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RESUMO 

 

Entre o desejo e a culpa está o ser humano, refém de uma procura pelo amor ideal que não 

existe, daí a substância dramática que serve de inspiração ao escritor Nelson Rodrigues.  E não 

somente ao autor, também às marcas. Como se formam as narrativas publicitárias que tratam 

da infidelidade? Abordaremos as nuances da formação discursiva dessas narrativas com o 

objetivo de entender suas correlações com a comunicação e consumo. Para isso, irão nos 

auxiliar nessa discussão autores como Eni Orlandi, João Anzanello Carrascoza, Maria 

Aparecida Baccega e Sábato Magaldi. Como metodologia de pesquisa, utilizaremos o conceito 

da retextualização, de Gianfranco Bettetini, em que um texto é deslocado do domínio original 

para outro, para que haja uma interação discursiva. Os pressupostos teóricos da análise de 

discurso de linha francesa nos ajudarão a demonstrar em quais contextos discursivos 

analisaremos os contos de Nelson Rodrigues e os filmes publicitários contemplados neste 

estudo. 

Palavras-chave: Comunicação e consumo. Arte. Literatura. Publicidade. Infidelidade. 



 

ABSTRACT 

 

Between desire and guilt is the human being, hostage of a search for ideal love that does not 

exist. This is the dramatic substance that serves as inspiration to Nelson Rodrigues. And not 

only the author, but also the brands. How advertising narratives gets form using infidelity 

subjects? This study intends to aproximate the nuances of the discursive formation of these 

narratives to understand their correlations with communication and consumption. For this 

purpose, we will bring to help us in this discussion authors such as Eni Orlandi, João Anzanello 

Carrascoza, Maria Aparecida Baccega and Sábato Magaldi. As a research methodology, we 

will use Gianfranco Bettetini's concept of retextualization - in which one text is moved from 

the original domain to another – to form a discursive interaction. The theories about speech 

analysis will help us to demonstrate in which discursive contexts we will analyze Nelson 

Rodrigues texts and the publicity films contemplated in this study. 

Keywords: Communication and consumption. Art. Literature. Advertising. Infidelity. 
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1 ENTRE O DESEJO E A CULPA, O ARTISTA 

 

Só dois valores existem - permanentes - para o homem: o amor e a morte. Em 

torno desses dois mistérios, gravita a vida humana. É lógico, pois, que aí vá 

o artista buscar a matéria para sua criação (RODRIGUES, 2012, p. 106). 

 

Sofrendo com um câncer terminal, Oliver Sacks, escritor e psicanalista inglês, escreveu 

poucos meses antes de sua morte: "não consigo fingir que não estou com medo. Mas meu 

sentimento predominante é a gratidão. Amei e fui amado, recebi muito e dei algo em troca, li, 

viajei, pensei e escrevi. Tive meu intercurso com o mundo, o intercurso especial dos escritores 

e leitores" (SACKS, 2015, p. 30).  

Ninguém sabe o motivo pelo qual vivemos e morremos. Portanto, nos interessa o 

intercurso com o mundo. Talvez venha daí o valor do sensível. Quando o artista emprega seu 

tempo para traduzir o mundo sob a sua perspectiva, está em dupla atividade: escrevendo e lendo 

a sua realidade. E aqueles com os quais ele se relaciona, com suas visões próprias do mundo, 

também se inscrevem no artista e em sua obra. Como afirma João Anzanello Carrascoza (2016, 

p. 8), "toda arte é em algum grau contaminada por outra arte". 

Neste estudo, iremos encontrar pensadores com perspectivas completamente diferentes 

sobre a vida, porém, ao nosso ver, de um modo especial, se completam ao se contradizerem. 

Trabalharemos com autores que defendem o paradigma de que os seres humanos são aquilo que 

a vida em sociedade faz com ele - e para ele -, mas também abordaremos outro paradigma, em 

que o corpo físico dos seres humanos é o que influencia o modo de estar e ser no mundo. Não 

cabe, a princípio, antagonismos neste trabalho. Pelo simples fato de que, aqui, prevalece a 

exploração das possibilidades, uma vez que as certezas já são muitas.  

Interessa-nos a arte, que é "a transformação de experiências em algo sensível para o 

mundo" (Idem, 4ª capa), pois que transforma cotidianamente a nossa realidade, incorporando o 

tempo todo novos sentimentos e sentidos que damos à vida. Aqui, nos interessa analisar um 

autor distinto: Nelson Rodrigues, que com sua maneira de enxergar o mundo pode contribuir 

para nosso labor diário da sensibilidade. Veremos a seguir as principais características e 

imbricações possíveis de obra desse autor relacionadas com a publicidade. Formas diversas de 

se comunicar, mas, ambas, bebem na fonte do sensível ser humano.  
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Sábato Magaldi, crítico teatral brasileiro, considerava Nelson Rodrigues um jansenista1 

(MAGALDI, 2004, p. 172). Para ele, a moral rodrigueana, perceptível em toda a a obra, gira 

em torno do corpo. É ele quem determina a alma. A partir das necessidades e limitações do 

corpo é que surgem nossas atitudes, personalidades e modos de agir no mundo. Toda a 

sensibilidade humana passa inicialmente pelo corpo. É ele quem conduz a alma e não o 

contrário. "Na senda do jansenista Racine2, Nelson não vê salvação fora da graça. Nesse 

moralismo radical, o corpo torna-se antônimo da santidade. Daí, em todo o teatro rodrigueano, 

a explosão de tara, incestos, mortes violentas" (MAGALDI, 2004, p. 117). 

Para Luiz Felipe Pondé, autores como Nelson Rodrigues "são viscerais e céticos com 

relação à autonomia do pensamento para com o corpo. A eternidade do corpo é ser um limite 

intransponível" (PONDÉ, 2013, p. 11). Nelson descreve a alma descrevendo o corpo. Não 

viverá uma mulher com belos seios à revelia desses seios e tudo aquilo que o mundo à sua volta 

fizer com eles. O mesmo acontece com o homem de voz fina, ou aquele que sofre um acidente 

e perde sua perna. Afirma Pondé que: 

 

Nelson elimina qualquer delírio de autonomia da alma ou da vida psíquica com 

relação ao determinismo do corpo. Sua psicologia coloca a alma na sua justa 

gravidade, aquela de quem sofre o efeito de ser de carne e osso. O peso da carne, de 

sua beleza ou de sua fealdade, impede o espírito de ser outra coisa além de um ser 

perdido no próprio corpo (PONDÉ, 2013, p. 44). 

 

Contrário a conceitos políticos que dizem ser o homem apenas um produto do meio, 

Nelson Rodrigues parte da individualização do ser humano para contar histórias que em nada 

tem de pretensão revolucionária ou que servisse de exemplo moral e/ou ético para alguém. O 

foco do autor recai sobre histórias de pessoas comuns, seguindo sua visão de mundo, 

experiências pessoais e observação constante do cotidiano. Talvez por isso explorasse tanto o 

brasileiro, o carioca, pois eram aqueles com os quais convivia. 

A vida cotidiana, na obra de Nelson Rodrigues, longe de ser uma batalha espiritual entre 

deuses e demônios, é apenas "uma luta pequena e invisível encenada na mesa de jantar da classe 

                                                 

1 Ética severa e moral extrema. Termo vem de Cornélio Jansênio (1585-1638). Dicionário virtual Michaelis.  

2 Jean-Baptiste Racine, poeta e dramaturgo francês que viveu no século XVII. 
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média baixa carioca, uma luta contra fazer barulho na hora de tomar sopa, porque o fracasso 

nessa luta implica a perda do amor da esposa" (PONDÉ, 2013, p. 44 - 45). 

Vê-se na obra de Nelson Rodrigues toda a tragicidade do ser humano. E por ser Nelson 

um jansenista, segundo Magaldi, está sempre presente em sua obra o pensamento de que não 

comandamos por completo nossa própria vida. Inúmeros fatores imprevisíveis podem surgir e 

modificar nossos planos. "Nelson parte da fragilidade das criaturas, condenadas a um mundo 

hostil" (MAGALDI, 2004, p. 148), onde a morte acaba com todo e qualquer anseio pela 

eternidade.  

Nessa dualidade presente na existência humana - corpo (precário) e alma (absoluto) - 

Todorov (2014, p. 255) enxerga como algo ontológico, uma condição complexa. 

