falso poeta fraco 

e pecaminoso, de cangaceiro sem coragem, de organizador de 

espetáculos armoriais de música e dança, de cavaleiro sem cavalo e de 

criador de cabras sem terra, não passa da tentativa de organização de 

um vasto Circo. (SUASSUNA, 2008 p. 210)   

 



Por último, dentro da obra de Ariano Suassuna verifica-se a influência dos 

folguedos nordestinos, que alimentam a estrutura das obras em paralelo com os modelos 

europeus. Entre os moldes mais comuns na obra de Suassuna estão os mamulengos. 

Este tipo de teatro é feito com bonecos e está na origem da escrita teatral do 

autor, lembrando que uma de suas primeiras peças foi Torturas de um coração ou Em 

boca fechada não entra mosquito, escrita em 1951 para ser apresentada por 

mamulengos para sua então noiva Zélia e sua mãe Rita, quando estas foram visitá-lo em 

Taperoá, durante sua recuperação da tuberculose. 

O teatro de mamulengos tem como característica a junção de música, dança com 

atos de pancadaria, valentia e galanteios. Esta modalidade teatral ele também apresenta 

forte comicidade, jogo de palavras e improvisação, entre outras características. 

Em resumo, a obra de Suassuna apresenta temas de longa data não apenas em 

sua estrutura, mas também na temática, sempre remetendo aos folhetos, histórias orais e 

lendas ibéricas e do ocidente em geral, que se perdem no tempo. Vassallo ressalta que 

estes temas escolhidos por Suassuna – sempre aludindo à sua influência na cultura do 

sertão e sendo, depois, remetidos a registros mais antigos – mostram o quanto a cultura 

nordestina é herdeira das diferentes sociedades que subjazem à portuguesa. 

(VASSALO, 2000) 

Para Suassuna o arcaísmo não é ruim. Ao contrário: pode fazer da arte algo que 

se projeta até para o futuro. 

 

3.2 - Folkcomunicação no universo de Ariano Suassuna 

O uso de gêneros populares, como é o caso do folheto remetendo à literatura de 

cordel em A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta, ou a temática de 

festas e canções da tradição oral nordestina, fazem da obra suassuniana um exemplar da 

folkcomunicação. 

Em seu livro Folkcomunicação: a comunicação dos marginalizados, de 1980, 

Luiz Beltrão define a folkcomunicação como: “ (...) o conjunto de procedimentos de 

intercâmbio de informações, idéias, opiniões e atitudes dos públicos marginalizados 

urbanos e rurais, através de agentes e meios direta ou indiretamente ligados ao folclore.” 

(BELTRÃO, 1980 p. 24).  Para ele, as manifestações folkcomunicacionais são em sua 

maioria resultantes de uma atividade artesanal, divulgadas horizontalmente. 

 

Em outras palavras, a folkcomunicação é, por natureza e estrutura, 

um processo artesanal e horizontal, semelhante em essência aos tipos 



de comunicação interpessoal já que suas mensagens são elaboradas, 

codificadas e transmitidas em linguagens e canais familiares à 

audiência, por sua vez conhecida psicológica e vivencialmente pelo 

comunicador, ainda que dispersa. [grifo do autor] (BELTRÃO, 1980 

p. 28) 

 

Ou seja, mesmo que se valendo de veículos impressos (jornais, livros, folhetos) 

ou mesmo comuns à comunicação de massa (rádio, TV), o conteúdo e a linguagem 

usados na construção das mensagens folkcomunicacionais são voltados para um público 

conhecido pelo comunicador. 

José Marques de Melo, em Mídia e cultura popular (2008), explica que Beltrão 

entende a folkcomunicação como uma mediação entre a cultura das elites e a cultura das 

classes trabalhadoras e comprovou que os processos de comunicação massiva no Brasil 

eram um episódio do período medieval europeu e coexistiam com os fenômenos de 

comunicação pré-moderna. 

 

(...) para legitimar-se socialmente e para conquistar os mercados 

constituídos por cidadãos que não assimilaram inteiramente a cultura 

alfabética, a indústria cultural brasileira necessitou retroalimentar-se 

continuamente na cultura popular. muitos dos seus produtos típicos, 

principalmente no setor de entretenimento, resgataram símbolos 

populares, submetendo-os à padronização típica da fabricação 

massiva e seriada. (MARQUES DE MELO, 2008 p. 18) 

 

Na mesma obra, Marques de Melo faz uma classificação em gêneros, formatos e 

tipos da folkcomunicação. Nesta tipologia, a obra de Suassuna poderia ser reconhecida 

dentro de algumas classificações, como no Gênero Folkcomunicação Oral, Formato 

Verso, Tipo cantoria; no Gênero Folkcomunicação Visual, no Formato Impresso, Tipos 

Almanaque de Cordel, Literatura de Cordel e Xilogravura Popular; Gênero 

Folkcomunicação Icônica, Formato Diversional, Tipo Adorno Pessoal; e ainda no 

Gênero Folkcomunicação Cinética, no Formato Distração, Tipos Circo mambembe e 

Mamulengo e no Formato Folguedo, Tipos Cavalhada e Guerreiro. 

 Também no Gênero Cinética se encontra o Formato Festejo, no qual 

poderíamos identificar a presença do tipo Festa do Divino, uma manifestação presente, 

mesmo que velada, na obra de Suassuna. (MARQUES DE MELO, 2008 p. 91 – 95). 

No livro Em demanda da poética popular, Idelette Muzart Fonseca dos Santos, 

descreve Taperoá como o centro da obra suassuniana. “O mundo suassuniano tem uma 

particularidade geográfica: sua capital literária é Taperoá, uma pequena cidade dos 



Cariris Velhos, no sertão da Paraíba, que ultrapassava apenas 12 mil habitantes no censo 

de 1975.” (SANTOS, 1999 p. 72)
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Esta forte ligação de Suassuna com os temas tratados em sua obra remete ao que 

Beltrão considerava relevante no comunicador de folk. Para ele, o folkcomunicador é 

uma pessoa com personalidade característica dos líderes de opinião identificada nos 

seus colegas do sistema de comunicação social. Entre as características destacadas por 

Beltrão estão o prestígio na comunidade, que independe da posição social ou 

econômica, sendo definido pelo nível de conhecimento que o comunicador detém sobre 

determinado tema e seus reflexos na vida da comunidade; exposição às mensagens do 

sistema de comunicação social, ou seja, ele participa da audiência da Comunicação de 

Massa e a submete aos padrões de seu grupo; freqüente contato com fontes externas 

autorizadas de informação; mobilidade; e arraigadas convicções filosóficas 

(BELTRÃO, 1980 p. 35). 

O comunicador de folk nem sempre é uma autoridade reconhecida, mas conta 

com o carisma da sociedade. Esta ascensão à liderança, segundo Beltrão, está ligada à 

credibilidade que o agente-comunicador adquire em seu ambiente e está ligada também 

à sua habilidade de decodificar as mensagens de forma popular (BELTRÃO, 1980 p. 

36). 

Sobre o público, Luiz Beltrão o divide em três grupos: os grupos rurais 

marginalizados; os grupos urbanos marginalizados; e os grupos culturalmente 

marginalizados. Dentro destas três divisões, o autor aponta as grandes oportunidades de 

comunicação de cada um dos grupos.  

Nos grupos urbanos marginalizados, uma das oportunidades de comunicação 

apontadas pelo autor são as festas religiosas urbanas, que reúnem o povo de uma 

comunidade em torno da celebração de uma data, santo ou manifestação de uma 

religião. 

Neste contexto, a Festa do Divino e seus rituais são uma das manifestações que 

se destacam e representam a resistência da cultura popular urbana. Entre os ritos desta 

festa estão as corridas de cavalos dos cavaleiros mascarados, chamadas e cavalhadas, 

que representam as guerras do bem contra o mal. (BELTRÃO p. 66 a 75) 

Um toque especial e tradicional ordena o início das cavalhadas: 

entram na praça os mouros em fila e a galope, montando cavalos 
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enfeitados desde os cascos, pintados de prateado, até as arreatas. 

Luxuosamente vestidos, levam à cabeça um casquete em veludo 

vermelho com detalhes prateados; usam calças e coletes de veludo da 

mesma cor, com plumas brancas; o rei mouro usa um capacete 

dourado, do tipo romano. Todos portam lança e pistola. Os cristãos, 

que entram depois, e cujo rei usa chapéus de três pontas, têm o traje 

todo azul. (BELTRÃO, 1980 p. 75) 

 

Beltrão também fala sobre a manifestação do sebastianismo, culto que acredita 

no retorno de dom Sebastião, rei de Portugal desaparecido em 1578 na batalha contra os 

mouros em  Alcácer-Quibir, na África. Este culto está classificado como uma 

comunicação dos grupos culturalmente marginalizados. 

Neste momento, o autor fala sobre os fatos ocorridos na Pedra Bonita, em 

Pernambuco, que em dois momentos foi palco de massacres sangrentos em nome da 

ressurreição de dom Sebastião e que serviram de base para o livro de Ariano Suassuna 

Romance d’A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta. 

A primeira ocorrência aconteceu em 1819, liderada pelo ex-soldado Silvestre 

José dos Santos, que anunciava visões sobre a volta do rei e como isto aconteceria. Uma 

das metas do grupo era tomar Pernambuco e resgatar os Lugares Santos de Jerusalém 

(BELTRÃO, 1980 p. 111). Este episódio culminou na morte de muitos homens, 

mulheres e crianças, e também em prisões realizadas pela polícia pernambucana. 

A segunda manifestação, ocorrida em 1838 no mesmo local, foi ainda mais 

sangrenta. Sob o comando do auto-intitulado rei João Ferreira, que instaurou a ordem de 

que ele, o rei, teria direito à primeira noite de todas as noivas, no dia 14 de maio de 

1838 iniciou-se um ritual de degola em nome da volta de dom Sebastião, que 

aconteceria após a unção das duas grandes pedras com o sangue dos degolados. 

Em três dias o ritual degolou trinta crianças, doze homens, onze mulheres e 

catorze cães. No terceiro dia o próprio rei foi degolado, tomando o comando seu 

cunhado Pedro Antônio, que comandou a retirada dos remanescentes, que se 

confrontaram com um contingente militar, embate que matou outras 22 pessoas de 

ambos os lados. (BELTRÃO, 1980 p. 111 – 113) 

Em 18 de junho de 1838, o Diário de Pernambuco publicou a seguinte matéria 

sobre o movimento sebastianista que se instalou na Pedra Bonita. O relato foi feito para 

o Diário de Pernambuco, em carta, pelo padre Francisco José Correia e integra o livro A 

história contada pelo Diário, comemorativa aos 180 anos do jornal: 

 



Inspirados em um velho folheto com lendas sobre o desaparecimento 

de El Rei Dom Sebastião, na batalha de Alacacér Quibir, na África, 

em 4 de agosto de 1578, e sua esperada ressurreição, João Antônio, 

morador de Vila Bela, no Sertão de Pernambuco, circulou pelos sítios, 

povoados e vilas mostrando duas pedrinhas como se fossem brilhantes 

de uma mina encantada, revelada por El Rei Dom Sebastião. Com 

grande poder de convencimento, adaptando a linguagem às pessoas, 

inventou a história da volta do reino encantado e grandes riquezas 

para todos. Assim se formou um movimento sebastianista, que 

escolheu como centro um local com duas grandes pedras de granito 

uma com 32 metros e meio, outra com 33 metros de altura – a 22 

léguas da vila de flores e porque as pedras brilhavam com os raios 

solares, o lugar ficou conhecido por Pedra Bonita, ou Pedra do Reino. 

(DUARTE, 2005 p. 36) 

 

 O uso de fatos reais na obra literária, como é o caso acima descrito, além da 

clara influência de manifestações populares como a cavalhada e o teatro de 

mamulengos, reforçam a ligação da obra de Suassuna e as manifestações de 

folkcomunicação. 

Como já foi dito, a leitura foi um hábito adquirido por Suassuna ainda criança 

em Taperoá e continuou sendo uma grande parte de sua vida.  

Entre as leituras feitas na infância, algumas peças de Henrik Ibsen, emprestadas 

a Suassuna pelo médico e Juiz de Direito de Taperoá, Abdias Campos, se destacam. 

Segundo Bráulio Tavares, em ABC de Ariano Suassuna, o escritor ainda menino tentou 

imitar o dramaturgo norueguês, porém sem sucesso, justificado mais tarde pelas 

diferenças entre as realidades de cada país. 

Após esta tentativa, Suassuna começa a se aproximar em sua escrita à realidade 

nordestina, colocando em sua obra muito do Romanceiro do Nordeste, das histórias 

orais, da literatura de cordel e da sua vivência no sertão.  

Luiz Beltrão explica que a cultura brasileira é formada pela fusão de diversas 

culturas que se misturam e interagem, criando modificações que podem ser vistas 

principalmente da língua falada, bastante diversa do português original trazido de 

Portugal, que ganha aqui palavras e sotaques das culturas indígena, africana e de outros 

povos que no Brasil aportaram. (BELTRÃO, 1980 p.9) 

Desse modo, ao completar-se o terceiro século de colonização, 

haviam-se estabelecido relações vivas e atuantes entres os três 

grandes blocos raciais que, embora operando em áreas sociais 

diversificadas, entendiam-se e se completavam para a obtenção de 

uma unidade de pensamento e ação, que resultaria na Independência. 

(BELTRÃO, 1980 p. 15) 

 



Suassuna, também na entrevista concedida para seu volume dos Cadernos de 

Literatura Brasileira, diz que discorda do conceito de regionalismo muitas vezes 

atribuído à sua obra. Segundo ele, uma obra pode se passar em uma pequena vila 

sertaneja, caso da citada Romance d’A Pedra do Reino, porém, se ela tratar de assuntos 

universais, que dizem respeito ao conteúdo comum, ela será universal e não 

regionalista.  