 

A dificuldade está em que os seres humanos ao mesmo tempo dispõem de uma 

existência finita e são dotados de uma consciência aberta ao infinito. Eles podem tudo 

englobar, analisar o Universo inteiro e a eternidade, e ao mesmo tempo sabem que são 

somente uma partícula minúscula e dispersa de poeira deste Universo, ocupando aí 

somente uma ínfima fração do seu desenrolar temporal. Eles não podem deixar de 

constatar o contraste entre a felicidade imaginada por seu espírito e a mediocridade 

de um grande número de suas experiências (TODOROV, 2014, p. 255). 

 

Para Todorov, não existem muitas maneiras de aplacar essa incômoda condição. Se 

antes da Revolução Francesa a religiosidade monoteísta não permitia essa superação, mantendo 

Terra e Céu completamente separados, agora, depois dela, "colocar os Direitos Humanos no 

lugar da Bíblia não é só substituir um texto por outro, é também declarar ostensivamente a todos 

que o absoluto terrestre substituiu o absoluto celeste" (TODOROV, 2014, p. 263).  

A Nação aparece como uma entidade que transcende a todos e é, puramente, terrestre. 

Os direitos humanos tornam-se sagrados à medida que devemos nos reportar à Nação e não 

mais a Deus. Mas, como sabemos, o homem não foi capaz de tornar a Terra um local sagrado, 

muito menos sua conduta e valores até hoje não garantiram previamente uma auréola em cima 

de nossas cabeças. Vivemos, pois, cotidianamente, no limiar entre acreditar que o absoluto pode 

ser vivido ainda aqui na Terra e lampejos de nossa própria pusilanimidade frente à fragilidade 

do corpo. 

Ora, não disse Flaubert (1980, p. 717) que "a vida é uma coisa tão horrorosa que o único 

meio de suportá-la é evitando-a. E a evitamos vivendo na Arte, na procura incessante do 

Verdadeiro advindo do Belo". Nelson sabia disso e, por meio da arte, e à sua maneira, mostrava 
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a saga do ser humano em busca do absoluto, ainda que caindo em desgraça constante, porque 

está preso no próprio corpo e destino inevitavelmente trágico.  

Nelson procurava demonstrar por meio da literatura e dramaturgia que as lutas diárias 

não são contra bandidos que estão destruindo o mundo, mas, ante a preocupação em ter um belo 

par de seios ou mesmo uma voz fina que nos impeça de mostrar como temos diversas outras 

qualidades (PONDÉ, 2013, p. 44 - 45). 

 

Não há dúvida de que, para Nelson, somos seres capturados numa armadilha interior: 

desejamos um amor ideal, mas ele não existe. Como não existe, caímos em desgraça 

inevitavelmente, daí decorre tudo o mais. Uma das piores formas dessa idealização do 

amor é seu mal infinito: queremos sempre mais e, quanto mais queremos, mais 

dependentes e inseguros ficamos. Ciúmes, delírios de traição, impotência de controlar 

o outro. (PONDÉ, 2013, p. 30). 

 

Nessa linha de pensamento, podemos dizer que a traição representa, portanto, o 

inevitável fracasso de um ser atormentado em busca de um amor ideal impossível de ser 

encontrado. Como disse Nelson Rodrigues, "a mulher amada, nada a obriga a estar na cidade 

onde a gente mora, a cruzar nosso caminho. De forma que encontrar a mulher amada é um 

cínico e deslavado milagre" (RODRIGUES, 2012, p. 27).  

Mesmo sabendo disso, continuamos a desejar o amor, conquistas diversas, entre muitas 

outras coisas e situações que projetamos serem sublimes. Como disse José Antonio Marina 

(2009, p. 11), concordando com Spinoza, "a essência do homem é o desejo". Se quisermos 

compreender a moral, ainda mais a moral rodrigueana, temos que ter esse conceito em mente. 

"Os desejos entram na consciência sem pedir licença, como uma tropa bem-armada, com 

bandeiras despregadas e repicando o tambor. A inteligência humana é a inteligência desejante".  

Assim partimos, neste estudo, da ideia de que nada para Nelson Rodrigues pode tirar o 

homem da condição de vítima do próprio corpo, da própria humanidade. E, ao estudar  os contos 

de A vida como ela é...3, poderemos identificar numerosos substratos de profunda humanidade. 

                                                 

3  Reunião de textos publicados em coluna homônima do jornal Última Hora, entre 1951 e 1961. Posteriormente, 

Nelson Rodrigues continuaria a publicá-los no Diário da Noite, entre 1961 e 1962, e no Jornal dos Sports, em 

1966. Crônicas baseadas nas observações do autor sobre o comportamento e a vida cotidiana das ruas 

cariocas. Organização Sonia Rodrigues, 2012, p. 220. 
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Altas concentrações de dramas psicológicos do cotidiano dos brasileiros, sobretudo no que diz 

respeito à infidelidade. 

Assim, será possível entender como a infidelidade figura na produção de narrativas de 

consumo. Para facilitar esse processo de descobertas, iremos retextualizar4 - ou seja, deslocar 

um texto do domínio original para outro para que haja uma interação discursiva - alguns contos 

de A vida como ela é... e, então, compará-los com narrativas publicitárias brasileiras. 

No segundo capítulo, iremos entrar mais no universo da moral rodrigueana, 

compreender especialmente as opiniões e posicionamentos ideológicos a respeito do amor, 

desejo sexual e infidelidade. Traçaremos conceitos sobre comunicação e consumo, de modo a 

nos oferecer um panorama suficientemente válido e basilar para as discussões que se darão a 

posteriori. Teorias que retratam o consumo como articulações e dinâmicas da vida social, assim 

como práticas de pertencimento e adequação à sociedade. "Consumo, então, entendido como 

um fenômeno complexo que envolve as relações socioculturais e se consubstancia num sistema 

simbólico, amplificado pelos meios de comunicação" (CARRASCOZA, 2016, p. 7). Por fim, 

traremos os conceitos de análise de discurso de linha francesa: pressupostos teóricos que irão 

iluminar nossas análises sobre o discurso rodrigueano e os da publicidade brasileira que têm 

como eixo principal, em suas narrativas, a infidelidade. 

No terceiro capítulo, iremos delinear um raciocínio a respeito da cultura da mídia e o 

papel da publicidade na sociedade contemporânea. Também abordaremos conceitos sobre a 

ficção literária e publicitária, suas interfaces e elementos estruturais (BARTHES, 2013, p. 25), 

o que nos ajudará a comparar esses dois gêneros narrativos. No entanto, é neste capítulo que 

iremos abordar a forma como a infidelidade adentra a literatura e sua caudatária: a publicidade. 

Delinearemos o detalhe expressivo, elemento estruturante da linguagem que permite ao escritor 

e ao criativo publicitário colocar em seus discursos o tema infidelidade de forma a atingir seus 

objetivos. 

Para o quarto capítulo, indicaremos para o leitor o corpus dessa pesquisa. O estudo se 

dará, em termos metodológicos, por meio da análise de discurso de linha francesa e da 

retextualização. Faremos alguns recortes de contos de A vida como ela é..., obra de Nelson 

                                                 

4  Conceito idealizado por Gianfranco Bettetini (1996) ao estudar a linguagem audiovisual. 
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Rodrigues, do seu domínio original - a literatura - para analisar narrativas publicitárias que 

discursam sobre o tema infidelidade. 

Por fim, no capítulo Considerações finais, abordaremos os avanços e descobertas desta 

pesquisa, assim como os aprendizados por ela trazidos. Pretendendo que essas descobertas 

sejam seminais e impulsionem o autor dessa pesquisa a empreender uma série de novas 

abordagens em suas atividades no Grupo de Pesquisa Comunicação, Consumo e Arte - 

PPGCOM ESPM, o qual integra desde o seu início em 2015.  
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2 CONSUMO E INFIDELIDADE NOS DISCURSOS DE NELSON RODRIGUES 

 

2.1 FLOR DE OBSESSÃO 

 

Nascido em Recife, Pernambuco, Nelson Rodrigues chegou ao Rio de Janeiro com 

quatro anos, em 1916. O pai, Mário Rodrigues, influente jornalista pernambucano, havia se 

mudado com a familia para tentar a vida na então Capital Federal. Aos 13 anos de idade, começa 

a carreira jornalística no jornal A Manhã, fundado na capital fluminense por seu pai. Em 

paralelo à atuação nos principais jornais cariocas, foi um importante dramaturgo do teatro 

nacional; criou 17 peças teatrais, nove romances, cinco livros de crônicas e um de conto. Várias 

obras foram adaptadas para a televisão e o cinema.  