Para o escritor uma obra tem valor universal se ela refletir os problemas do 

homem através de uma situação local, ou seja, se através do caso local se atinge um 

público mais abrangente, universal. (CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, 

2000) 

Santos (1999), faz um panorama da cultura popular. Para a autora o termo é, em 

si, complexo por trazer o significado da palavra povo, que se refere ao mesmo tempo a 

uma multidão de pessoas, a habitantes de um país ou região. Já a palavra popular, 

carrega a ambivalência de um adjetivo substantivado, ou seja, substitui o conceito de 

identificação. 

Num feixe semântico concorrente e, às vezes, contraditório, popular 

designa o que vem do povo, o que é relativo ao povo, o que é feito 

para o povo e, finalmente, o que é amado pelo povo. Pertence, 

portanto, a um discurso sobre o povo (...) (SANTOS, 1999 p. 14)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV – A Pedra do Reino 

 

Romance-enigmático de crime e sangue, no qual aparece o 

misterioso Rapaz-do-Cavalo-Branco. A emboscada do Lajedo 

sertanejo. Notícia da Pedra do Reino, com seu Castelo 

enigmático, cheio de sentidos ocultos! Primeiras indicações 

sobre os três irmãos sertanejos, Arésio, Silvestre e Sinésio! 

Como seu Pai foi morto por cruéis e desconhecidos assassinos, 

que degolaram o velho Rei e raptaram o mais moço dos jovens 

Príncipes, sepultando-o numa Masmorra onde ele penou durante 

dois anos! Caçadas e expedições heróicas nas serra do Sertão! 

Aparições assombratícias e proféticas! Intriga, presepadas, 

combates e aventuras nas Caatingas! Enigma, ódio, calúnia, 

amor, batalhas, sensualidade e morte! (SUASSUNA, 2007 P. 

27) 

 

Desde a apresentação do livro Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do 

Sangue do vai-e-volta, Ariano Suassuna deixa clara a influência dos folhetos de cordel 

na obra.  

O próprio Ariano salienta sua ligação com o Romanceiro, argumentando a forte 

influência deste estilo narrativo em sua obra. Para Suassuna, o Romanceiro deve ser 

classificado por seus personagens e não pelo assunto. Ele considera também, os folhetos 

como uma fonte rica e atuante, sendo o Romanceiro brasileiro vivo e continuamente 

produzido, ao contrário do Romanceiro ibérico, que segundo Ariano é “apenas quase 

como coisa de museu, nas cátedras universitárias européias.” (SUASSUNA, 2008 p. 

152) 

 

É todo um cortejo da vasta humanidade que desfila livremente 

por aí, na força da Literatura coletiva, enquanto a nossa 

Literatura de salão, acadêmica, acanhada, sufocada de 

preconceitos e de bom gosto, se estiola, sem fôlego, no 

formalismo e no individualismo. Baste um pormenor para a 

diferença: quantas obras não já deixaram de ser escritas por 

causa da preocupação mesquinha, orgulhosa e estéril da criação 

individual? O Cantador nordestino não se detém absolutamente 

diante dessas considerações: apropria-se tranquilamente dos 

filmes, peças de teatro, notícias de jornal e mesmo do folheto 

dos outros. (...) Ele, depois de tudo, acrescentou duas ou três 

cenas, torceu o sentido de três ou quatro outras, de modo que a 

obra resultante é nova. (SUASSUNA, 2008 p. 176) 

 



A discussão sobre a influência recebida de um autor pela obra de seus 

predecessores pode ser vista também pela ótica de Harold Bloom, segundo o qual nem 

sempre é bem vinda. Por outro lado, Bloom fala sobre o que chama Tessera, ou seja, um 

sinal de reconhecimento. “Um poeta „complementa‟ antiteticamente seu precursor ao ler 

o poema-ascendente de tal forma a preservar seus termos mas alterar seu significado, 

como se o precursor não tivesse ido longe o bastante.”(BLOOM, 1991 p. 43)  

Em Cadernos de Literatura Brasileira, Wilson Martins, analisa o romance como 

uma obra que usa a estrutura da narrativa picaresca. Para Martins, a qualidade do 

Romance d’A Pedra do Reino “não está em ser um bom romance picaresco: está em ser 

um excelente romance brasileiro.” (MARTINS, 2000 P. 117). 

Esta primeira indicação do modelo narrativo aplicado no livro demonstra que, 

para Suassuna, o estilo literário não está ligado ao momento histórico, mas sim à 

posição assumida pelo escritor. 

 

(...) afirmo, antes de tudo, a liberdade que tem o artista de fazer 

o que lhe agrada, contra rótulos, contra as inclinações de seu 

tempo- que, afinal de contas, ninguém está capacitado a apontar 

quais são, exatamente – e contra qualquer imposição que os 

deterministas julguem descobrir. Afirmas que os movimentos 

artísticos duram necessariamente um certo tempo, ficando 

superados a partir daí (...) é olhar a arte por um ângulo 

historicista que amesquinha ao mesmo tempo a arte e a história. 

(SUASSUNA, 2008 P. 45) 

 

Para entender a noção de estilo, no âmbito literário recorremos ao teórico 

Massaud Moisés e seu Dicionário de Termos Literários, para quem o termo estilo 

ostenta no âmbito literário várias e diversificadas conotações. Citando Guiraud (1954), 

Moisés ressalta que estilo é uma noção flutuante que não se deixa fechar ou fixar-se. 

(MOISÉS, 2004 p. 167) 

Moisés prossegue dizendo que aceitando que o estilo se refere à maneira como 

os recursos da língua são manipulados, dois tipos de estilo podem ser considerados: 

estilos de época e estilos individuais. 

 

1) estilos de época: soluções lingüísticas empregadas por grupos 

sociais em determinado lapso de tempo (por exemplo, o estilo 

romântico, o estilo realista, o estilo impressionista, etc.), cuja 

investigação pertence à chamada Estilística da expressão; 



2) estilos individuais: as soluções preferidas por um escritor em 

particular, dentro do que se denomina Estilística do indivíduo. 

(MOISÉS, 2004 p. 169) 

 

Moisés diz ainda que nos dois casos, o estilo está vinculado às visões de mundo. 

Ele implica uma certa forma de conceber o homem e a realidade. 

Para Umberto Eco, o estilo é um modo pessoal de „formar‟, que não pode ser 

repetido, já que é característico de quem produz uma obra. “O estilo é o „modo de 

formar‟, pessoal, irrepetível, característico; a marca reconhecível que a pessoa deixa de 

si na obra; coincide com o modo como a obra é formada.” (ECO, 2008 p. 30) 

A narrativa picaresca tem origem, segundo Massaud Moisés, no século XVI e 

foi ganhando configuração com a realização de outras obras sobre o mesmo assunto e 

escritas no século barroco. (MOISÉS, 2004 p. 351) 

A personagem da novela picaresca tem como características ser de família 

pobre, que acaba por viver de forma não muito correta, ganhando a vida como pode. O 

pícaro geralmente é do sexo masculino e, citando La Serna e Palência, Moisés (2004 p. 

350-2) explica: 

(...) sem ser verdadeiramente criminoso, pertence ao mundo da 

malandragem: (...) gosta às vezes de expor máximas e sentenças 

morais; são manifestos os seus sentimentos de humanidade; é 

um bom crente, ainda que pecador; (...) participa das 

preocupações de seu tempo (LA SERNA & PALENCIA, apud 

MOISÉS, 2004 p. 351) 

 

Esta malandragem que caracteriza o pícaro pode ser identificada em diversas 

passagens do Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do vai-e-volta. 

Desde menino a personagem principal Quaderna usa artimanhas para tirar vantagens das 

situações. 

No Folheto XI, o narrador conta sobre sua infância na casa da Tia Filipa e das 

brincadeiras e cantigas de roda. Se aproveitando do pedido da tia para que representasse 

o cavaleiro em uma cantiga, Quaderna usa a situação para se aproximar de Rosa, por 

quem o protagonista tem especial interesse. (SUASSUNA, 2007 P. 87-8) 

Na referida passagem, Tia Filipa conduz um grupo de meninas na brincadeira da 

Cantiga de La Condessa, e Quaderna deveria escolher Elisa como sua dama, porém ele 

escolhe Rosa, sua preferida, levando-a para outro lugar da fazenda enquanto Tia Filipa 

resolvia outros problemas. Quaderna narra a passagem: 

 



(...) a primeira experiência de amor que senti com Rosa, naquela 

noite,foi muito mais importante. Ela deixou que eu a beijasse, o 

que fiz desajeitadamente, ignorantemente, afetuosamente, num 

beijo que apenas aflorou a pele macia e cheirosa dos lábios dela. 

Em compensação, beijei-lhe os cabelos, que tinham sido lavados 

mas estavam, já, enxutos e cheirosos, e, sentindo o cheiro 

capitoso que se desprendia de seu corpo, ergui instintivamente a 

mão e passeia-a suavemente por seu busto, tocando nos seus 

seios. (SUASSUNA, 2004 p 88) 

 

Nesta passagem, pode-se observar como Quaderna usa a malandragem para se 

favorecer. Mais adiante, já em seu depoimento para o Juiz Corregedor, o protagonista 

mais uma vez se vale deste recurso. Ele deixa claro que usará seu depoimento para 

compor sua obra. 

Durante seu depoimento, Quaderna explica ao corregedor que pretende escrever 

a “Obra- epopéica que cristalizará a nossa nacionalidade!” (SUASSUNA, 2007 p. 343). 

 A personagem continua, dizendo que usará o depoimento que será redigido nos 

altos do processo como material bruto para sua obra, ou seja, mais uma vez, Quaderna 

usa uma situação desfavorável, a do inquérito, de forma positiva, a seu favor. 

 

- Assim que recebi a intimação de Vossa Excelência e soube que 

Margarida ia servir de secretária aqui, vi que minha grande 

oportunidade era essa! Como o inquérito é sobre a história de 

Dom Pedro Sebastião, o nosso Rei Degolado do Cariri, eu darei 

me depoimento em pé, andando pra lá e pra cá na sala, como 

estou fazendo agora sem incomodar o cotoco. Tirando, depois, 

certidão por certidão de cada depoimento, obterei, no fim, 

escrito por Margarida, o material bruto da Epopéia. Daí em 

diante, o resto é fácil, e eu passarei a perna nos meus dois 

mestres e rivais, escrevendo a obra de gênio, decisiva para o 

Brasil, que eles não puderam nem poderão fazer! (SUASSUNA, 

2007 p. 346) 

  

Moisés elenca também características como o fato do pícaro ser um andarilho, 

não no sentido de eremita, mas sim de que de cidade em cidade, é um solitário no 

mundo, que ao mesmo tempo rejeita e procura os valores sociais de sua época. 

(MOISÉS 2004 P. 351) 

Outra característica da novela picaresca é o fato de que seu narrador, o pícaro, é 

quem conduz a história de forma autobiográfica. Além disso, outro traço da picaresca 

que podemos observar em relação à Pedra do Reino é que sua estrutura é concebida 



como uma série de episódios que tem em comum o protagonista, são mais ou menos 

independentes, mas aguardam novas ações. (MOISÉS, 1975 p. 175) 

Mais especificamente sobre o Romance d’A Pedra do Reino e o Principe do 

Sangue do vai-e-volta, Wilson Martins explica: 

 

Escrito pela técnica da picaresca, A Pedra do Reino é, como a 

picaresca peninsular, uma sátira social, começando por ser a 

sátira da própria espécie. Mas também, (...), uma sátira dos 

costumes brasileiros – políticos, literários, sociais e religiosos; 

levada no impulso adquirido, a farsa, em três ou quatro 

episódios, vai longe demais e decai ao nível em que o humor só 

se pode exercer à custa do bom gosto ou da verossimilhança, 

quero dizer, ao nível em que contradiz o seu próprio „realismo‟ 

de princípio. São, porém, passagens isoladas que subtraem 

alguma coisa da qualidade global, mas, ainda assim, 

suficientemente raras para não comprometê-la. (MARTINS, 

2000 P. 117) 

 

Durante toda obra, Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do vai-

e-volta, Quaderna narra suas aventuras pelo sertão enquanto está preso em sua sela. 

Logo no final do Folheto I ele dá o tom desta narrativa: 

 

Escutem, pois, nobres Senhores e belas Damas de peitos 

brandos, minha terrível história de amor e de culpa; de sangue e 

de justiça; de sensualidade e violência; de enigma, de morte e 

disparates; de lutas nas estradas e combates nas Caatingas; 

história que foi a suma de tudo o que passei e que terminou com 

meus costados aqui, nesta Cadeia Velha da Vila Real da Ribeira 

do Taperoá, Sertão dos Cariris Velhos da Capitania e Província 

da Paraíba do Norte. (SUASSUNA, 2007 p. 35) 

 

A definição de Massaud Moises para a novela literária é de uma obra na qual se 

identificam vários núcleos narrativos que contém pluralidade e sucessividade dramática, 

número ilimitado de personagens, liberdade de tempo e espaço. Também contém: 

diálogo, narração, descrição e dissertação opcional. Outra característica da novela 

literária apontada por Moisés é a continuidade dos capítulos pela permanência de uma 

ou mais personagens. (MOISES, 1975 p. 181) 

 

A novela, histórica e essencialmente, ocupa situação de relevo 

menor que o do conto e o romance. Identificada com as manifestações 

populares de cultura, sempre correspondeu a um desejo de aventura e 

fuga realizado com o mínimo de profundidade e o máximo de 

anestésico. Por outras palavras, só raramente atinge o nível de 



requintamento conseguido pelas duas formas em prosa que lhe são 

vizinhas [conto e romance] ( MOISÉS, 1975 p. 159) 

 

A farsa tem como principal característica o exagero no cômico, usando 

processos grosseiros de absurdo, incongruências e equívocos, beirando a caricatura. 