A vida pessoal de Rodrigues foi marcada por diversos acontecimentos trágicos, como o 

assassinato do irmão dentro da redação do jornal A Manhã. Um dia antes, o jornal, que mudara 

de nome para A Crítica, havia publicado uma reportagem sensacionalista sobre o divórcio de 

uma socialite carioca, Shylvia Seraphim. O texto dava a entender que o divórcio havia sido 

motivado por infidelidade de Shylvia. Transtornada pela repercussão negativa da publicação, a 

socialite dirigiu-se até o A Crítica e procurou pelo dono do jornal, Mário Rodrigues. Este não 

estando presente, pediu um minuto em particular com Roberto Rodrigues, irmão de Nelson.  

Os dois foram até a sala do pai de Roberto e Sylvia atirou contra o abdômen. Nelson 

Rodrigues, nesse momento, já estava descendo as escadas para ir tomar um café na rua, quando 

ouviu o estampido do revólver e voltou correndo. Apenas o o auxiliar Juracy ouviu Sylvia 

dizendo segundos antes do tiro "Eu não lhe disse que não publicasse?". Quando Nelson chegou 

à sala, Sylvia disse "Queria matar o doutor Mário Rodrigues ou o seu filho. Estou satisfeita" 

(CASTRO, 1992, p. 89 - 91). Nelson Rodrigues tinha apenas 17 anos de idade.  

Esse incidente trágico foi um dos que mais marcou a vida e a obra do autor. O impacto 

dessa tragédia familiar em Nelson Rodrigues foi profundo, visceral e visível em sua obra. "O 

assassínio de meu irmão marcou a minha obra de ficcionista, de dramaturgo, de cronista, assim 

como a minha obra de ser humano. E esse assassinato está marcado no meu teatro, nos meus 

romances, nos meus contos. Esse crime me mudou inteiramente" (RODRIGUES, 2012, p. 42).  
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O acontecimento torna-se parte de sua história e por isso influenciou seu texto. Como 

disse Oliver Sacks (1997, p. 128), "cada um de nós tem uma história de vida, uma narrativa 

íntima - cuja continuidade, cujo sentido é nossa vida. Pode-se dizer que cada pessoa constrói e 

vive uma 'narrativa' e que a narrativa é a pessoa, sua identidade".5 

Mas, se observarmos outros depoimentos do próprio Nelson Rodrigues, veremos que 

não foi apenas aos 17 anos, por conta desse trágico assassínio de seu irmão, que autor passou a 

considerar a morbidez e a infidelidade como grandes influenciadores de sua obra. Muito antes, 

já desde garoto, Nelson revelara-se atraído por elas.  

 

Na minha infância profunda o pacto de morte estava em seu esplendor e três casos me 

marcaram produndamente, me tornaram fascinado pelo suicídio. Em Aldeia 

Campista, me lembro que uma vizinha, santa mulher, traía seu marido. O marido 

recebeu uma carta anônima contando tudo com a máxima fidelidade de detalhes. Você 

sabe que a carta anônima é a mais honesta das cartas, porque o sujeito diz exatamente 

o que quer. Não é obrigado a achar o outro ilustríssimo senhor. Bom, mas aí o marido 

resolveu matar a mulher e matou-a sem ser diretamente. Obrigou-a a tomar veneno. 

Aquilo me deu uma sensação de espanto e beleza. Achei belo ela se estrebuchar com 

o marido ali, acompanhando sua morte. Outro caso foi de dois jovens namorados, que 

fizeram um pacto de morte de se envenenar com um guaraná num botequim. O rapaz 

serviu dois copos, colocou formicida nos dois, mas a menina bebeu antes. Ele saiu 

correndo e pegou um bonde que estava passando em frente. Este não tinha nostalgia 

de morte, não. O terceiro foi de uma menina que adorava o pai e já detestava a mãe, 

como se disputasse com ela a questão do pai. Descobriu que a mãe o traía e obrigou-

a a se envenenar. "Se você não beber, eu bebo", ela disse, e a mãe, vendo nos olhos 

dela o ódio que havia de perseguir até a consumação dos séculos, bebeu e caiu ali, aos 

pés da filha. Achei tudo isso lindo, como acho qualquer morte, mesmo a natural, sem 

tragédia trágica. (RODRIGUES, 2012, p. 98 - 99). 

 

Percebe-se, nas palavras de Nelson, o fascínio por essa característica da natureza 

humana. A incontroláveis obsessões das pessoas comuns tornam-se uma obsessão artística para 

Nelson Rodrigues. Em outro depoimento sobre a infância, Nelson conta que ganhou um prêmio 

na escola, por volta dos nove anos de idade, de melhor redação. Prêmio que dividiu com outro 

colega de turma.  

Enquanto o amigo havia escrito uma história sobre um rajá que fazia um passeio 

montado num elefante, Nelson narrou um adultério que terminou com a morte da adúltera, 

provocada pelo marido. "Creio que a professora dividiu o prêmio com o outro garoto como 

                                                 

5 Grifos do autor. 
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concessão à moral vigente, porque ela ficou meio apavorada, em pânico, com a violência da 

minha A vida como ela é...." (RODRIGUES, 2012, p. 21). Aos 13 anos, começou a trabalhar 

no jornal fundado pelo pai, e chegou pedindo para cobrir a seção policial.  

 

Minha atração pela reportagem policial foi pelo negócio de morte, pelo pacto de 

morte. Desde garoto sou fascinado pela morte. Em vez de ter medo, ia peruar enterro. 

Não tinha medo nenhum, e volta e meia me infiltrava nos velórios. Achava uma coisa 

fantástica a chama das velas. Hoje os nossos velórios perderam isso, é tudo luz 

elétrica. Uma coisa incrível, uma falta de respeito. Antigamente havia os gemidos e 

os gritos na hora do enterro. O enterro era apaixonante. Entrava todo mundo assim, 

de cara de pau. Hoje a capelinha desmoraliza a dor. Antigamente, a hora de sair o 

enterro era uma coisa tenebrosa (RODRIGUES, 2012, p. 38). 

 

Nelson não só tem consciência de que a profissão de repórter policial no início de 

carreira o ajudou a compreender melhor a morte, como acredita que a experiência foi 

reveladora. "Foi aí que eu conheci o cadáver, porque os defuntos que eu tinha conhecido, havia 

uma certa distância entre mim e eles. Eu olhava, mas não me tornava íntimo. Agora o repórter 

policial, este sim, torna-se íntimo do cadáver e da morte. Apesar de eu ter me tornado um 

familiar da morte, ela me assombra sempre" (RODRIGUES, 2012, p. 35 - 36). 

Para o autor, essa profissão também o ajudou em sua ficção, pois a considerava um filão 

inesgotável de histórias interessantes. E ainda que a morte fosse tão presente em seu cotidiano, 

jamais se acostumara com ela. No universo ficcional rodrigueano, impera o prazer efêmero e 

as alegrias na verdade escondem um final trágico ainda não revelado. Para Sábato Magaldi, 

"Nelson Rodrigues foi nosso primeiro dramaturgo a sublinhar de forma sistemática os 

componentes mórbidos da personalidade, coexistindo com as facetas consideradas normais" 

(MAGALDI, 2004, p. 12 - 13). 

Permeando sua densidade mórbida há uma certa esperança na humanidade. Ainda que 

jansenista, no sentido de que somente um abençoado - não por Deus, mas pela sorte -  com o 

amor verdadeiro/ideal poderia ser feliz. Mas, de imediato, observa-se que nem o próprio Nelson 

Rodrigues acreditava nessa possibilidade. Disse ele, como vimos na Introdução deste estudo, 

que encontrar a pessoa amada seria um cínico e deslavado milagre. E, para Pondé, a questão é 

mais profunda, como nos explica:  
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Não há dúvida de que, para Nelson, somos seres capturados numa armadilha interior: 

desejamos um amor ideal, mas ele não existe. Como não existe, caímos em desgraça 

inevitavelmente, daí decorre tudo o mais. Uma das piores formas dessa idealização do 

amor é seu mal infinito: queremos sempre mais e, quanto mais queremos, mais 

dependentes e inseguros ficamos. Ciúmes, delírios de traição, impotência de controlar 

o outro. Por isso, a adúltera representa o necessário fracasso de um animal 

atormentado por um desejo de amor sempre impossível (PONDÉ, 2013, p. 30). 