Este estilo narrativo lembra o burlesco e teve início na Idade Média francesa. Em 

vernáculo e em espanhol a palavra unifica comédia e auto. (MOISÉS, 2004 P. 187) 

Outra influência que se pode observar na obra são os temas medievais. 

Cavalgadas, batalhas e a própria temática do reino que Quaderna pretende governar e 

para o qual se auto proclama Dom Pedro IV, O Decifrador, Rei e profeta do Quinto 

Império e da Pedra do Reino do Brasil
17

. 

Podemos identificar aspectos da novela de cavalaria em A Pedra do Reino. 

Segundo Massaud Moisés (1975 p. 172), a novela de cavalaria tem origem na Idade 

Média, com ênfase na França e na Inglaterra. O gênero é classificado em três ciclos, de 

acordo com seu tema central: 1 – ciclo bretão, sobre as façanhas do Rei Arthur; 2 – ciclo 

carolíngio, histórias a respeito de Carlos Magno; 3 – ciclo clássico, baseado em temas 

herdados da antiguidade.  

Moisés considera o primeiro ciclo como o mais importante para a novela 

literária brasileira, já que, segundo ele, foi o único modelo que vingou em Portugal e 

que não desapareceu após seu apogeu. (MOISÉS, 1975 p. 172). 

A descrição que Massaud faz da novela de cavalaria é a seguinte: 

 

A vida como aventura audaz, enfrentando toda sorte de perigo, 

no encalço dum objetivo quase sempre inacessível ou acima da 

própria condição humana, - eis o que caracteriza tal gênero de 

novelas. Esse objetivo pode ser Deus ou a Mulher: o importante 

não é alcançá-lo, mas combater até à morte para atingi-lo. A 

vida deixa de ser entendida como um prêmio ou uma dádiva sem 

compensação, para ser encarada como uma luta incessante „na 

demanda‟ dum alvo superior às possibilidades de todos, e 

apenas à mercê do cavaleiro „escolhido‟ (...) (MOISÉS, 1975 p. 

172) 

 

Bakhtin fala dos atos e símbolos carnavalescos na Idade Media e de sua 

influência na vida da população à época. Entendendo carnavalesco como uma alegoria, 

podemos dizer que Bakhtin considera as manifestações populares, ou seja as de cunho 
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carnavalesco, não ligadas ao Estado ou à Igreja, como uma segunda vida para o povo, 

uma saída para a vida ordinária. (BAKTIN, 1993 p. 10) 

O teórico fala ainda que da cultura festiva popular surge uma literatura cômica 

medieval que é síntese desta segunda vida: 

 

A literatura cômica medieval desenvolveu-se durante todo um 

milênio e mais ainda, se considerarmos que seus começos 

remontam à Antiguidade cristã. Durante esse longo período, 

essa literatura sofreu, evidentemente,mudanças muito 

substanciais (menos sensível, contudo, na literatura em língua 

latina). Surgiram gêneros diversos e variações estilísticas. 

Apesar de todas as distinções de época e de gênero, essa 

literatura permanece – em maior ou menor medida- a expressão 

da concepção do mundo popular e carnavalesca, e emprega, 

portanto, a linguagem das suas formas e símbolos. (BAKHTIN, 

1993 p. 12) 

 

 

Neste sentido, a identificação da personagem Quaderna com um menestrel 

medieval se faz possível. Segundo Arnold Hauser, o menestrel foi descrito como um 

cruzamento entre o antigo cantor de palácio, medieval, e o mimo da Antiguidade 

clássica. (HAUSER, 1998 p.167) 

 

A característica mais impressionante do menestrel ou do jogral é 

sua versatilidade. O lugar do poeta culto, altamente 

especializado, da balada heróica é agora ocupado pelo homem 

de sete ofícios, que deixou de ser apenas poeta e cantor para 

tornar-se também músico e dançarino, dramaturgo e ator, 

palhaço e acrobata, malabarista e domador, ou seja, o bufão 

universal e maître de plaisir da época. (HAUSER, 1998 p. 168) 

  

Estes aspectos medievais, segundo Maria Aparecida Nogueira (2002 p. 93), 

servem como orientação de base ou uma sugestão simbólica que procura fornecer uma 

gama de significados possíveis aos elementos que estão no romance. Todas as 

interpretações são válidas e dadas pelo próprio leitor dependendo de sua interpretação. 

“As interpretações metamorfoseiam-se dentro de contornos permitidos pelo autor, num 

campo de possibilidades não inteiramente previstas (...)”. (NOGUEIRA, 2002 p. 93) 

O conceito de abertura e interpretação prevista de uma obra remete a Umberto 

Eco: 

A „sugestão‟ simbólica procura favorecer não tanto a recepção 

de um significado preciso, como um esquema geral de 



significados, um halo de significados possíveis, todos 

igualmente imprecisos e igualmente válidos, conforme o grau de 

perspicácia, de hipersensibilidade e de disposição sentimental do 

leitor. (ECO, 2008 p. 154) 

 

Eco diz que estão implícitos na noção de „obra de arte‟ (grifo do autor) dois 

aspectos: o primeiro o fato de que o autor realiza um objeto acabado e definido segunda 

uma intenção precisa e aspirando uma fruição tal como ele pensou; e o segundo, o fato 

de que cada fruidor irá fruir a obra de acordo com sua interpretação, levando-se em 

consideração fatores como seu ambiente, cultura e estado psicológico. (ECO, 2008 p. 

153-4) 

O Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do vai-e-volta está 

repleto de simbolismos e alegorias que permeiam o universo suassuniano. Para 

Nogueira (2002 p. 77), o universo de Ariano é regido pelo reencantamento dos mitos do 

sertão. 

Este universo mítico, adquirido muito pela leitura, é o material que Suassuna usa 

para construir seu próprio reino, sem perder de vista a realidade. “Os mitos segredaram-

lhe um universo de ocultidade e relação que permitiram vivenciar a ambivalência real e 

imaginária e, por isso, ao mesmo tempo que sonhava entregava-se impetuosamente ao 

cotidiano”. (NOGUEIRA, 2002 p.88) 

Contrária a esta descrição de realismo no Romance d’A Pedra do Reino e o 

Príncipe do Sangue do vai-e-volta, Idelette Muzart, diz que Suassuna e seu narrador 

Quaderna não estão preocupados com a realidade, mas sim em compor uma obra 

literária. Neste sentido enxergam o sertão com palavras, gravuras e poemas. (SANTOS, 

1999 P. 72-3). A autora, porém, ressalta a qualidade de romance histórico presente na 

obra de Ariano no que diz respeito à exposição de fatos reais de forma romanceada. 

(SANTOS, 1999 p. 81-6) 

Para Suassuna o sertão é seu universo e sua capital é Taperoá. Idelette Muzart 

diz que o mundo suassuniano tem esta particularidade geográfica expressa no Romance 

d’A Pedra do Reino. Tal é o espaço do romance.  

 

O narrador, Quaderna, desloca-se nele, medindo as distâncias 

em dias de marcha a cavalo; assim, em sua viagem iniciatória, 

de aventura e caça, ele atravessa os reinos dos Cariris Velhos e 

do Espinhara, indicando cada etapa. (SANTOS, 1999 p. 73) 

 



Santos diz ainda que a geografia desenhada por Suassuna nos folhetos que 

compõem A Pedra do Reino desenha-se num espaço literário, construído com palavras, 

então o sertão vem a ser o universo semântico e semiótico da obra. (SANTOS, 1999 p. 

76) 

Sertão sempre grafado por Ariano com S maiúsculo, para dar à palavra seu 

devido valor. Braulio Tavares, em ABC de Ariano Suassuna, fala no verbete sertão que 

A Pedra do Reino, em todo o romance, se baseia na idéia de que o sertão é a coisa mais 

verdadeira e bela existente.  

(...) Suassuna parece ter colhido da experiência sensorial 

proporcionada pela vida no Sertão uma grande parte da estética 

peculiar que inspira seu romance, uma estética em que, mais do 

que a serenidade, a harmonia, a perfeição de formas, o que conta 

é a intensidade sensorial e a emotiva das experiências, que se 

vincula a uma paisagem física calcinada, pedregosa e áspera, e a 

uma paisagem social entretecida de violência e misticismo, 

contemplação estóica e mutirões solidários, malassombros e 

catástrofes, tragédias sem desespero e epifanias sem explicação. 

(TAVARES, 2007 P. 163) 

 

Tavares também situa o sertão, dentro da obra de Suassuna, não como um lugar 

ideal ou utópico, mas sim como um campo de batalhas. Já Taperoá seria um 

microcosmos do Brasil. (TAVARES, 2007 p. 178) 

Esta batalha citada por Tavares pode ser compreendida pela temática e 

simbolismos da morte presentes em A Pedra do Reino. A Onça Castanha, ou Moça 

Caetana é a personagem que evoca a morte sertaneja. 

Segundo Nogueira (2002), a Onça Castanha é uma divindade Tapuio-Sertaneja, 

que representa a morte violenta. A cor castanha é uma representação da junção entre as 

raças branca, negra e amarela (NOGUEIRA, 2002 p. 36-7) 

Outro elemento importante e ligado à morte, conseqüentemente ao sertão, é o 

vermelho sangue. Esta temática encontra-se em mitos, símbolos e imagens diretamente 

ligados a Quaderna, seja na ação da Pedra bonita quando da tentativa de desencantar El 

Rei banhando de sangue as duas pedras, seja na herança de sangue carregada pela 

personagem. Segundo Nogueira (2002), isto “expressa o processo de sacralização do 

reino quadernesco” (NOGUEIRA, 2002 p. 60) 

Ainda na simbologia do sangue, Nogueira fala que Quaderna sente com seu 

sangue.  

 



O sangue projeta uma verdade mais profunda e essencial que se 

expressa no assertanejamento do mundo, uma universalidade 

cultural selvagem, algo que não diferencia ciência e mito, magia 

e ciência, arte e ciência, jogo e rito, porque se apóia na lógica do 

sensível e não quer se deixar contaminar pelas racionalizações 

perversas do pensamento domesticado. (NOGUEIRA, 2002 p. 

61) 

 

Diretamente ligada à temática do sangue está a morte, que no universo 

suassuniano é bastante explorada e apresentada em diversos momentos. O vermelho 

sangue somado à simbologia da morte leva à idéia de que o sertão não pode ser 

compreendido fora do imbricamento entre a vida e a morte. (NOGUEIRA, 2002) 

 

“A existência da morte revela-se fundamentalmente para a 

existência da cultura, e torna-se necessário que as gerações 

morram para que o patrimônio coletivo de saberes seja 

transmitido às novas gerações.” (NOGUEIRA, 2002 p. 68) 

 

Neste ponto podemos abrir uma reflexão sobre identidade cultural. Segundo 

Stuart Hall (2005), a identidade é uma construção histórica e não biológica, sendo que 

as indentidades do indivíduo vão se modificando, bem como suas identificações estão se 

deslocando frequentemente. A existência de uma identidade nata e imutável, seria uma 

fantasia construída através de uma “cômoda estória sobre nós mesmos”. (HALL, 2005 

p. 13) 

As culturas nacionais são uma das principais fontes de identidade cultural. 

Apesar de não estar impressa nos genes, ela é um dos primeiros referenciais do 

indivíduo (HALL, 2005 p. 47). Hall cita Roger Scruton, filósofo que considera que para 

se reconhecer como sujeito autônomo, o indivíduo necessita antes identificar-se com 

algo mais amplo, ou seja, ser membro de uma sociedade. 

Sobre a identidade nacional, Hall acredita que ela é formada no indivíduo e não 

algo nato.  

 

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições 

culturais, mas também de símbolos e representações. Uma 

cultura nacional é um discurso – um modo de construir sentidos 

que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção 

que temos de nós mesmos (...) (HALL, 2005 p. 50) 

 



Para o autor, a nação é uma comunidade simbólica, um sistema de representação 

cultura (grifo do autor). Segundo Hall, as pessoas não são apenas cidadãos, mas 

participam da idéia da nação representada em sua cultura nacional. (HALL, 2005 p. 49) 

Outro ponto discutido por Stuart Hall em sua teoria sobre a identidade cultural 

pós-moderna é o conceito de narrativa das nações, que seriam as estórias contadas, que 

conectam presente e passado, construindo imagens e formalizando memórias. 

Esta narrativa da nação é contada na história, na literatura, na mídia e  na cultura 

popular.  

 

Como membro de tal „cultura imaginada‟, nos vemos, no olho 

de nossa mente, como compartilhando dessa narrativa. Ela não 

dá significado e importância à nossa monótona existência, 

conectando nossas vidas cotidianas com um destino nacional 

que preexiste a nós e continua existindo após nossa morte. 

(HALL, 2005 p.52) 

 

Em A Pedra do Reino, uma das principais lendas que levam a personagem 

principal, Quaderna, em sua aventura é a do banho de sangue nas pedras encontradas em 

Pedra Bonita e que desencantaria Dom Sebastião. Segundo a teoria de Hall, este mito 

poderia ser classificado como um mito fundacional, uma estória, localizada no tempo 

mítico, no passado tão distante que é difícil provar sua verdade ou não. “Eles [mitos 

fundacionais] fornecem uma narrativa através da qual um história alternativa ou uma 

contranarrativa, que precede às rupturas da colonização pode ser construída (...)” 

(HALL, 2005 p.55) 

Voltando-se para o universo suassuniano, podemos dizer, baseado em Nogueira, 

que ele é regido pelo reencantamento dos mitos do reino do sertão. 

O conceito de mito pode ser explicado, de acordo com Everardo Rocha, como 

uma narrativa, uma fala, que se diferencia das narrativas cotidianas. Do contrário, 

seriam apenas mais uma fala humana. 

O mito é uma narrativa. É um discurso, uma fala. É uma forma 

de as sociedades espelharem suas contradições, exprimirem seus 

paradoxos, dúvidas e inquietações. Pode ser visto como uma 

possibilidade de se refletir sobre a existência, o cosmos, as 

situações de „estar no mundo‟ ou as relações sociais. (ROCHA, 

1996 p. 7) 

 

 

 



4.1 - O Herói Quaderna 

 Neste cenário de mitos e símbolos, Quaderna é o herói da grande epopéia de 

Ariano Suassuna. Além de auto coroar-se Rei, a personagem principal de A Pedra do 

Reino pretende escrever a grande obra da raça e para isso narra toda sua vida de 

aventuras pelo sertão durante seu depoimento ao corregedor, que acontece a partir do 

Folheto XLIX. 

Segundo Martin Feijó, em O que é herói (1995), a figura heróica é um indivíduo 

diferente dos demais. A denominação foi dada pelos gregos, que também geraram a 

grande maioria dos mitos que sobrevivem até os dias de hoje. (FEIJÓ, 1995 p.12) 

Feijó classifica o herói em três tipos: o rudimentar, arruaceiro, instintivo, 

desinibido, infantil e trapaceiro, o herói fundador da cultura, e o herói valente, guerreiro. 

Ele explica ainda que o mito do herói não apenas sobrevive aos tempos, como também 

se repete entre povos distantes geográfica e temporalmente. (FEIJÓ, 1995 p. 19-20) 

O psicanalista Carl Jung defendia que isso se dá por conta dos arquétipos
18

, que 

tendem do instinto, não da razão. Ele se manifesta pelos sentidos e não pelo 

conhecimento, sendo que não temos controle sobre ele. 

Calvin Hall e Gardner Lindzey, em Teorias da personalidade, explicam a teoria 

arquetípica de Jung a partir do inconsciente coletivo: 

 

O inconsciente coletivo parece ser o depósito de traços de 

memória herdados do passado ancestral do homem, um passado 

que inclui não somente a história racial do homem e de uma 

espécie separada, mas também de seus ancestrais pré-humanos e 

animais. O inconsciente coletivo é o resíduo psíquico do 

desenvolvimento evolutivo do homem, um resíduo que se 

acumulou em conseqüência de experiências repetidas durante 

várias gerações. (HALL & LINDZEY, 1973 p. 97) 

 

Desta forma, os arquétipos, segundo Jung, são heranças que possibilitam que o 

home reviva experiências acontecidas em épocas remotas. Este traço pode ser notado na 

obra A Pedra do Reino nas formas narrativas adotadas por Suassuna e pelas histórias 

que remetem à era medieval e das grandes cavalarias. 

 

Um arquétipo é uma forma de pensamento universal (idéia) que 

contém uma grande parte de emoção. Essa forma de pensamento 
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 Segundo Jung os arquétipos são formas de pensamento universal que contém grande parte de emoção. 

Seria uma herança ancestral compartilhada  coletivamente de origem remota. (HALL & LINDZEY, 1973 

p. 96) 



cria imagens ou visões que correspondem, na vida normal de 

vigília, a alguns aspectos da situação consciente. (HALL & 

LINDZEY, 1973 p. 97) 

 

Em nossa cultura, a figura do herói existe por meio da literatura e tem como 

principal objetivo a identificação do leitor. 

 

Na nossa cultura a iniciação se dá por transferência de emoções, 

através da literatura. É na criação literária, fruto da imaginação e 

conhecimento, que vamos encontrar na luta do herói para atingir 

sua maturidade a nossa iniciação: a descoberta de nós mesmos. 

(FEIJÓ, 1995 p. 51) 

 

 Quaderna representa a figura do herói medieval. Segundo Feijó a idade média 

foi marcada pelas novelas de tom heróico. A novela de cavalaria, categoria na qual 

podemos situar A Pedra do Reino, é caracterizada pelos cavaleiros andantes, armados, 

que fazem justiça e enfrentam grandes e míticos desafios. Estes heróis estariam em 

busca de algo sagrado. (FEIJÓ, 1995 p. 68) 

 Para classificar Quaderna como um herói, e melhor definir seu arquétipo, 

usamos como base a teoria de Northrop Frye, Anatomia da Crítica. 

Frye conceitua o herói como o indivíduo que, na literatura, pratica a ação do 

enredo. As ficções, neste caso, podem ser classificadas de acordo com a força de ação 

que o herói exerce na narrativa.  

A classificação de Frye divide em cinco categorias a condição de herói: 

 Condição superior: o herói é um ser divino e sua estória será um mito; 

 Superior em grau aos homens e ao seu meio: geralmente aparece na 

estória romanesca. Suas ações são maravilhosas, mas ele é identificado 

como um ser humano; 

 Superior em grau aos homens, mas não ao meio: O herói é um líder. É o 

herói da epopéia pensado por Aristóteles; 

 Não superior nem ao homem, nem ao meio: Iguala-se à audiência e por 

isso apresenta verossimilhança. É o herói do modo imitativo baixo 

(comédia ou ficção realística); 

 Inferior em poder ou inteligência em relação ao homem: herói do modo 

irônico. 



Seguindo a classificação dos modos de ficção feita por Frye, poderíamos colocar 

A Pedra do Reino na categoria de estória Romanesca. Segundo Frye, a estória 

romanesca se divide entre a forma secular, ou seja, narrativas de cavalaria e 

paladitismo; e sua forma religiosa, ou lenda dos santos. Nas duas formas a estória 

romanesca se vale de violações da lei natural para valorizar a estória. (FRYE, 1957 p. 

40)  

 

A estória romanesca divide-se em duas formas principais: uma 

forma secular, que trata da cavalaria e do paladitismo, e uma 

forma religiosa, devotada às lendas de santos. Ambas apóiam-se 

pesadamente em miraculosas violações da lei natural, para 

beneficiar-se como estória. As ficções romanescas dominan a 

literatura até o culto do príncipe e do cortesão, no renascimento, 

trazer ao primeiro plano o modo imitativo elevado. (FRYE, 

1957 p.40-1) 

 

Outras características que colocam A Pedra do Reino na categoria romanesca é o 

fato de que Quaderna vive as voltas com animais, como seu cavalo Pedra Lispe, em 

caçadas aventurosas, sempre em seu ambiente, o sertão. Frye ressalta que grande parte 

“da vida do herói é gasta com animais, ou em qualquer hipótese com os animais que são 

romanescos irremediáveis, como o cavalo, cães e falcões, e o típico cenário do 

romanesco é a floresta.” (FRYE, 1957 p. 42) 

As ficções têm a trama como „alma‟ ou princípio conformador e suas 

personagens, ou caracteres, existem como funções da trama. Frye diz que o 

levantamento dos modos da ficção mostra a “tendência imitativa à verossimilhança e ao 

rigor da descrição (...) de outro lado encontra-se algo que parece se ligar à palavra 

mythos de aristóteles e com o sentido comum de mito. Neste ponto as personagens  

parecem poder fazer qualquer coisa e gradativamente se atrai a tendência a contar uma 

estória plausível.” (FRYE, 1957 p. 57-8) 

Além disso, o autor de Anatomia da Crítica fala ainda sobre a ligação entre o 

autor e sua sociedade. 

 

Mas além da ficção interna do heroi e de sua ociedade, há uma 

ficção externa, que é uma relação entre o escritor e a sociedade 

do escritor (...) logo que a personalidade do poeta surge no 

horizonte, estabelece-se com o leitor uma relação que transcende 

a estória, e que pode aumentar até não haver mais estória 

alguma além daquilo que o poeta está comunicando ao seu 

leitor. (FRYE, 1957 p. 58) 



 

No período imitativo elevado a sociedade, na ficção, torna-se centralizada em 

torno da corte e da capital. As epopéias deste período são nacionais e unificadas por 

idéias religiosas ou patrióticas. (FRYE, 1957 p. 63) 

Em A Pedra do Reino a semelhança com o período imitativo elevado se dá por 

mei da busca de Quaderna pela retomada do trono que ele considera pertencente à sua 

família. Ou seja, a personagem tem um ideal patriótico, a saber, o reestabelecimento do 

reino sertanejo. 

Usando a classificação de Frye, podemos dizer que Quaderna se identifica com o 

herói do modo imitativo elevado, já que ele é um líder, que sobressai à sua sociedade, 

mas está submetido ao seu meio. 

Na passagem do Folheto XXVII, quando Quaderna conversa com Clemente e 

Samuel a respeito da criação da Academia de Letras de Taperoá. Sua importância no 

grupo transparece:  

 

- A Paraíba já tem Instituto Histórico, mas ainda não tem 

Academia de Letras: seria o caso, então, de fundarmos nós, aqui, 

nossa própria Academia! Mesmo que, depois, eles venham 

fundar outra, na Capital, a nossa será mais antiga e, por isso, 

mais tradicional e venerável! 

Os olhos dos dois reluziram imediatamente e imediatamente 

apagaram a cetelha ambiciosa, assumindo um ar mortiço e 

astuto de descaso aparente. 

- É, talvez não seja má idéia! – falou, afinal, Clemente – Mas 

que nome teria esta pretença e possível Academia? 

- Em vitória de Santo Antão, uma das zonas mais fidalgas de 

Pernambuco, terra minha, existe uma ´Academia dos 

Supersticiosos´! – lembrou Samuel. 

Não presta! – protestou Clemente – Não sou supersticioso e o 

nome cheira a reação clerical! Sugiro ´Academia dos 

Progressistas´, ou dos ´Esclarecidos´, uma coisa assim! 

(...) 

- Olhem, esse negócio de Academia ou vai por acordo ou não 

vai de jeito nenhum! Sugiro que nosso sodalício se chame 

´Academia de Letras dos Emparedados de Taperoá´! 

- ´Emparedados´? Emparedados por quê? – indagou Samuel, 

intrigado. 

- É o único nome em torno do qual podemos nos unir. Eu sou 

´emparedado´porque, segundo vocês, vivo assim, murado entre  

o enigma e o logogrifo. Clemente, porque vive ´agrilhoado entre 

as paredes do grifo do mundo, entre os elos de ferro do 

preconceito e da injustiça social´. Quanto a Samuel, ´anjo 

decaído nas paredes da prisão terrena´, é também emparedado, 



poque vive aqui, ´exilado neste bárbaro Deserto africano e 

asiático que é o sertão´. Finalmente, em conjunto, nós três 

somos ´emparedados´ porque, com as andanças e extravios 

políticos que o Brasil vai vivendo, nós todos temos cara de 

quem, com culpa ou sem culpa, vai ser encostado à parede e 

fuzilado. (SUASSUNA, 2007 p. 182-3) 

 

Nota-se que Quaderna não se diminui diante de seus mestres Samuel e 

Clemente, ao contrário, argumenta suas razões e sai vencedor nomeando a Academia 

fundada pelos três. 

Frye explica que no período da estória romanesca o herói torna-se humano e os 

deuses estão no céu. O autor considera o menestrel medieval e o poeta clerical, com 

suas estórias memorizadas ou longos poemas, respectivamente, como estando na mesma 

classe do escritor da narrativa romanesca.  

Já sobre o heroi desta fase, Frye diz que é em geral um nômade e seus poetas 

errantes, “se o poeta permanece onde está, é a poesia que viaja: os contos populares 

seguem rotas do comércio; as baladas e estórias romanescas voltam das grandes feiras; 

(...)”.  Frye diz ainda que de todas as ficções a única que permanece é a viagem 

maravilhosa e a poesia neste modo - imitativo elevado - é um agente da universalidade. 

(FRYE, 1957 p. 62-3) 

Universalidade buscada e defendida por Ariano Suassuna. Nogueira diz que ´a 

construção do reino do sertão, presente em Ariano Suassuna, contém um conjunto de 

mitologias fincado na cultura humana universal.´(NOGUEIRA, 2002 p.201) 

 

Minha visão é essa; uma obra terá tanto mais interesse quanto 

mais ela revelar os probelmas do homem, através dos problemas 

locais. Quando leio um autor russo, não quero encontrar 

Hamburgo ou Nova York. Eu quero encontrar um livro de autor 

russo. (CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, 2000 

P.37) 

 

  O período imitativo elevado faz a introdução de uma sociedade mais 

estabelecida em torno da capital e a busca de tesouros maravilhosos agora se ajustam 

em torno de figuras como o príncipe, a nação e a fé nacional.  

 

O tema epsódico fundamental do imitativo elevado é o tema 

daquilo que atrai a atenção, ou da contemplação centrípeta, a 

qual, quer voltada para a amada, quer par o amigo, quer para a 

divindade, parece ter algo em sí do olhar da corte, fixo no 



soberano, da audiência do tribunal fitando o orador, ou do 

público olhando o ator (FRYE, 1957 p. 63) 

 

O herói Quaderna é, portanto, uma pessoa, não um deus, porém se vê como um 

soberano e por isso pode ser visto como um herói do período imitativo elevado, já que 

ele se sobrepõe à sua sociedade, mas está submetido a seu meio, o sertão. 

Suas andanças e feitos estão sempre ligados ao local, à cultura local. A narrativa 

feita de forma épica e epopéica mostram a imaginação da personagem que sonha com a 

retomada de um reino do qual ele é rei soberano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V - Análise da cena 

 

Para realizarmos a análise comparativa entre a cena da minissérie que nos 

propomos a analisar e o trecho correspondente do romance em questão, realizamos os 

seguintes procedimentos: 

1) Descrição da seqüência televisiva em questão segundo o elenco de 

códigos proposto por Umberto Eco em “Para uma investigação semiológica sobre a 

mensagem televisual”, artigo integrante da obra Apocalípticos e integrados;  

2) Comparação dos elementos elencados na descrição da cena televisiva 

com o trecho correspondente do romance; 

3) Listagem das diferenças encontradas e busca analítica de uma chave 

explicativa para as diferenças encontradas. 