 

Há, então, uma verdadeira corrida pelo sexo em busca do amor ideal. Mas uma corrida 

que nunca alcança seu objetivo, pois o amor, para o autor, é inalcansável, essa é a desgraça 

humana. "O sentido de se angustiar ou apodrecer, oposição que define a estrutura da psicologia 

rodrigueana por excelência, é este: sofrer nos garante a condição de sermos humanos" (PONDÉ, 

2013, p. 37). Esse sofrimento não advém de um masoquismo mórbido e sim de algo, segundo 

Pondé, "mais próximo da ideia do romeno Cioran quando este dizia que a dor emancipou a 

matéria do sonambulismo do átomo e fundou a consciência". Percebemos que há algo de 

profunda humanidade na morbidez ressaltada por Nelson Rodrigues, mais, é algo ontológico, 

quase que uma necessidade profunda de uma certa tristeza controlada. E como todas as questões 

mais profundas da alma humana, há sempre algo de belo nessas verdades, maneiras de olhar 

para essa beleza e transformá-la em arte. 

 

Não basta existir o amor, seja por um homem, seja por uma mulher, seja por um filho 

morto. A infelicidade sempre transcende. Ela é, na realidade, o que mais transcende 

qualquer tentativa de dar sentido à vida. Como diria Nelson, não há infelicidade do 

afeto que seja intranscendente, porque o desejo é sempre triste (PONDÉ, 2013, p. 31). 

 

A visão de Nelson sobre a realidade não o permitiu escrever finais felizes, embora em 

toda a obra a procura por eles seja evidente, o que rendeu ao escritor o apelido de "Flor de 

Obsessão", como os amigos o chamavam, e Nelson admitia com prazer. 

 

Pertencem à matéria comum de Nelson: a oposição pai-filho, a inclinação mãe-filho, 

a solidão do velho casal, a desagregação dos valores convencionais, a força corruptora 

do dinheiro, os erros e os vexames íntimos em certo momento confessados, a 

existência numa corda esticada e nunca o mole e o frouxo, e - acima de tudo - a crença 

numa ética última e irredutível da criatura humana, marcando-lhe a transcendência 

(MAGALDI, 2004, p. 41). 
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2.2 SEXO, AMOR E INFIDELIDADE 

 

O sexo, para Nelson, é a busca constante e fracassada pelo amor. Dele advém toda a 

infelicidade carnal. Por ser o amor algo inalcansável, qualquer motivo, por mínimo que seja, 

pode fragilizá-lo e demonstrar que aquilo que se considerava amor, era, na realidade, somente 

uma idealização.  

 

Certa feita, Nelson perguntou a uma adúltera o motivo de ela ser infiel ao seu marido, 

um homem reconhecidamente doce, bem de vida, bonito, atencioso. "Vi uma brotoeja 

em sua pálpebra". Este é um daqueles exemplos do materialismo miserável que 

humilha a alma. Nenhuma das qualidades do marido resistiu ao poder da brotoeja. 

Cada hora vivida com ela, cada ato de amor que ele realizou, nada valeu diante da 

brotoeja "intranscendente" (PONDÉ, 2013, p. 139). 

 

Daí que dissemos na Introdução deste trabalho que Nelson poderia ser considerado um 

jansenista. Como Pascal (filósofo francês agostiniano, jansenista, nascido no século XVII), 

atribuía às moscas o poder de destruir a imagem de outra pessoa (PONDÉ, 2013, p. 139). "Nem 

sempre são as grandes causas que liquidam o amor. Às vezes, ou quase sempre, o que decide é 

a soma de pequeninos motivos. Um incidente mínimo pode valer mais que um insulto grave, 

uma ofensa mortal. Por exemplo: um bate-boca que o sentimento amoroso começa a morrer" 

(RODRIGUES, 2012, p. 196). 

Acoplada à essa ideia de que mínimos detalhes podem destruir o mais forte dos amores, 

é que a procura por um novo amor recomeça. E nessa procura há um verdadeiro sofrimento, 

pois, por mais que procuremos, o amor nunca aparece de fato. A rotina da vida passa a ser 

tediosa.  

 

Minhas obsessões são amor e morte. A morte é solúvel, porque desemboca na 

eternidade. O amor é insolúvel. Esta é a grande desgraça humana. Daí a infelicidade 

carnal da criatura, na qual vejo a mais pura substância dramática, tudo na vida tem 

solução, menos o problema da carne, para aquele que perdeu a inocência. É este, de 

fato, o único problema do homem (RODRIGUES, 2012, p. 193). 

 

Recai sobre o sexo o peso do sofrimento, não pela prática, mas pela validade do gozo. 

Após o curto momento de prazer, renova-se o desejo ardente por mais sexo. Esse ciclo passa, 

segundo a moral rodrigueana, a atormentar o homem individualmente e atrapalha suas relações 
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sociais. Não se trata de uma necessidade física, mas, psicológica. Nelson comenta em uma 

entrevista sobre a insinuação de que sexo é uma necessidade: 

 

Dizer que isto é uma necessidade é uma das maiores burrices que se pode imaginar, 

porque a gente argumenta, quando fala nesta necessidade, como se o homem fosse o 

Boogie-Woogie. O Boogie-Woogie era um cachorro da vizinhança que namorava uma 

cadelinha que eu tinha. O Boogie-Woogie, em certo período, vinha para o meio da rua 

e ali ficava, os carros passando e o atropelando, e ele lá, firme, enquanto a cadelinha, 

presa na varanda, ficava olhando. O Boogie-Woogie sim, precisava de sexo. Nós não: 

precisamos é de amor (RODRIGUES, 2012, p. 27). 

 

Para Nelson, o erotismo é apenas um aprisionamento trágico do ser em seu próprio corpo 

na busca inútil de um amor ideal que nunca acontece. Daí tantas frustrações, brigas, mortes, 

adultérios. Esse olhar trágico sobre o erotismo e o amor também pode ser encontrado no 

pensamento filosófico de Georg Simmel (2006). Para esse autor, embora seja difícil encontrar 

as verdadeiras razões para o erotismo e o amor, são sentimentos que advém de nossa 

individualidade e que pairam acima de nós, ou ao nosso lado, como uma sombra, algo estranho 

a nós mesmos. O amor surge a partir do indivíduo, em primeiro lugar, e dele se destaca de certa 

forma. 

Além do mundo biológico, habitamos também o mundo das ideias e por isso carregamos 

o fardo das problematizações da vida. Talvez aí esteja o cerne de toda a tragidicidade presente 

na moral rodrigueana, que enxerga o homem como vítima não só fisiológica, mas 

psicologicamente do próprio corpo, pois, assim como Simmel, recusa-se a acreditar que o amor 

é apenas um interesse pela reprodução da espécie. O amor é um estado de espírito, um "ser" e 

não um "agir". 

 

Pouco importa que o amor regrida para um vínculo anterior e assuma, enquanto 

realidade, o significado que sublinhamos para a reprodução da espécie. No que 

concerne à sua significação própria, ele ignora tudo desse interesse, é e continua a ser 

permanência do sujeito em seu estado, que, de uma maneira que não se pode explicar, 

mas somente viver, cresce em torno de outro sujeito, encontra finalmente sua 

centralidade em si mesmo e não na manutenção e no desenvolvimento da espécie, nem 

num terceiro a gerar (SIMMEL, 2006, p. 137 - 138). 