   Explicitando: Temos por pressuposto, a partir de Umberto Eco, que as 

mensagens televisivas são sistemas de signos, fixados a um código, que supõem-se 

comum ao remetente e ao receptor, em um contexto comunicativo dado
19

. Concebemos 

também, em adesão a Umberto Eco, que os significados das mensagens são constituídos 

a partir dos códigos em que elas (as mensagens) são formuladas e, que as mensagens 

televisivas resultam do emprego de três códigos principais: o icônico, o lingüístico e o 

sonoro. 

 A mensagem televisual, enquanto composta de imagens, sons musicais ou 

ruídos, e emissões verbais, pode ser considerada como fundada no emprego de três 

códigos de base sobre os quais, a seguir, se instituem subcódigos dependentes: 

I. O código icônico, que compreende também: 

a) o subcódigo iconológico 

b) o subcódigo estético 

c) o subcódigoerótico 

      (esses três em nível da seleção das imagens) 

d) o subcódigo da montagem 

    (em nível da combinação das imagens) 

II.  O código lingüístico, que compreende também: 

a)         jargões especializados 
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 Umberto Eco  “Para uma investigação semiológica sobre a mensagem televisual” IN Apocalípticos e 

integrados. São Paulo, Ed.d Perspectiva, 1970, p. 366. 



b)         sintagmas de valor estilístico adquirido 

 

III. O código sonoro, que compreende também: 

     a)  subcódigos emotivos 

     b)  sintagmas de valor estilístico adquirido 

     c)  sintagmas de valor convencional”
20

 

Para Eco o objetivo principal é saber “o que efetivamente o público recebe, seja 

do que lhe agrada como daqueles que rejeita”. (ECO, 2006 p.366) 

A investigação proposta por Eco, usada como metodologia nesta pesquisa, 

pretende determinar se a mensagem recebida pelo receptor é a mesma emitida, uma 

outra parecida ou, ainda, uma completamente diferente.  

No âmbito das comunicações de massa, esta investigação se faz necessária, já 

que o público é variado e desconhecido do emissor. Este fato pode gerar o que Eco 

chama de decodificação aberrante, ou seja, uma compreensão não considerada pelo 

autor. “A decodificação aberrante constituía a exceção não prevista: não a regra.” (ECO, 

2006 p. 368). 

Diferente da comunicação pré cultura de massa, que era feita do emissor para 

um receptor conhecido, salvo exceções de visitantes estrangeiros alheios aos códigos 

daquela comunidade, na era da mass media, o emissor já prevê que o código 

comunicativo pode não ser compartilhado por todo o público. Por isso, a decodificação 

aberrante torna-se norma no âmbito da mass media. 

Eco propõe uma pesquisa em duas fases: primeiro a definição de código, 

mensagem e níveis de significado; distinção entre transmissões e códigos dos 

operadores técnicos; Numa segunda fase, estas características e sua decodificação pelo 

receptor seriam checadas. A propósito de nossa investigação, usaremos como base 

apenas a primeira fase da metodologia proposta por Umberto Eco, já que não nos 

propomos a fazer uma análise de recepção, apenas da emissão da mensagem televisiva. 

Isso porque, como Eco determina: 

 

O que a análise semiológica não pode estabelecer é o efetivo sistema 

de significação dos receptores isolados. Isso poderá ser individuado 

apenas pela análise do público realizada numa investigação de 

campo. [grifo do autor] (ECO, 2006 p. 380) 
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Para realizar esta análise dos códigos e da mensagem temos, antes de mais nada, 

que conhecer o objeto de estudo, a saber a cena da auto-coroação de Quaderna. 

 

5.1 Descrição da cena 

Iniciamos então a descrição da cena da auto-coroação em três partes: descrição 

da cena na minissérie; transcrição da cena roteirizada; e, por fim, transcrição do trecho 

do livro que corresponde às duas anteriores. 

A seqüência que inclui a auto-coroação de Quaderna no primeiro episódio, que 

inicia-se com a discussão entre a personagem principal e o fotógrafo Euclydes Villar. 

Quaderna argumenta sobre sua insatisfação ao ver as duas pedras de perto, enquanto 

Euclydes diz que na arte se deve dar uma ajuda ao real. Convencido dos argumentos do 

amigo, Quaderna posa para fotos em frente às pedras. A seqüência acontece de forma 

sutil, Villar sai de cena e aparece Quaderna prisioneiro no cárcere de Taperoá, que inicia 

a cena da auto-coroação. 

A cena acontece com flashs de três cenários: a cadeia, as pedras e o lajedo. Inicia 

com Quaderna deitado em frente as pedras recitando as palavras da Oração da Pedra 

Cristalina. A personagem principal continua a recitar as palavras, enquanto a cena faz 

flashs da cadeia e também da platéia presente em torno das pedras. 

Depois, Quaderna pega a coroa de prata de dentro do bornal e narra um fluxo de 

consciência de seus pensamentos naquele momento. Aparecem imagens da Onça 

Caetana, outras aparições da platéia que parece uma referência aos mortos no massacre 

realizado pelos ancestrais de Quaderna. 

Quaderna levanta a coroa sobre sua cabeça. Mesclam-se flashs de Quaderna 

menino, fazendo o mesmo movimento, e a personagem se auto proclama Dom Pedro 

IV, o Decifrador. Quaderna tem sua catarse. A platéia aclama o protagonista, que em 

seguida reverencia como que o público presente, sem deixar claro se as pessoas estão 

presentes de verdade, ou se é um devaneio de Quaderna.  

Quaderna levanta os dois cetros e enquanto grita, a cena mostra uma panorâmica 

do sertão, voltando para Quaderna e as pedras, momento que encerra o episódio um. 

No fac-símile do roteiro de Luis Fernando Carvalho, a cena descrita acima está 

roteirizada como segue. 

 

 

 



 
60. VILAREJO/  PEDRA DO REINO 

ELES CIRCULAVAM ATÉ O FUNDO DO PALCO JÁ 

CARACTERIZADO COM A PEDRA DO REINO. QUADERNA 

VOLTA A SENTIR-SE “TRANSFORMADO” COMO SE SENTIRA 

NA LAGOA. NENHUM DOS OUTROS PERCEBE. EUCLYDES 

VILLAR INSTALA O TRIPÉ E A MÁQUINA. QUADERNA 

ADULTO APROXIMA-SE DELE. 

 

QUADERNA ADULTO 

Euclydes... Eu estou meio decepcionado com essas pedras. Elas não 

são o que eu estava esperando. 

EUCLYDES 

Que é isso, Dinis! Nós, artistas, temos que enfeitar um pouco. 

QUADERNA ADULTO 

Vela essas manchas. Isso nunca foi sangue! Parece mais mijo de 

mocó! 

EUCLYDES 

A gente precisa mentir um tiquinho, precisa ajudar as pedras tortas no 

mundo real a brilharem no sangue vermelho, e na prata. Senão, elas 

nunca serão introduzidas no Reino Encantado da Literatura. 

QUADERNA ADULTO 

É... Pode até ser... 

EUCLYDES 

Pois é isso, Dinis. Os poetas são assim. Veja o caso de Alberto de 

Oliveira e de Olavo Bilac. Eram dois pés-rapados, mas para onde se 

viravam viam jóias, ouro, prata e pedras preciosas em todo canto. 

 

EUCLYDES APRONTA A MÁQUINA FOTOGRÁFICA. 

QUADERNA AFASTA-SE, SEMPRE LEVANDO UM BORNAL 

DO QUAL NÃO SE SEPAROU ATÉ ENTÃO. ELA DÁ A VOLTA 

À PEDRA, CAMINHA AO LONGO DOS JAJEDOS, TOCANDO 

NELES, ACARICIANDO-OS, BATENDO COM OS NÓS DOS 

DEDOS. É COMO SE QUISESSE ABSORVER A ENERGIA 

DAQUELAS ROCHAS ONDE SEUS ANTEPASSADOS 

SACRIFICARAM TANTAS VIDAS POR UM SONHO DE 

GRANDEZA. QUADERNA FALA BAIXINHO. 

 

Depois, na seqüência, inicia-se a cena da auto-coroação: 

 
QUADERNA ADULTO 

Hoje foi um dia  cheio de presságios. Matei uma Cobra e uma Onça, 

animais sagrados e astrológicos antes de chegar, aqui, no Templo 

Sangrento de meus antepassados. 

 

QUADERNA TIRA DO BORNAL A COROA DE PRATA DOS 

ANTEPASSADOS, O VELHO CHAPÉU DE COURO QUE ACHOU 

NA LAGOA. PEGA DUAS VARAS-DE-TANGER-BOI, E AS 

EMPUNHA COMO SE FOSSEM „UM CETRO REAL E UM 

BÁCULO PROFÉTICO”. DESDOBRA O MANTO E O COLOCA 

NOS OMBROS. 

 

61. CÁRCERE DE TAPEROÁ 

QUADERNA PRISIONEIRO  cidade vazia [anotação do diretor] 



QUADERNA PRISIONEIRO 
Eu sentia que algo de muito precioso, puro e raro me seria instilado 

para sempre, se eu tivesse coragem de enfrentar minha covardia, 

minha mesquinhez, a tentação da comodidade e da segurança, e 

doasse meu sangue à fera da Encantação, à Onça do Divino, que o 

beberia, destruindo-me, mas divinizando minha natureza para 

identificá-la com ela. 

 

62. PALCO/ PEDRA DOREINO platéia (cont) [anotação do diretor] 

QUADERNA ADULTO COMPENETRADO COMEÇA A REZAR 

A ORAÇÃO DA PEDRA CRISTALINA. 

 

QUADERNA ADULTO 

Minha Pedra Cristalina, que no mar fostes achada, entre o Cálice 

Bento e a História Consagrada. Treme a terra, mas não treme Nosso 

Senhor Jesus Cristo no altar sagrado. Tremem, porém o coração dos 

meus inimigos e dos que me desejam mal. Eu te benzo em cruz e não 

tu a mim, entre o Sol, a lua, as Estrelas... 

 

63. CARCERE DE TAPEROÁ – cidade vazia [anotação do diretor] 

 

QUADERNA PRISIONEIRO 

UMA ESPÉCIE DE OURA COMEÇOU A GIRAR, ESQUENTAR E 

ENCANTAR MEU JUÍZO, MEU SANGUE A ESTREMECER 

PELO SAGRADO E EPILÉTICO, NUM REDIMUINHO DE 

GLÓRIA, INFERNO E REALEZA. RANGI OS DENTES. 

 

64. PALCO/ PEDRA DO REINO – cidade cheia –espetáculo 

[anotação do diretor] 

COM ESFRÇO QUADERNA ADULTO RESTABELECE AS 

FORÇAS E O FÔLEGO. 

 

QUADERNA ADULTO 

... e as três pessoas distintas da Santíssima Trindade! Meu Deus! Na 

travessia avistei meus inimigos. Meu Deus! Eles não me farão mal, 

pois com o manto da Virgem sou coberto... 

 

QUADERNA ADULTO FRAQUEJA NOVAMENTE, SENTE-SE 

DESESPERAR. 

Vou morrer! Ninguém pode ir tão longe e tão alto! 

 

65. CAECERE DE TAPEROÁ 

QUADERNA-PRISIONEIRO FALA COM ENERGIA COMO SE 

ELE PRÓPRIO ESTIVESSE VIVENDO O MOMENTO RITUAL 

DE ESTAMPAGEM MÍTICA DE QUADERNA-ADULTO. 

 

QUADERNA ADULTO 

Mas reagi e me mantive firme pronunciando até o fim as palavras da 

oração da Pedra Cristalina até sentir que meus lombos tinham sido 

consagrados, e minha fronte selada com o Régio Selo de Deus! 

 

66. PALCO/ PEDRA DO REINO/ platéia [anotação do diretor] 

COM CORAGEM, SENTINDO QUE VAI CONSEGUIR CHEGAR 

ATÉ O FIM. 

 



QUADERNA ADULTO 

Se me acorrentarem, os elos se quebrarão... Se me trancarem, as portas 

da prisão ruirão para me dar passagem como passou, no dia da 

ressurreição, Nosso Senhor Jesus Cristo por entre os guardas do 

sepulcro. 

 

67.CÁRCERE DE TAPEROÁ 

CANSADO, COMO SE ELE PRÓPRIO TIVESSE ENVIADO 

TODO AQUELE ESFORÇO. 

 

QUADERNA PRISIONEIRO 

A Onça Malhada do Divino, era uma fera Insaciável, sedenta de meu 

sangue, que tinha ali, naquelas pedras, seu Reino Encantado, e que me 

chamava para uma sagração perigosa, exigindo que eu me elevasse 

acima de mim mesmo! 

 

68.PALCO/ PEDRA DO REINO/ platéia [anotação do diretor] 

COM ENERGIA, SABENDO QUE PRECISA APENAS DE UM 

PASSO PARA CHEGAR AO FIM DA DIFÍCIL CAMINHADA 

 

QUADERNA ADULTO 

Contra mim nada valerá. Contra os meus ninguém se levantará. E para 

proteger meu lar, com a chave do sacrário eu o fecharei. 

 

QUADERNA ENCHE O PEITO E EXPLODE NUM GRITO. 

Agora, eu sou Dom Pedro IV, o Decifrador, Rei e Profeta do Quinto 

Império e da Pedra do Reino do Brasil! 

 

QUADERNA DURANTE O MONÓLOGO COLOCA A COROA 

NA CABEÇA. O VENTO SOPRA FORTE. 