 

O amor, portanto, recai sobre a liberdade, longe do próprio enraizamento, que é o 

indivíduo. Cria-se uma contradição entre a indissolubilidade da interioridade do sentimento no 

portador e o envolvimento que acaba se dando entre o ser original e o outro, a quem esse 
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sentimento de amor é transferido. Está aí o sentimento de infidelidade para consigo mesmo. Ao 

mesmo tempo, "é essa significação que faz que a vida seja justamente mais que a vida, mas em 

cuja esfera ela rompeu com sua lei de ser um acréscimo da vida" (SIMMEL, 2006, p. 139). Para 

Simmel, o ser humano está em constante evolução e o amor tem papel fundamental nisso: 

 

A autonomização do amor em relação à vida que o gerou para seus próprios "fins", 

sua concentração na imanência de seu suporte, sua extensão às energias 

suprabiológicas deste, o absoluto que ele se torna pela não-permutabilidade da sua 

individualidade, tudo isso, a princípio, simplesmente se aliou à indiferença6 do amor 

para com as finalidades da espécie (SIMMEL, 2006, p. 149). 

 

Nelson Rodrigues separa bem a ideia de erotismo do amor. Repare nessas duas 

afirmações do autor em momentos diversos. Na primeira, comenta a tragicidade da dependência 

do ser humano em relação ao sexo, do quão vítimas somos dele: 

 

Eu acho, como já disse, que a relação sexual sem amor é uma ignomínia, e como nós 

a usamos sem amor normalmente, nós somos uns desgraçados. O sexo só faz 

desgraçados e pulhas. Isto é o que eu aprendi em toda a minha experiência vital. Nunca 

vi o sexo fazer um santo ou um homem de bem. Ou ele faz um desgraçado, o que é 

normal, o comum, ou faz um pulha (RODRIGUES, 2012, p. 27). 

 

Nesta outra afirmação, Nelson aponta certa esperança numa possível solução para a 

questão:  

 

Eu me arrependo da minha primeira experiência sexual. A partir do momento em que 

conheci o amor físico, passei a ser outra pessoa e, até hoje, se me perguntarem qual é 

a solução que sugeriria para a angústia sexual de todos nós, eu diria: a castidade. Ou 

então o amor físico exclusivamente por amor (RODRIGUES, 2012, p. 22 - 23). 

 

Até aqui apreciamos algumas características da obra de Nelson Rodrigues e como o 

autor, por meio deste estudo, entende questão como o erotismo e o amor. A seguir, abordaremos 

a questão da infidelidade, muito presente na obra rodrigueana, mas, sobretudo, nos contos de A 

vida como ela é..., inspirada na vida cotidiana dos cidadãos comuns do Rio de Janeiro. 

                                                 

6 Grifo do autor. 
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A forma como surgiu a coluna no jornal Última Hora, em 1951, marcou o texto de 

Nelson Rodrigues. Após o fracasso de bilheteria da peça de teatro Valsa nº 6, em que Nelson 

Rodrigues escreveu um monólogo para a irmã, Dulce Rodrigues, a situação financeira ficou 

péssima. O autor precisava urgentemente de um novo trabalho e ele veio por meio de Samuel 

Wainer, no jornal Última Hora.  

 

Samuel Wainer propôs a Nelson escrever uma coluna diária baseada num fato real da 

atualidade, da área da polícia ou do comportamento. Pagaria por fora. A coluna 

poderia se chamar Atire a primeira pedra. Nelson aceitou mais que depressa, mas 

sugeriu outro título, A vida como ela é... - com as reticências. Muito mais sugestivo, 

ele achava, e dava um toque de fatalidade, de ninguém-foge-ao-seu-destino. Samuel 

concordou e Nelson foi escrever a primeira coluna. (CASTRO, 1992, p. 236). 

 

De fato, Nelson Rodrigues começou a escrever a coluna nos moldes solicitados por 

Samuel Wainer, porém, no terceiro dia, passou a criar as histórias que narrava. Apenas uma 

semana depois é que o chefe ficou sabendo da situação. Sem problemas. O jornal estava 

vendendo muito. Com a popularidade da coluna, a tiragem do jornal alcançou números 

extraordinários. 

Inicialmente, Nelson retratava na coluna histórias sobre lugares distantes como o Estado 

do Acre, com personagens diferentes da realidade carioca, além de enredos excessivamente 

mórbidos, como a história de uma comunidade seringueira com 150 homens e apenas 6 

mulheres. Uma delas morre e aparece no enterro uma romaria de homens querendo ver a 

defunta. O viúvo queima seu corpo para que os homens não a possuam no cemitério. "Ninguém, 

nem Nelson, conseguiria sustentar por muito tempo o interesse por essa morbidez sem paisagem 

e sem verba numa coluna diária. Os jornais precisam ter o sotaque de suas cidades e Nelson não 

demoraria a abrir os olhos para o filão da ambiência carioca" (CASTRO, 1992, p. 237). 

Partiu para a criação de um elenco de personagens, como jovens desempregados, 

comerciários, escriturários, cariocas da Zona Norte, onde viviam. Mas também do Centro, onde 

trabalhavam e da Zona Sul, onde prevaricavam. "Garantida a virgindade e a fidelidade de suas 

mulheres ou namoradas, as mulheres ou namoradas dos outros eram para ser desejadas sem 

contemplação. O conflito se dava porque, debaixo de toda a culpa e repressão, as moças tinham 

vontade própria e também desejavam os homens que não deviam desejar" (CASTRO, 1992, p. 

237). Foi assim, neste cenário comum e conhecido, que o conflito entre os personagens se 

instaurava, sobretudo, porque entre eles havia um estado permanente de excitação erótica. A 
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respeito da hipocrisia e assombro com os quais a coluna era recebida na cidade por seus leitores 

e/ou críticos, Nelson Rodrigues (apud CASTRO, 1992, p. 238 - 239) explica: 

 

Todos acham A vida como ela é... de uma imensa tristeza. Torno a esclarecer que essa 

coluna é assim mesmo, por natureza, por destino e, em última análise, por necessidade. 

Senão vejamos: A vida como ela é... enterra suas raízes onde? Nos fatos policiais. 

Muito bem. A matéria-prima, que necessariamente uso, é, e aqui faço dois pontos: 

punhalada, tiro, atropelamento, adultério. Pergunto: posso fazer, de uma punhalada, 

de um tiro, de uma morte enfim, um episódio de alta comicidade? Devo fazer rir com 

o enterro das vítimas? Posso transformar em chanchadas as tragédias daqui ou 

alhures? Na minha opinião, A vida como ela é... se tornou justamente útil pela sua 

tristeza ininterrupta e vital.  

 

Nelson acreditava que as pessoas não poderiam negar conhecer o sofrimentos dos 

outros, o que seria um desperdício de novos pontos de vista sobre a vida, ou, pior, seria viver 

uma farsa. A vida como ela é... tornou-se uma ficção, como vimos anteriormente, marcada pela 

vivência de seu autor em um mundo em que os detalhes mórbidos, e ao mesmo tempo 

vivíssimos, determinavam seu texto.  

 

Resta mencionar um episódio que marcou decisivamente essa seção. Dias antes de 

começar A vida como ela é... estive, acidentalmente, numa policlínica. Lá, numa sala 

apinhada, estava um menino de três ou quatro anos, no colo materno. Súbito, a criança 

começa a chorar. Mas seu pranto era diferente: ele chorava pus. Desejo ser sóbrio, 

mas permitam-me dizê-lo: viva eu cem, duzentos, trezentos anos e terei comigo, 

cravada em mim, essa lágrima espantosa. Durante meses, tive vergonha de minha 

alegria, remorso do meu riso, horro de minhas lágrimas normais e apresentáveis. Por 

vezes penso: rir num mundo tristíssimo é o mesmo que, num velório, acender o cigarro 

na chama de um círio. 

 

A morbidez presente nas narrativas de Nelson acentua a carga dramática de outras 

características presentes em sua obra. Para este estudo, importa delinear o tema infidelidade em 

seus textos. Característica sempre muito presente na maioria dos contos de Nelson Rodrigues 

em A vida como ela é.... Passamos agora a apreciar essa obra e identificar alguns pontos 

importantes sobre a infidelidade presente nessas narrativas que, segundo o próprio autor, é um 

tratado de traídos. 
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Todo mundo adora história de homem traído por mulher. Durante dez anos, dia após 

dia, o leitor tomava conhecimento do adultério do dia. A única coisa que realmente 

não morre como história é o adultério, seja até um adultério de galinheiro, de galinhas 

etc., faz um sucesso incrível. Daqui a dois milhões de anos, o traído fará o mesmo 

sucesso. (RODRIGUES, 2012, p. 126). 