Flâmulas ao vento [anotação do diretor] 

 

 FIM DO PRIMEIRO CAPÍTULO 

 

No livro, a chegada de Quaderna às Pedras e seu comentário a respeito de sua 

decepção ao fotógrafo Euclydes acontece no Folheto XXI – As Pedras do Reino, 

iniciando o diálogo entre Quaderna e Euclydes na página 147: 

 

Aquele era um tipo de mágoa que eu só podia confessar, ali, a 

Euclydes Villar, poeta e decifrador como eu. Cheguei para perto 

dele e comuniquei-lhe minhas decepções, resumindo tudo o que 

lera e que  agora não encontrava. Para surpresa minha, porém, 

Euclydes discordou de mim. Achava as pedras, assim paralelas, 

maciças e de cor férrea,”terrivelmente impressionadoras”, talvez 

porque, sem ter lido antes o que eu lera, nunca esperara 

demais,nem criara, a respeito delas, as imagens gloriosas, 

monárquicas e prateadas que eu alimentara em meu sangue. 

Quanto ao “chuvisco prateado” de Souza Leite, Euclydes Villar 

se espantava de que eu, um Poeta e Acadêmico, me 

decepcionasse com as pedras e reclamasse contra a invenção 

fantasiosa do genial escritor pernambucano do século XIX. 



Segundo Villar, assim era o Mundo e assim era a Literatura! Nas 

coisas do mundo, os “chuviscos de prata” nunca ou raramente 

existiam, e o “sangue vermelho das pedras, conservado vivo e 

fresco durante todo o tempo” era sempre, de fato, na mesquinha 

realidade, simples mijo-de-mocó. Se a gente não mentisse um 

pouco, “ajudando as pedras tortas e manchadas do real e 

brilharem no sangue vermelho e na prata, nunca elas seriam 

introduzidas no Reino Encantado da Literatura!”. Euclydes 

Villar lembrou-me, ainda, que todos os Poetas brasileiros 

mentiam assim, principalmente Alberto de Oliveira e Olavo 

Bilac, que viam jóias, ouros, pratas e pedras preciosas em todo 

canto. 

Todas as idéias do Fotógrafo me deixaram impressionado.sem 

saber da Missa nem a metade, ele usara aquela expressão de 

“Reino Encantado da Literatura”. Era com o nome de “Reino 

Ecantado” que todos aqueles Acadêmicos do século passado 

tinham se referido ao nosso Império. Vi nisso um novo sinal da 

Providência Divina e dos planetas, acorrendo em meu auxílio 

quando minha fé monárquica estava começando a querer 

claudicar, e dizendo que eu, como Rei, cantador, poeta e 

guerreiro das Cavalhadas sertanejas, tinha obrigação de restaurar 

o Reino, o Castelo, o Marco, a Catedral, a Obra, a Fortaleza da 

minha Raça! Seria a Literatura dos folhetos e romances que iria 

restaurar de novo, pelo fogo da Poesia, a gloriosa imagem 

anterior, que aquelas pedras, tortas e manchadas de mijo-de-

mocó, aleivosamente queriam diminuir e macular! 

Quanto às dessemelhanças que eu notara entre as duas pedras, 

Euclydes Villar me garantiu que “tudo era uma questão de saber 

olhar”. Como Fotógrafo e mestre em sua Arte, quando 

chegássemos à Serra Talhada e ele revelasse as chapas que 

estavam tirando, iria me mostrar como a gravura do Padre, 

“devidamente corrigida pela Arte”, estava “mais certa” do que 

aquela imagem real e grosseira que eu, sem ser artista, estava me 

obstinando em ver ali. (SUASSUNA, 2007 p. 147-9) 

 

No folheto seguinte, XXII – A Sagração do Quinto Império, Quaderna narra sua 

coroação: 

 

Mas agora estou chegando ao fim da narrativa da minha expedição 

aventurosa à Pedra do reino, e devo ser breve, porque “a brevidade é a 

cortesia dos clássicos”. Direi então, somente, que, ali, diante das 

pedras, tirei um retrato com a Onça atravessada nos ombros. Tirei 

outro de Argemiro Pereira, para lembrar que aquela família de Barões 

sertanejos tinha ousado levantar mãos sacrílegas contra as pessoas de 

Reis, ungidos e consagrados pela Coroa. Depois, enquanto os outros 

descansavam, contornei as pedras, batendo nelas, disfarçadamente, 

com os nós dos dedos e pronunciando a “Oração da Pedra Cristalina”, 

escrita pelo sate padre do Juazeiro, eu Padrinho Padre Cícero. Queria 

ver se, assim, a pedra se abriria, revelando em suas entranhas o 



famoso Tesouro da Pedra do Reino. Mas não houve jeito. Por mais 

que batesse, a Pedra não se abriu daquela vez. Eu já estava com os nós 

dos dedos esfolados e sangrando. Resolvi desistir dessa parte de 

minhas incursões pelo Divino e realizar outra,fundamental, que fora 

meu verdadeiro objetivo ao viajar para ali. 

Então, já por trás das duas torres, isolado e solitário, “encoberto” da 

vista dos outros, desembrulhei meu matolão, esvaziei o bisaco e tirei 

para fora a Coroa de Prata dos meus antepassados. Peguei o chapéu de 

couro que encontrara, ajustei as aspas de metal em suas fendas, 

restaurando integralmente aquela insígnia da nossa realeza. Tomei as 

duas varas-de-ferrão que sempre conduzia e que, para os leigos e 

cegos, eram simples varas de tanger boi. Enfiei no topo de uma a 

Esfera com Cruz que fazia dela um Cetro, e, no da outra, o 

semicírculo enfolhado e entalhado a canivete que a transformava em 

Báculo profético. Tirei, finalmente, o Manto real, feito de pedaços 

costurados de couro de Onça e de Gato-Maracajá. Tudo estava pronto, 

mas eu hesitava e temia ainda. Pousei um momento a Coroa sobre um 

pico de pedra, e fiquei a contemplá-la ali, terrível, prateada, fatídica e 

astrosa, faiscando e pingando sangue, no Sol. Era um grande 

momento, perigosamente diabólico e gloriosamente divino. O gesto 

que eu ia praticar arriscava minha garganta e, ao mesmo tempo, 

recuperava para meu sangue a grandeza do Quinto Império. Aquelas 

pedras desiguais, brutas, gigantescas apesar de tudo, tinham, na sua 

desordem, o fascínio de um enigma ligado à Besta Bruzacã, à Vaca do 

Burel, ao Cavalo Misterioso, ao Dragão do Reino do vai-e-Volta, à 

Ipupriapa, enfim, a todas aquelas encarnações que a Onça-Malhada do 

Divino assumia em suas aparições, fosse no Sertão, fosse no Mar, 

fosse nas desventuras narradas nos “folhetos”. Era uma Fera 

insaciável, sedenta do meu sangue, que tinha ali, naquelas pedras, seu 

Reino Encantado, e que me chamava a uma sagração perigosa, 

exigindo que eu me elevasse acima de mim mesmo. Eu sentia que 

algo de muito precioso, puro, perigoso e raro me seria instilado de 

uma vez para sempre, se eu tivesse coragem de – enfrentando minha 

covardia, minha mesquinhez, minhas traições, a tentação da 

comodidade e da segurança – doar meu sangue à Fera da Encantação, 

à Onça do Divino, que o beberia, destruindo-me mas divinizando 

minha natureza para identificá-la com ela, nos termos do sermão do 

Padre Daniel. Euclydes Villar tinha razão: o chuvisco de prata e 

sangue que eu, por fraqueza e cegueira, não soubera ver no exterior 

das pedras, estaria dentro delas, formando uma teia indivisível com o 

tesouro de diamantes, com as incrustrações  de quartzo e cristais de 

rocha disseminadas entre as grades de granito. Havia ali, de fato, 

encantado e fabuloso, o Tesouro da Pedra do Reino, revelado por El-

Rei Dom Sebastião e redescoberto depois por meu Padrinho, Dom 

Pedro Sebastião, Rei do Cariri, que o deixara perdido, enterrado numa 

furna de pedras do Sertão. 

Então, tomei coragem. Ergui-me, atei ao pescoço, jogando-o para as 

costas, o Manto real, subi à Pedra dos Sacrifícios onde fora degolada a 

Princesa Isabel, coloquei a Coroa sobre a cabeça e fiquei um momento 

com o Cetro na mão direita e o Báculo na esquerda, de pé, na posição 

em que Dom João Ferreira-Quaderna, O Execrável, aparece na 

gravura do Padre. Olhava o Sertão batido de sol, as pedras faiscando, 

os catolezeiros gemendo na ventania quente, os cactos espinhosos, o 

chão pedreguento. Comecei a pronunciar as palavras sacramentais. De 

repente, senti aumentar, de modo insuportável, a terrível sede que já 



vinha sentindo. Em algum lugar, ali perto, escancarou-se a boca-de-

fornalha do Sertão, o bafo ardente e felino me crestou. Uma espécie de 

oura começou a girar, esquentar e encantar meu juízo, meu sangue a 

estremecer pelo terror sagrado e epilético, num ridimunho de glória, 

inferno e realeza. Rangi os dentes: “Vou morrer! Ninguém pode ir tão 

longe e tão alto!” Mas reagi e me mantive firme, pronunciando até o 

fim as palavras da “Pedra Cristalina”, até que senti que meus lombos 

tinham sido consagrados e minha fronte definitivamente selada com 

Régio Selo de Deus! (SUASSUNA, 2007 p. 149-51) 

 

5.2 Códigos e subcódigos 

Para melhor análise da cena escolhida como recorte, elencamos alguns 

elementos encontrados na cena televisiva. São códigos, que podem ser classificados 

segundo Eco e seu conceito. Para ele, o código é um sistema de convenções 

comunicativas que constituem regras de uso e organização de vários significantes, ou 

seja, o código determina quando e como um significante será usado em uma 

determinada comunicação.  

O uso de um subcódigo habitualmente transforma o processo de denotação em 

processo de conotação. Em uma dada mensagem, o uso do subcódigo, pode fazer com 

que a mesma mensagem seja interpretada de formas diversas de acordo com o 

subcódigo utilizado pelo receptor da mensagem. (ECO, 2006 p. 373) 

Entre os signos icônicos encontrados na cena televisiva podemos elencar: 

1 – Manto de couro usado por Quaderna; 

2 – Coroa de prata; 

3 -  Mão de Quaderna com dois dedos levantados; 

4 – Onça Caetana; 

5 – Nuvem com formato da Mão de Quaderna; 

6 – Multidão; 

7 – Cetro; 

8 – Báculo Real. 

Entre os signos lingüísticos, podemos elencar o texto recitado por Quaderna 

adulto e prisioneiro. Já entre os códigos sonoros, temos: 

1 – Trilha sonora; 

2 – Narração do texto; 

2.1 – Fluxo de consciência; 

3 – Vozes da multidão. 

Temos ainda o código lingüístico, onde podemos elencar: 

1 – Texto falado por Quaderna. 



Faremos a seguir uma análise destes códigos de acordo com a classificação de 

Eco, bem como de seus subcódigos. 

Como código icônico, classificamos aquilo que é de percepção visual. Para Eco, 

o código icônico é uma forma detectada no vídeo, que pode ser entendida como 

denotadora de si mesma, ou seja, entendida pelo processo comum perceptivo, ou 

denotadora de outra forma, o que o receptor reconhece como elemento de sua realidade 

física e cultural. 

Eco fala ainda que pode ocorrer ainda a recepção de uma mensagem 

desconhecida pelo receptor. Neste caso, o receptor perceberá a mensagem não com base 

no código figurativo, mas sim pelo código perceptivo comum. O receptor também pode 

entender a mensagem pelo contexto. (ECO, 2006 p. 375-6) 

 

Uma vez que o signo icônico possui muitas propriedades do objeto 

denotado (no que difere do signo lingüístico, que é convencional), a 

comunicação por imagens resulta mais eficaz e imediata do que a 

verbal, porque permite ao receptor uma imediata referência ao 

referente ignorado. (ECO, 2006 p. 376) 

 

Antes de fazer a análise dos códigos identificados como icônicos, devemos 

situar os subcódigos desta categoria. 

A - Subcódigo iconológico: são imagens que conotam alguma coisa a mais por 

tradição; 

B - Subcódigo estético: fruto de uma tradição de gosto, por exemplo a 

configuração tradicional do belo; 

C - Subcódigo erótico: confunde-se com o estético, já que também diz respeito 

ao gosto. O que é belo e desejável fundam-se em convenções, isto é, num assestamento 

histórico – sociológico reconhecido pela coletividade; 

D - Subcódigo da montagem: estabelece regras combinatórias das imagens 

segundo as regras cinematográficas e televisivas, passando uma determinada mensagem 

ao receptor, que receberá a informação de acordo com seu conhecimento e compreensão 

do meio televisivo/ cinematográfico. (ECO, 2006 p. 376-7) 

 

 

 

 

 



5.3 Análise dos signos icônicos 

Entre os signos elencados como icônicos, podemos fazer uma análise mais 

criteriosa de cada um deles, segundo a classificação de Umberto Eco. Para melhor 

entendimento, fizemos uso do Dicionário de Símbolos, de Jean Chevalier e Alain 

Gheerbrant, para elucidar o significado dos signos elencados. 

1 – Manto de couro usado por Quaderna: O manto pode ser classificado dentro 

de subcódigo iconológico, isso porque ele remota à realeza, ou seja, tem, dentro do 

signo manto, a conotação de realeza. 

O Dicionário de Símbolos traz como significado do manto o sentido celta, no 

qual o objeto simboliza “metamorfoses por efeito de artifícios humanos e das 

personalidades diversas que um homem pode assumir.” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 2009 p. 589) 

No simbolismo religioso que remete aos monges, Chevalier e Gheerbrant dizem que 

“vestir o manto é sinal da escolha de Sabedoria [grifo dos autores](...). É também assumir uma 

dignidade, uma função, um papel, de que a capa ou manto é emblema”. (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 2009 p. 589) 

No caso de Quaderna, podemos dizer que o manto é emblemático da realeza, da tomada 

de volta do reino de seus ancestrais. 