 

À sua maneira, Nelson desmontava o cotidiano burguês, a família, as instituições e até 

as religiões, sobretudo, a católica. Mesmo assim, curiosamente, foi constantemente acusado de 

ser um ferrenho reacionário - hoje nem tanto, se considerarmos que a derrocada estrondosa da 

realidade socialista sofrida pela maioria dos países (quase metade do planeta) acalmou bastante 

os ânimos daqueles ávidos por mudanças radicais promovidas por medidas totalitárias -. Nelson 

desnudou uma série de ideias conservadoras (CASTRO, 1992, p. 245), colocando em xeque 

muitos assuntos que à época era quase impensável alguém fazê-lo. Sua propensão em narrar 

histórias da classe média e dos pobres conquistou todo um público, pois, como o próprio autor 

defende, a carga dramática dessa classe social e econômica é bem mais interessante. 

 

O que eu gosto, e o que me fascina, ou é a classe muito baixa ou então a classe média. 

A classe média é formidável. Quando escrevo sobre ela, me debruço sobre ela nas 

minhas varandas, vejo como é humana, como é interessante. É classe que mata e se 

mata. Um grã-fino precisa de 25 mil estímulos para se matar. Só mata em último caso.  

A classe média tem mais heroísmo. Conforme for o caso ela chega lá e mata com 

muito mais fidelidade, e eu admiro o homem que, a certa altura, acorda com uma 

brutal nostalgia de morte" (RODRIGUES, 2012, p. 98). 

 

Para Sábato Magaldi, a partir da peça A falecida, e logo em seguida com a coluna A vida 

como ela é..., Nelson Rodrigues entra em uma fase na qual Magaldi classifica como "tragédias 

cariocas", ou "comédias de costumes", como disse Pompeu de Souza (apud MAGALDI, 2004, 

p. 91). Há uma passagem entre a recém-terminada fase mítica, onde notava-se muitas intuições 

poéticas e vanguardistas e o realismo das tragédias cariocas. Mas foi uma transformação não 

muito perceptível, pois nem o próprio autor a havia notado (MAGALDI, 2004, p. 91). Se antes 

seus trabalhos voltavam-se para dramas psicológicos profundos, agora passa a contemplar esses 

dramas de dentro pra fora, observando a realidade que apreendia das ruas onde vivia e 

trabalhava. 

 

Na lógica interna de sua criação, o dramaturgo já havia rasgado o subconsciente e 

sondado as raízes inconscientes. Ele cumpriu, por inteiro, a viagem interior. Estava na 

hora de tomar o caminho de volta, reencontrando a realidade, mostrada pela revelação 

do Outro. O compromisso com o mundo exterior, o cotidiano, a existência próxima e 

palpável, Nelson vivia na sua faina diária de jornal (MAGALDI, 2004, p. 94). 
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Mesmo que Nelson Rodrigues achasse imprescindível movimentar-se no território da 

tragédia, o autor introduziu elementos cômicos em A vida como ela é.... Porém, sem que os 

mesmos se elevassem à altura do clima trágico da obra como um todo. Assim, há que se falar 

em comédia quando da análise dessa obra, mas, com bem menos importância que a morbidez e 

tragicidade presentes e bem mais marcantes. 

Importante destacar também, ainda falando sobre essa suave transição da obra 

rodrigueana que vai das "peças míticas" para as "tragédias cariocas", bem nessa fase em que o 

autor começa a escrever a coluna A vida como ela é..., é que de uma forma geral a carga 

subjetiva que o autor impunha-nos nos textos não havia mudado. A diferença é que antes o 

autor lidava com o subconsciente dos seres humanos com mais liberdade, pois não precisava 

passar pela censura da realidade. O que lhe deu margem maior para trabalhar seus delírios. 

Já nessa nova fase, "ao situar as personagens, nas tragédias cariocas, sobretudo no 

cenário da Zona Norte do Rio, Nelson deu-lhes uma dimensão palpável no real, mas não 

abdicou da carga subjetiva anterior. O psicológico e o mítico impregnaram-se da dura seiva 

social" (MAGALDI, 2004, p. 95). Pode-se dizer, portanto, que essa síntese entre os dramas 

internos das pessoas, seus impulsos interiores, ligados aos seus corpos e suas vidas vividas na 

dura realidade carioca suburbana, formam de certa forma um resumo do que é o ser humano 

para Nelson Rodrigues.  

 

Nenhum limite pode ser imposto ao artista, que é livre - libérrimo - tratando seja o 

que for. O artista é sempre inocente. Nunca poderá ser assim, pornográfico, por mais 

escabrosas que sejam as suas histórias. A pornografia exclui a arte e implora numa 

intenção, numa utilidade (como excitante, como fator lúbrico) que está sempre ausente 

do espírito do artista, obediente apenas a um misterioso impulso interior. Esse impulso 

leva, naturalmente, ao Amor que também sexo (RODRIGUES, 2012, p. 107). 

 

Entrando mais na questão da infidelidade presente nos contos de A vida como ela é..., 

nota-se que o desencontro dos casais fica por conta da fragilidade do ser humano, como vimos 

anteriormente nesse estudo, que para Nelson Rodrigues, é um desamparado (MAGALDI, 2004, 

p. 112). Pensamento esse traduzido em uma cena clássica de sua peça teatral Perdoa-me por 
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me traíres7. Depois de descoberta a traição de sua esposa, o personagem Gilberto ajoelha-se e 

solta a fala que dá nome ao título da peça: "Perdoa-me por me traíres!". 

A traição ocorre porque, no universo ficcional rodrigueano, e podemos dizer que esse é 

também o pensamento do autor como vimos em seus depoimentos, o homem está buscando 

constantemente o amor ideal. Um amor impossível. Essa busca é visível através do constante 

desejo sexual e psicológico dos seus personagens. A quem foi traído, resta o sentimento de ser 

ele próprio um desajustado, um incompleto, pois não conseguiu corresponder às expectativas 

do outro. A busca do amor ideal é ao mesmo tempo o que nos salva e o que nos condena.  

Para Nelson, a pessoa que trai, a adúltera, é ao mesmo tempo feliz, pois conseguiu 

aplacar ao menos por um tempo o desejo que lhe corrói por dentro, e triste, pois sabe 

inconscientemente que sua busca pelo amor ideal não tem fim. Dentro do universo ficcional 

rodrigueano, "o desejo não realizado apodrece a pessoa, destrói-a subjetivamente. Realizado o 

desejo, a adúltera está purificada, não tem a queimá-la o pensamento insatisfeito" (MAGALDI, 

2004, p. 111). Sendo assim, aquele que é traído, na verdade, é o verdadeiro canalha, pois de 

forma direta contribuiu para sua traição não correspondendo às expectativas do outro.  

Desse ponto de vista, podemos enxergar as marcas anunciantes. Partindo desse 

pressuposto, iremos analisar contos de Nelson Rodrigues e peças publicitárias de modo a 

verificar, sob essa ótica - a do universo ficcional rodrigueano -, quais descobertas faremos. Mas, 

antes, é preciso delinear alguns conceitos a respeito da Comunicação e do Consumo. Para que 

o estudo que virá depois disso seja embasado por sólidas observações da realidade construídas 

há tempos e por reconhecidos autores da Sociologia, Filosofia, Antropologia, Psicologia; 

pertencentes a este campo multidisciplinar que é a Comunicação. 

 

 

 

                                                 

7 Escrita em 1957. 
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2.3 DISCURSOS DE CONSUMO E O CONSUMO DE DISCURSOS 

 

Algumas reflexões ontológicas nos servem de base para costurar o conjunto de 

pressupostos teóricos que caracterizam o consumo da forma como o abordaremos neste 

trabalho. Como a fala de José Antonio Marina (2009) sobre a natureza humana. Em comparação 

com a natureza dos animais, a do ser humano privilegia a diferença à rotina (Idem, p. 10). Para 

esse autor, 

 

A insondável distância aberta entre o animal e o homem se deve a uma particularidade 

que, à primeira vista, não parece ter muita importância: até certo ponto, o ser humano 

sabe controlar suas operações mentais - o que lhe permite controlar o fluxo de 

informações que interferem em sua vida, dirigir a atenção, programar seus 

movimentos, escolher o que quer aprender, construir conscientemente habilidades, 

decidir sobre seu comportamento, inventar um estilo (MARINA, 2009, p. 11). 

 

O ser humano emerge, então, do reino animal e transcende sua existência. Tem 

consciência de si e daqueles que os cercam. Para Erich Fromm (2015), essa consciência faz o 

ser humano temer a própria vida e a dos seus entes queridos. Isso faz com que ele se sinta 

desamparado, incapaz de se agarrar ao mundo, às pessoas, às coisas. "Experimentar o estado de 

separação causa ansiedade; esse estado é, na realidade, a fonte de toda ansiedade" (Idem, p. 10). 

Em "A arte de amar", Fromm (2015) diz que a resposta ideal para o problema da 

existência é a conquista da união interpessoal. A fusão com outra pessoa por meio do amor. 

Seria esse o impulso mais poderoso que existe no homem, "a força que mantém unida a espécie 

humana, o clã, a família, a sociedade" (Idem, p. 22-23).  

Mas o autor nos adverte que o amor - fraterno, materno ou mesmo erótico-, é um 

fenômeno raro na sociedade ocidental contemporânea. A forma preponderante de superar o 

estado de separação é a união com o grupo: a conformidade.  

Sentir-se como os outros, ter as mesmas ideias, usar roupas iguais... faz as pessoas terem 

a sensação de que estão a salvo da experiência da solidão. Ainda que o ser humano se mostre 

um animal diferente, capaz de raciocinar a respeito do mundo em que vive - e principalmente 

sobre sua própria vida -, há momentos em que a hesitação da inteligência "faz reviver em nós a 

tendência para o rebanho e a matilha" (MARINA, 2009, p. 11). 



28 

Portanto, o desejo de estar em conformidade com o grupo é ontológico. E na 

contemporaneidade pode ser observado em sistemas ditatoriais induzido por meio de ameaça e 

terror. Já em sociedades democráticas, a conformidade é induzida por meio da propaganda e da 

sugestão (FROMM, 2015, p. 16). Isso porque: 

 

O capitalismo moderno necessita de homens que cooperem sem rebeldia e em grande 

número; que queiram consumir cada vez mais; e cujos gostos sejam padronizados e 

possam ser facilmente influenciados e previstos. Ele necessita de homens que se 

sintam livres e independentes, não sujeitos a nenhuma autoridade, princípio ou 

consciência, embora desejem ser comandados, embora queiram fazer o que deles se 

espera, queiram integrar-se na máquina social sem atritos; de homens que possam ser 

guiados sem força, conduzidos sem líderes, impelidos sem objetivo explícito, salvo o 

de fazer o que lhes é exigido, ativar-se, funcionar, ir em frente (FROMM, 2015, p. 

106). 

 

Alienado de si mesmo e da natureza, o homem transformou-se numa mercadoria. As 

relações baseiam-se em atividades que permitirão ficar junto ao rebanho, sem nunca ser 

diferente dele em pensamentos, sentimentos e ações. A rotina de seus passatempos, diversões, 

o consumo de imagens e sons provenientes da indústria do entretenimento e também a 

satisfação de comprar quantas novidades puder, trocá-las assim que puder, fazem com que o 

homem supere, ao menos por um determinado período de tempo, seu desespero inconsciente 

(Idem, p. 106 - 107).  

Cria-se, então, uma outra necessidade. Essa momentânea e urgente: precisamos viver 

uma vida voltada para o consumo. A reflexão de Zygmunt Bauman (2008) sobre a "sociedade 

de consumidores" - termo cunhado por Louis Althusser-, é a de que vivemos em uma sociedade 

que "promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial 

consumista e rejeita todas as opções culturais alternativas" (Idem, p. 71). Para conseguir a 

aprovação de todos, de modo incondicional, é necessário seguir à risca os preceitos da cultura 

do consumo (Idem, p. 71). 

O pesquisador mexicano Néstor García Canclini (2008), no livro "Consumidores e 

cidadãos", nos ajuda a trazer para essa discussão a perspectiva epistemológica que desejamos 

deixar claro: “o consumo é visto não como a mera possessão individual de objetos isolados mas 

como a apropriação coletiva, em relações de solidariedade e distinção com outros, de bens que 

proporcionam satisfações biológicas e simbólicas, que servem para enviar e receber 

mensagens” (CANCLINI, 2008, p. 70). 
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O consumo serve, então, para o homem, como uma ferramenta de distinção que segue 

uma lógica de escassez de bens e da impossibilidade de que outros também os possuam (Idem, 

2008, p. 63). 

Somando-se a isso, temos um outro fator da sociedade contemporânea: o tempo livre. 

Com o avanço dos interesses capitalistas, segundo Edgar Morin (2003), o homem passou a ter 

mais tempo, não somente para o descanso, mas também para o lazer; um tempo destinado e 

moldado para o consumo: 

 

O lazer moderno não é apenas o acesso democrático a um tempo livre que era o 

privilégio das classes dominantes. Ele saiu da própria organização do trabalho 

burocrático e industrial. O tempo de trabalho enquadrado em horários fixos, 

permanentes, independentes das estações, se retraiu sob o impulso do movimento 

sindical e segundo a lógica de uma economia que, englobando lentamente os 

trabalhadores em seu mercado, encontra-se obrigada a lhes fornecer não mais apenas 

um tempo de repouso e de recuperação, mas um tempo de consumo (MORIN, 2003, 

p. 67). 

 

Para Morin (2003), os apontamentos de Karl Marx sobre a alienação no trabalho dão os 

contornos do uso desse novo tempo disponível. Uma vez que nós, seres humanos, não nos 

sentimos realizados em um processo de produção fragmentário - tendo contato com a 

mercadoria apenas em alguma parte do seu processo de produção -, procuramos nos satisfazer 

como indivíduos em trabalhos pessoais, hobbies, ou qualquer talento pessoal que nos dê orgulho 

e que possamos nos sentir integralmente responsáveis pelo produto final.  

Assim, passamos a consumir novas ideias, materiais e serviços que nos permitam atingir 

a realização pessoal, um sentimento de satisfação individual, e isso acontece por meio da 

"possibilidade de ter uma vida consumidora" (Idem, p. 68-9). 

Porém, é preciso esclarecer, como nos aponta Mary Douglas e Baron Isherwood (2013) 

em "O mundo dos bens", que o consumidor não é uma marionete, vítima das artimanhas dos 

publicitários; também não faz parte de uma turma de invejosos que competem entre si sem um 

motivo sensato; muito menos frívolo ou um comprador compulsivo. "Os bens que servem às 

necessidades físicas - comida ou bebida - não são menos portadores de significado do que a 

dança ou a poesia" (Idem, p. 118).  
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Richard Sennett também explica que "Marx sofreu continuamente ataques, durante a 

vida, por argumentar que as mercadorias eram consumidas de acordo com o valor, como objetos 

de status, ou expressões da personalidade do comprador" (SENNETT, 1998, p. 185).  

 Portanto, possuir bens significa ter comida e abrigo, sim, mas há outro uso desses bens: 

estabelecer e manter relações sociais, como nos explica Mary Douglas e Baron Isherwood 

(2013). "Dentro do tempo e do espaço disponíveis, o indivíduo usa o consumo para dizer 

alguma coisa sobre si mesmo, sua família, sua localidade, seja na cidade ou no campo, nas férias 

ou em casa" (Idem, p. 113).  

Os bens passam a ser a parte visível da cultura (Idem, p. 111-2), onde, nessa seara, o 

consumo serve para diversos julgamentos e classificações. "O consumo usa os bens para tornar 

firme e visível um conjunto particular de julgamentos nos processos fluidos de classificar 

pessoas e eventos. E agora o definimos como uma atividade ritual" (Idem, p. 113). 

Sem os rituais, vivemos sem significados claros e memoráveis. O ritual do consumo 

funciona como uma forma de contermos a flutuação desses significados.  

“O principal problema da vida social é fixar os significados de modo que fiquem estáveis 

por algum tempo. Sem modos convencionais de selecionar e fixar significados acordados, falta 

uma base consensual mínima para a sociedade” (DOUGLAS; ISHERWOOD, p.109-10). 

 

Podemos dizer que o "objetivo mais geral do consumidor só pode ser construir um 

universo inteligível com os bens que escolhe" (Idem, p. 110). O consumo também serve para 

pensar e criar.  