Para finalizar, temos o conceito de manto como identificação, ou seja, o símbolo 

daquele que o veste, sendo que ao tirá-lo o indivíduo perde sua identidade, voltando ou 

tornando-se outro. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009 p. 589) 

2 – Coroa de prata: assim como o item anterior, a coroa retoma o tema régio, 

que vai além da coroa. O objeto, por si só, poderia ter uma leitura diferenciada, com 

base no código perceptivo comum, porém, como define o subcódigo iconológico, o 

signo coroa remete à idéia da realeza, por tradição. 

Em Chevalier e Gheerbrant, encontramos o significado de coroa como um objeto 

que representa um dom, uma condecoração vinda de cima, do céu. “ela assinala o 

caráter transcendente de uma realização qualquer bem-sucedida”. (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 2009 p. 289) 

Outra característica da coroa é seu formato. Segundo o Dicionário de Símbolos, 

a forma circular representa a perfeição da natureza celeste. 

 

Ela une, na pessoa do coroado [grifo dos autores], o que está abaixo 

dele e o que está acima, mas fixando os limites que, em tudo que não é 

ele, separam o terrestre do celestial, o humano do divino. Recompensa 



de uma prova, a coroa é uma promessa de vida imortal, a exemplo de 

vida dos deuses. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009 p. 289) 

 

Em resumo, o simbolismo da coroa remete ao poder, a uma dignidade e o acesso 

a um nível superior de realeza, ela assinala uma perfeita naturalidade, um grande júbilo 

e a vitória. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009 p. 289- 90) 

3 -  Mão de Quaderna com dois dedos levantados: Simboliza as duas pedras 

encantadas, porém, este significado fica implícito e é determinado pelo diretor da 

minissérie, Luiz Fernado Carvalho. Nos Diários de filmagem, publicados juntamente 

com o fac-simile dos roteiros usados pelo diretor, encontramos a anotação para este 

gesto. “Esse símbolo tem o significado certo pro Quaderna. [grifos do autor]” 

(CARVALHO, 2007 s/p). Na mesma página temos uma anotação que remete Pedra à 

verdade e a vivência da transformação, e Reino ao sangue real e as pedras 

(antepassadas). 

Chevalier e Gheerbrant explicam que a mão, enquanto símbolo, exprime a idéia 

de atividade e ao mesmo tempo poder e dominação. A palavra manifestação traz a a 

mesma raiz que mão, ela manifesta aquilo que pode ser seguro ou alcançado pela mão. 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009 p. 589) 

Na cena, Quaderna levanta a mão direita com os dois dedos – indicador e médio – 

erguidos. “A mão direita é a mão que abençoa, emblema da autoridade sacerdotal, assim como a 

mão da justiça é o poder real [grifos do autor]” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009 p. 

589) 

Com isso, podemos supor que o movimento feito por Quaderna na minissérie representa 

mais que as duas pedras encantadas, representa também um poder real que a personagem 

pretende alcançar com sua auto-coroação e a retomada, mesmo que simbólica, do reino de seus 

ancestrais. 

4 – Onça Caetana: como já foi dito anteriormente, na obra de Suassuna a figura 

da Onça Caetana tem uma conotação de morte. Segundo Nogueira, ela é uma divindade 

Tapuio-Sertaneja, que representa a morte violenta. O castanho é a cor que representa a 

junção dos povos branco, negro e amarelo. (NOGUEIRA, 2002 p. 36-7). Também 

chamada de Moça Caetana ela aparece com grandes asas, garras de onça e uma máscara 

que imita um crânio.  

Esta conotação dada por Suassuna à figura da Onça Caetana dificilmente será 

reconhecida como idealizada pelo emissor. O receptor poderá, por intuição, perceber a 

figura e entendê-la por semelhança, já que a figura da morte aparece no mesmo capítulo, 



quando da morte do padrinho de Quaderna que aconte aos 15‟17” do primeiro capítulo 

da minissérie. 

O conceito de obra aberta formulado por Eco prevê a interpretação livre 

dependendo do público: 

 

No limite extremo, temos certas obras literárias que, pela 

complexidade da sua estrutura, pela complexa inter-relação de planos 

narrativos, valores lingüísticos, relais semânticos, apelos fonéticos, 

evocações míticas e remissões culturais, tendem, nas intenções do 

autor, a possuir vida própria, renovando continuamente os próprios 

significados, prestando-se a uma inesgotável possibilidade de leituras, 

autoproliferando em perspectivas próprias e aspirando, por fim, a 

construir um sucedâneo do mundo. (ECO, 2008 p. 155) 

 

A aparência da morte, representada pela figura da Onça Caetana, pode ser 

explicada tomando como base Chevalier e Gheerbrant, que dão como uma das 

iconografias para a morte o conceito de “uma dança macabra, uma serpente ou qualquer 

outro animal psicopompo.” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009 p. 648) 

A presença da Onça Caetana e da citação à morte feita por Quaderna também 

pode ser analisada a partir do ponto de vista explicitado no Dicionário de Símbolos, no 

qual o profano deve morrer para que renasça em uma vida superior, ou seja, a 

personagem morre para sua vida mundana, para tornar-se o soberano de seu reino, mais 

que um rei governante, um profeta endeusado. 

5 – Nuvem com formato da Mão de Quaderna:  

 

A nuvem reveste-se simbolicamente de diversos aspectos, dos quais os 

mais importantes dizem respeito à sua natureza confusa e mal 

definida, à sua qualidade de instrumento das apoteoses e das epifanias. 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009 p. 648) 

 

Outro item a ser entndido para melhor compreensão do significado da nuvem 

com formato semelhante à mão de Quaderna é o céu. 

Para Chevalier e Gheerbrant o céu é o símbolo quase universal que exprime a 

existência de um ser divino. 

 

O céu é uma manifestação direta da transcendência, do poder, da 

perenidade, da sacralidade: aquilo que nenhum vivente da terra é 

capaz de alcançar. O simples fato de ser elevado, de encontrar-se em 

cima, equivale a ser poderoso (...) a ser, como tal, saturado de 

sacralidade [grifos dos autores] (CHEVALIER & GHEERBRANT, 

2009 p. 227) 



  

Tendo estes conceitos com base, e cruzando com o aspecto anteriormente 

apresentado sobre o simbolismo da mão de Quaderna levantada, podemos dizer que o 

aparecimento da nuvem na cena da coroação simboliza uma aprovação divina ao feito 

realizado pela personagem, ou seja, é como se o divino aprovasse a coroação de 

Quaderna e, por conseqüência, a retomada por ele do reino de seus antepassados.  

6 – Multidão: as aparições da multidão na cena conotam uma intenção do diretor 

de fazer presente os participantes do desencantamento das pedras, e de Dom Sebastião, 

mortas pelos antepassados de Quaderna. 

Esta manifestação aparece de forma implícita, sendo que o público pode não 

entender da forma como idealizada pelo emissor. A significação das pessoas como algo 

irreal, fruto da imaginação de Quaderna, pode ser explicada pelo fato de que elas 

aparecem de forma não muito clara, representando a atmosfera de um sonho. Outra 

característica que nos leva a pensar a multidão como algo irreal é a sua inexistência em 

outras partes da cena.  

No fac-simile dos roteiros do diretor, Luiz Fernando Carvalho, a aparição da 

platéia é colocada como uma anotação, fato que nos leva a deduzir que não estava no 

roteiro original, ou nos planos iniciais a inclusão deste quadro na cena. 

7 – Cetro: aparece na cena após Quaderna coroar-se rei. Ele termina seu ritual e 

ergue no ar o objeto, que ele mesmo descreve como uma vara- de-tanger-boi, que ele 

empunha, juntamente com a outra que representa um báculo, que será analisado a 

seguir. 

Para Chevalier e Gheerbrant, o cetro simboliza principalmente a autoridade 

suprema, ele é uma continuidade do braço, sinal de força e autoridade. 

Assim como Quaderna, seu sucessor no suposto trono do reino do sertão também 

impunha um cetro no momento em que pretende desencantar Dom Sebastião com o 

massacre nas pedras encantadas (capítulo 1???????). Este paralelo entre as duas 

personagens, uma que  serve de inspiração para a outra, mostra que o cetro faz parte de 

um ritual concebido como sagrado, como protocolar da cerimônia de coroação de um 

rei. 

8 – Báculo Real: também concebido a partir de uma vara-de-tanger-boi, o báculo 

se diferencia do cetro pelos símbolos que leva em sua extremidade superior, a saber, um 

semicirculo, conforme Quaderna narra: 

  



Tomei as duas varas-de-ferrão que sempre conduzia e que, para os 

leigos e cegos, eram simples varas de tanger boi. Enfiei no topo de 

uma a Esfera com Cruz que fazia dela um Cetro, e, no da outra, o 

semicírculo enfolhado e entalhado a canivete que a transformava em 

Báculo profético. (SUASSUNA, 2007 p. 149) 

 

O Dicionário de símbolos descreve o báculo como um objeto que tem em sua 

extremidade um gancho, semicírculo ou circulo aberto. 

 

Símbolo da fé, da qual o bispo é o intérprete. Sua forma de 

gancho, semicírculo, ou circulo aberto significa o poder celeste 

aberto sobre a terra, a comunicação dos bens divinos, o poder de 

criar e recriar os seres. O báculo do bispo ou do abade é o 

emblema da sua jurisdição pastoral. É então, também, um 

símbolo de autoridade, de uma autoridade que emana do céu. 

Cumpre relacioná-lo com o cajado do pastor. O gancho que tem 

na extremidade permite puxar para o seio do rebanho a ovelha 

desgarrada. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2009 p. 113) 

 

Fazendo uma reflexão a cerca do significado do báculo, referido por Quaderna 

como um báculo profético, e levando-se em consideração não apenas o fato da 

personagem se auto coroar rei, mas também sua intenção de tornar-se o gênio da raça 

com a elaboração de sua obra literária e também pela menção de sua vocação para os 

dons proféticos, sem esquecer que Quaderna chega a ser enviado ao seminário, podemos 

dizer que o báculo tem a conotação de que Quaderna é não apenas o rei soberano do 

reino do sertão, mas também seu principal profeta. 

Outro subcódigo citado por Eco que é de suma importância para nossa análise é 

o subcódigo da montagem. Como já foi dito, esta categoria estabelece as regras 

combinatórias das imagens usadas na televisão e no cinema. 

Toda a cena de auto-coroação de Quaderna é montada a partir de cenas que 

mesclam os espaços até então mostrados na minissérie, a saber o cárcere de Taperoá, o 

lajedo que dá vista para todo sertão do Cariri, o ambiente onde vive o menino Quaderna, 

as pedras encantadas e o ambiente com a multidão sacrificada pelo antepassado da 

personagem principal. 

Este jogo de cena e imagens parece conduzir o público a uma reflexão sobre os 

atos ocorridos na vida de Quaderna e que culminam em sua auto-coroação. Como numa 

retrospectiva, o diretor Luiz Fernando Carvalho usa as várias fases de Quaderna para 

contar, em breves minutos, a trajetória da personagem até ali mostrada. 



No fac-simile dos roteiros do diretor, algumas anotações sobre a cena devem ser 

mencionadas. Logo no início, anotação feita a lápis, aparece “criar sensações a partir da 

presença do sol” (CARVALHO, 2007 capítulo 1). Esta sensação pedida por Luiz 

Fernando Carvalho é vista na forma como os planos das pedras, do lajedo e do cárcere 

se sobrepõem. 

A primeira tem uma iluminação escura e dura, por conta do cenário que é a 

representação das duas pedras feito por um fundo, definido pelo próprio diretor como 

uma iluminura de ouro e sangue.  

A panorâmica do sertão tem a iluminação clara, céu azul e mostra a terra em sua 

imensidão, dando a impressão de estar mostrando os domínios do reino de Quaderna. 

Já no cárcere, o ambiente é simples, sem móveis ou dimensões. Quaderna 

aparece em frente à parede ou flutuando, o que nos parece uma tentativa do diretor em 

construir uma cena que remeta ao sonho, ao fluxo de consciência da personagem. 

No início da cena, Luiz Fernando Carvalho anota em seu roteiro: “A partir deste 

ponto montagem entrelaçada de 3 espaços distintos cárcere-palco = real/ lajedo/ 

crepúsculo épico”. (CARVALHO, 2007 capítulo 1). Estas indicações esclarecem um 

pouco a forma como o diretor pretendeu e pensou a cena. 

As imagens transcorrem de forma dinâmica. Alguns flashs, como os de 

Quaderna menino e da Onça Caetana, parecem ilustrar a narrativa de forma rápida. A 

platéia que remete ao massacre feito por seu antepassado é colocada no roteiro à mão, o 

que pode indicar que foi acrescentada no decorrer do processo de ensaios e filmagens.  

As pessoas ali representadas foram mostradas durante a cena em que Quderna 

relembra os acontecimentos da Pedra Bonita, aos 19‟ 36” do primeiro capítulo e 

parecem ter a função de relembrar o histórico do local, parecem querer sua parte de 

mérito caso o reino venha a ser desencantado por Quaderna. 

 

5.4 Análise dos signos sonoros 

Elencamos como principais signos sonoros que compõe a cena: trilha sonora, 

narração do texto, fluxo de consciência e vozes da multidão. Antes de iniciarmos a 

análise dos elementos vamos a uma breve retomada dos conceitos de Eco. 

O código sonoro compreende os sons da escala musical e as regras 

combinatórias da gramática tonal. Entre os subcódigos estão: 

A) subcódigo emotivo: uma música usada como trilha sonora, 



B) sintagmas estilísticos: diferenciação do tipo musical, que levam a uma 

conotação, seja emotiva ou ideológica; 

C) sintagma de valores convencionais: toques que determinam algum sentido, 

que depois conotam algo mais específico. (ECO, 2006 p. 378-9) 

 

 

Trilha sonora: durante toda a cena de auto-coroação a trilha sonora é usada 

quando não há texto. No início, durante o diálogo entre Quaderna e Euclydes Villar a 

música desaparece quando os dois começam a conversar. 

Depois, ao iniciar a cena de auto-coroação, a trilha utilizada assemelha-se às 

canções medievais. Estes sons remetem à atmosfera recriada pelo tema da obra, ou seja, 

remete aos tempos das narrativas de cavalaria e palacianas. 

Sob este ponto de vista, podemos considerar a teoria do subcódigo emotivo, mas 

também sob o ponto de vista dos outros dois tipos – sintagmas estilísticos e sintagmas 

de valor convencional, já que os sons induzem a uma retrospectiva à Idade Média, 

retomando o tema do livro, transposto para a minissérie. 

Ao final da cena o que se ouve são os gritos da apoteose de Quaderna, mixados 

aos sons de animais e tambores que se fundem à música de finalização do capítulo. 

Mais uma vez, o apelo emotivo parece resgatar os temas do sertão: animais típicos e já 

citados como a onça, os sons tambores que remetem a uma memória tribal, culminando 

na trilha de abertura da minissérie. 

Narração do texto: Apesar de ser classificado numa categoria própria, a do 

código lingüístico, o texto, mais especificamente a maneira como é falado, pode ser 

também categorizado do ponto de vista do código sonoro. 

O texto é falado por Quaderna em dois níveis, primeiro plano e em tom mais 

reflexivo, o que chamamos de fluxo de consciência por dar a entender que são as 

lembranças da personagem sobre o momento de sua auto-coroação. 

Sob o ponto de vista dos sintagmas estilísticos podemos dizer que esta variação 

no tom de voz de Quaderna, que se alterna entre os momentos em que recita a Oração 

da Pedra Cristalina e quando narra como as coisas aconteceram, leva a uma conotação 

emocional do momento vivido pela personagem, ou seja, dá ao público a dimenção 

emocional daquele momento para Quaderna. 

No cárcere de Taperoá, onde o diretor ambienta o narrador da cena, Quaderna 

prisioneiro, o tom de voz é geralmente mais brando, como se fosse a voz da memória da 



personagem; já nas imagens das pedras, onde a ação de fato ocorre, o texto fica em 

primeiro plano, mostrando o que realmente foi dito naquele momento. 

Outro ponto que pode ser considerado como código sonoro são os sons 

produzidos pela multidão que aparece durante a cena em flashs. 

A platéia não produz um diálogo ou mesmo emite palavras reconhecíveis, sendo 

que os sons produzidos por elas são brados de comemoração ao ato de coroação do 

novo rei, assim como acontece no início do capítulo pouco antes do massacre. 

Levando-se em consideração os sintagmas de valor convencional, podemos 

analisar estes sons produzidos pela platéia de forma a considerá-los como sons que 

denotam a emoção do público e mais a fundo conotam a comoção gerada pela esperança 

no desencantamento do reino, uma esperança de retomada do reinado do sertão e do 

Brasil. 

 

5. 5 Análise dos signos lingüísticos 

Como código lingüístico Eco entende a língua que se fala. Esta categoria 

também refere-se a todas as formulações verbais, podendo não ser compreendida em 

sua plenitude. 

Entre os subcódigos lingüísticos estão: 

A) jargões especializados: podem ser jargões das mais diversas categorias – 

científica, jurídica. 

B) Sintagmas estilísticos: equivalem aos lexos estéticos. Conotam classe 

social, atitude artística etc. são as figuras retóricas. (ECO, 2006 p. 378) 

Logo no início a cena a fala de Quaderna demonstra os primeiros jargões 

especializados que remetem a uma linguagem típica do sertão. A citação de seus feitos 

na caçada – “Matei uma Cobra e uma Onça, animais sagrados e astrológicos (...) 

(CARVALHO, 2007 s/p) – mostram uma linguagem que remete aos símbolos 

reconhecidos pelo sertanejo. Matar uma onça e uma cobra pode não ter um significado, 

como dito pela personagem, mítico para o público em geral. 

Ao longo da narrativa encontramos outros jargões sertanejos, mais 

especificamente jargões suassunianos: Onça do Divino, Santíssima Trindade, Reino 

Encantado etc. Nota-se que a religiosidade está presente nestas palavras, remetendo à fé 

do povo sertanejo. 

Do ponto de vista dos sintagmas estilísticos, as palavras usadas por Quaderna 

mostram uma predominância do discurso medieval e eclesiástico. Isso porque a 



narração da cena de auto-coroação envolve a oração da pedra cristalina e também é 

apresentada linguisticamente pelo narrador de forma a remeter ao discurso do passado. 

A sagração de Quaderna como Dom Pedro IV, o Decifrador, Rei e Profeta do 

Quinto Império e da Pedra do Reino do Brasil, também faz menção ao discurso 

palaciano, mais especificamente ao discurso régio. 

 

5.6 – Semelhanças e divergências da televisão para o livro 

 Entre os signos elencados e analisados no item anterior, a diferenciação da 

adaptação televisiva para a obra literária se dá principalmente no âmbito da montagem 

da cena.  

 A platéia que assiste e exalta o feito de Quaderna, a saber, sua auto-proclamação 

como rei soberano do reino do sertão, não está presente na obra original. Ao conceber a 

cena, Ariano Suassuna não faz menção alguma da existência, mesmo que em nível da 

imaginação de Quaderna, deste público. 

 Podemos classificar esta alteração como sendo do âmbito da montagem, já que a 

existência da platéia não influi no texto, apenas introduz elementos cênicos à obra 

televisiva. 

 Outra divergência de montagem da cena é a ancoragem da narração ser 

transferida para Quaderna prisioneiro. Na minissérie Quaderna narra os fatos do cárcere 

de Taperoá enquanto escreve suas memórias. 

 No livro, Suassuna não explicita esta condição de que a narração do momento da 

auto-coração é realizada por Quaderna na prisão. Subentende-se que isso aconteça, já 

que no início do livro Quaderna explica que está escrevendo suas memórias enquanto 

encontra-se no cárcere. No Folheto I – Pequeno Cantar Acadêmico a modo de 

Introdução, ele diz: 

 

Agora, preso aqui na Cadeia, rememoro tudo quanto passei, e toda a 

minha vida parece-me um sonho, cheio de acontecimentos ao mesmo 

tempo grotescos e gloriosos. (...) É por isso também que, do fundo do 

cárcere onde estou trancafiado neste ano de 1938 – faminto, 

esfarrapado, sujo, prematuramente envelhecido pelos sofrimentos aos 

41 anos de idade – dirijo-me a todos os Brasileiros semexceção; (...) 

(SUASSUNA, 2007 p. 34) 

 



Esta menção de que a personagem narra os fatos da cadeia, enquanto tenta 

organizar suas memórias para a elaboração de sua obra literária, fica restrita, no livro, 

ao Folheto I; já na minissérie, este fato é retomado constantemente. 

A narração das ações na obra televisiva se divide entre Quaderna Prisioneiro e 

Quaderna Velho. No livro, esta narração acontece também pela personagem no cárcere, 

porém não fica explicitado esta condição a todo momento, apenas no início da obra. 

Outro elemento presente apenas na adaptação é o símbolo marcado pela mão 

direita de Quaderna, com os dedos indicador e médio levantados. Este movimento se 

repete algumas vezes pela personagem enquanto palhaço – Quaderna Velho e também 

no cárcere. Indicando as duas pedras, o gesto é uma criação do diretor Luiz Fernando 

Carvalho, não estando evidenciado na obra original. 

Os outros elementos - a coroa de prata, o manto, o cetro e o báculo - estão 

presentes também na obra literária. Luiz Fernando Carvalho leva para a tela uma 

adaptação fiel da descrição feita por Ariano.  

 

Então, já por trás das duas torres, isolado e solitário, “encoberto” da 

vista dos outros, desembrulhei meu matolão, esvaziei o bisaco e tirei 

para fora a Coroa de Prata dos meus antepassados. Peguei o chapéu de 

couro que encontrara, ajustei as aspas de metal em suas fendas, 

restaurando integralmente aquela insígnia da nossa realeza. Tomei as 

duas varas-de-ferrão que sempre conduzia e que, para os leigos e 

cegos, eram simples varas de tanger boi. Enfiei no topo de uma a 

Esfera com Cruz que fazia dela um Cetro, e, no da outra, o 

semicírculo enfolhado e entalhado a canivete que a transformava em 

Báculo profético. Tirei, finalmente, o Manto real, feito de pedaços 

costurados de couro de Onça e de Gato-Maracajá. Tudo estava pronto, 

mas eu hesitava e temia ainda. (SUASSUNA, 2008 p. 150) 

 

Quanto ao texto, a introdução de um narrador extra, Quaderna Velho caracterizado 

como um palhaço apresentador de circo, dá ao diretor da obra televisiva a oportunidade de 

manter o texto em sua integralidade. 

 Na obra original este quarto Quaderna não está presente. Ele vai aparecer na seqüência 

da história de Quaderna, nos folhetos publicados pelo Diário de Pernambuco entre 1975 e 1976, 

Histórias do Rei Degolado nas caatingas do sertão: ao sol da Onça Caetana, posteriormente 

publicado em livro com o título de O Rei Degolado. 

A minissérie divide a narração entre Quaderna Velho e Quaderna Prisioneiro, enquanto 

a obra literária original flui a narrativa de forma que o leitor chega a esquecer-se que aquelas 

aventuras estão sendo feitas pela memória do prisioneiro. 



Podemos então dizer que na adaptação televisiva mantém-se integral os elementos do 

código lingüístico, já que o texto não sofre alterações de conteúdo. As palavras usadas por 

Quaderna no livro e na televisão são as mesmas. 

Já do ponto de vista dos signos que compõem o código icônico, analisamos que existem 

algumas alterações como por exemplo a existência de dois narradores – Quaderna Palhaço e 

Quaderna Prisioneiro – e também de signos introduzidos pelo diretor da minissérie, Luiz 

Fernando Carvalho, como é o caso do gesto da mão de Quaderna. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Considerações Finais 

O estudo da adaptação de obras literárias para os meios audiovisuais se faz 

necessário pelo número de obras já adaptadas desta forma, o que não cessou de 

acontecer. Apesar de serem realizadas em menor número, já que o formato telenovela 

especializou-se no Brasil, formando autores que escrevem obras específicas para este 

formato, ao contrário de outros tempo quando as histórias literárias eram usadas como 

fonte para a televisão, a literatura continua a ser transposta do livro para a televisão. 

Os livros ganharam com o aperfeiçoamento do formato minissérie um espaço na 

televisão. O fato das adaptações literárias serem feitas num formato fechado, que não 

permite a intervenção do público garante mais integridade da obra quando levada para a 

tela. 

No caso específico do diretor Luiz Fernando Carvalho, observa-se esta 

característica de manutenção do texto original de forma integral, se não de todo o 

conteúdo dos livros adaptados, pelo menos dos trechos utilizados, em diversas de suas 

obras. Podemos citar a adaptação cinematográfica da obra de Raduam Nassar, Lavoura 

Arcaica, que mantém o texto na forma íntegra.  

A Pedra do Reino não foi a primeira obra de Suassuna a ser adaptada por 

Carvalho. Ele já havia realizado a adaptação da obra Uma Mulher Vestida de Sol, 

também para a Rede Globo, no formato unitário, veiculado no ano de 1994. Segundo o 

próprio Suassuna, Carvalho é um dos únicos diretores – com exeção de Guel Arraes que 

adaptou O Auto da Compadecida para a televisão e depois transformada em filme – que 

não fazem de seus personagens imagens estereotipadas. 

Com a análise da obra literária e televisiva e a comparação das duas usando a 

metodologia proposta por Umberto Eco, pudemos verificar que existe a manutenção de 

grande parte das características da obra original na adaptação televisiva, mas também 

existe alteração, não de texto, mas sim na forma de apresentar a narrativa no 

audiovisual. 

A obra de Suassuna é permeada de símbolos, mitos e signos criados pelo próprio 

autor ou trazidos por ele de narrativas medievais e da antiguidade. Ariano não nega suas 

influências captadas desde a infância, o que torna sua obra recheada de características 



que podem não ser facilmente reconhecidas pelo público, já que não fazem parte do 

repertório comum. 

Umberto Eco fala do quadro de referência cultural, que constitui o patrimônio de 

saber do receptor. Os códigos e subcódigos propostos por Eco, e discutidos na análise 

da cena, são utilizados na mensagem de acordo com este quadro. Tanto o ente – a saber 

o produto cultural – como o intérprete técnico – diretor – presumem no receptor um 

dado quadro de referência cultural, de forma que sua mensagem poderá ser entendida 

como emitida ou de maneira diversa. Nestes casos, a mensagem será organizada 

levando-se em consideração a diversidade do quadro cultural do receptor. (ECO, 2006 

p.379) 

No caso da comunicação massiva, esta divergência de conteúdos culturais, e 

portanto de entendimento dos signos e códigos apresentados, pode variar de forma 

prevista pelo emissor, mas também pode constituir o que Eco chama de decodificação 

aberrante, que seriam as exceções não previstas no modo de entender um código. (ECO, 

2006 p. 368) 

No caso da obra estudada a presente pesquisa não se propôs a verificar como a 

mesma foi recebida pelo público, seja televisivo, seja pela leitura da obra. Para isso far-

se-ia necessário uma investigação mais profunda de campo para verificar   como o 

receptor compreenderia a mensagem emitida. 

O que podemos considerar com nossa análise é que a transição de uma obra da 

literatura para um meio audiovisual pode conservar características da obra literária, 

como é o caso do texto utilizado por Carvalho que é integral o escrito por Suassuna, 

porém, a obra televisiva necessita a inclusão de elementos visuais ou que possam 

explicitar o narrado pelo autor. 

Desta forma, pudemos verificar que a manutenção dos códigos escritos, com a 

inclusão de outros, contam uma mesma história em suportes diversos. 
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