 

Quando se diz que a função essencial da linguagem é sua capacidade para a poesia, 

devemos supor que a função essencial do consumo é sua capacidade de dar sentido. 

Esqueçamos a ideia da irracionalidade do consumidor. Esqueçamos que as 

mercadorias são boas para comer, vestir e abrigar; esqueçamos sua utilidade e 

tentemos em seu lugar a noção de que as mercadorias são boas para pensar: tratêmo-

las como um meio não verbal para a faculdade humana de criar (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2013, p. 106). 

 

Se o consumo serve para pensar e criar, podemos dizer então que ele está presente não 

somente em nossas vidas reais, mas também em nosso imaginário? Esse questionamento nos 

levou a pesquisar o consumo presente na cultura que, para Morin (2003), é "uma espécie de 
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sistema neurovegetativo que irriga, segundo seus entrelaçamentos, a vida real de imaginário, e 

o imaginário de vida real" (Idem, p. 81). Ou seja, o que chamamos de real só existe porque 

também há o imaginário, e o contrário também. Ideia que tem consonância com aquela de 

Simmel, delineada no capítulo anterior.  

Pesavento (1997), ao estudar as exposições universais do século XIX, aponta algumas 

caraterísticas do imaginário: 

 

De certa forma, cada época produz os seus sonhos, mas é na sociedade dominada pelas 

relações capitalistas - e, portanto, pela mercantilização da vida - que a dimensão 

onírica assumiria um papel preponderante. A história seria, sem dúvida alguma, 

realizada pelos homens, mas sem plano ou consciência, como se fosse num sonho, em 

virtude da fetichização (PESAVENTO, 1997, p. 36). 

 

Ainda segundo Pesavento, se refletirmos sob a perspectiva de Walter Benjamin, 

veremos que a mercantilização da vida de uma maneira geral é realizada pelo capitalismo; e o 

processo que dá nascimento às coisas, sua essência, é encoberta; a aparência, no fim das contas, 

é o que acaba sendo apreendido por nós (Idem, p. 33). 

 

Não se trata apenas de colocar ao consumo das populações que se aglomeram nas 

cidades grande variedade de mercadorias, mas do processo mediante o qual palavras, 

pessoas e processos se tornam eles próprios mercadorias. O sentido é, aqui, mais uma 

vez aquele empregado por Marx, fetichista e alienador, pelo qual as coisas passam a 

exprimir algo que não é explícito, ou se travestem de uma aparência que encobre uma 

essência. Daí, o recurso de Benjamin ao processo de pensar a realidade por meio de 

alegorias, imagens condicionadas pelo fetiche da mercadoria (PESAVENTO, 1997, 

p. 33). 

 

O imaginário, então, ganha uma enorme importância na contemporaneidade; a arte, 

como afirmou Benjamin (1991) no estudo sobre a Paris do século XIX, "põe-se a serviço do 

comerciante" (Idem, p. 30).  

Vimos até aqui a importância do consumo para a sociedade. Agora, gostaríamos de 

refletir a respeito da importância do imaginário para o consumo por meio do estudo da figuração 

do tema infidelidade na construção de narrativas literárias e publicitárias. Mas, antes, falaremos 

sobre Análise de Discurso de linha francesa, um conjunto de pressupostos teóricos que irão nos 

guiar durante as análises do corpus.  
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2.4 ANÁLISE DE DISCURSO DE LINHA FRANCESA 

 

Importante deixar claro nessa parte do estudo que o consumo "só existe na interação 

social e compõe, com relevância, o conhecimento e a dinâmica da sociedade, inscrevendo-se 

na trama cultural" (BACCEGA, 2015, p. 7). Sendo assim, para as análises do corpus que virão 

no respectivo capítulo, a título de colaboração metodológica, é imprescindível passar pelos 

principais aspectos da inter-relação comunicação e consumo. São eles, segundo Maria 

Aparecida Baccega: 

 

a) a interação verbal como lugar de desenho dos significados, de suas ressignificações, 

de disputa entre sentidos sociais; 

b) as relações da linguagem com a formação da consciência, com o conhecimento e 

com a cultura (Idem, 2015, p. 7). 

 

Sendo o processo comunicacional algo que parte da sociedade e ao mesmo tempo 

retorna para ela, é fundamental conhecer os discursos que advém da sociedade do consumo. E 

para isso, nossa aproximação aos estudos de linguagem se mostrará bem pertinente. 

Dentre as linguagens existentes na comunicação, destacamos a verbal, a que nos 

interessa neste estudo. Não só porque estamos trabalhando materialmente com palavras escritas 

ou faladas, mas também porque "se sobressai pelo seu poder de circular em qualquer dos 

domínios não verbais e também por preencher os espaços entre eles" (Idem, 2015, p. 8). 

A palavra, que é um signo verbal, impõe uma realidade dialética e dialógica, segundo 

Mikhail Bakhtin (2006). Para esse autor, a luta de classes se dá no âmbito da comunicação. As 

palavras carregam sentidos que ao mesmo tempo refletem e refratam os sujeitos. 

 

Esta plurivalência social do signo ideológico é um traço da maior importância. Na 

verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor que torna o signo vivo e móvel, 

capaz de evoluir. O signo, se subtraído às tensões da luta social, se posto à margem 

da luta de classes, irá infalivelmente debilitar-se, degenerará em alegoria, tornar-se-á 

objeto de estudo dos filósofos e não será mais um instrumento racional e vivo para a 

sociedade (BAKHTIN, 2006, p. 47 - 48). 

 

Ainda que a palavra seja essencialmente neutra, per se, ela só adquire significado 

quando da sua atualização por parte do contexto em que foi gerada, da sua enunciação. A 
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sociedade vai construindo e desconstruindo a palavra. A simples opção dessa ou daquela 

palavra já é uma escolha política, tanto pela alteração quanto pela permanência de uma realidade 

que lhe foi entregue pronta, organizada e classificada pelos membros de um determinado grupo 

(BACCEGA, 2006, p. 9).  

A análise de discurso é uma forma de pensar os estudos de linguagem por meio da 

dialética da vida real, da práxis, que depende do trabalho e da existência - e da capacidade de 

engendrar um sistema de planejamento antes da ação. 

Interessa-nos a análise de discurso de linha francesa, que começa a tomar forma no final 

dos anos de 1960 na França. Dos estudos de Michel de Pêcheux em Analyse automatique du 

discours (Paris, Dunod, 1969), vertem duas categorias básicas: formação ideológica e 

discursiva. A primeira, advém dos estudos de Karl Marx e Louis Althusser, a segunda, tem 

como base Michel Foucault. "Ambas as categorias se definem em inter-relação e em relação à 

formação social, determinada pelo modo de produção, onde se assentam as relações entre as 

classes sociais, num determinado momento histórico" (BACCEGA, 2006, p. 10).  

Para Baccega, o significado de uma palavra já não pertence mais ao sistema da língua. 

Com a análise de discurso ela faz parte, melhor, nasce de uma sociedade, que reelaborou seu 

significado, que a utiliza em determinados contextos, em formações ideológicas ou discursivas. 

Entram nesse novo modo de pensar a linguagem as condições de produção e o sujeito.  

As condições filosóficas e políticas surgidas nos anos 60 foram determinantes nessa 

nova maneira de pensar, o que significa, na prática, que a análise de discurso vai ao texto para 

aprrender toda a sua historicidade, contexto social e processos ideológicos praticados. E o 

objetivo maior deste trabalho está em compreender os sentidos evocados no discurso de Nelson 

Rodrigues e no das marcas aqui evocadas.  

Queremos entender as escolhas feitas por esses enunciadores, em quais camadas 

ideológicas encontram-se os enunciados. "A Análise de Discurso (AD) de linha francesa nos 

ajuda a desvelar essas camadas e perceber quão rica é a construção de sentidos por meio da 

ideologia que está entranhada na linguagem" (DANTAS, 2015, p. 14). 

Ao analisarmos qualquer discurso, é importante buscar na linguagem, no social, no 

sujeito e no contexto histórico a explicação para aquele discurso. Para Cecilia Almeida Salles, 
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no contato com diferentes percursos criativos, percebe-se que a produção de uma obra 

é uma trama complexa de propósitos e buscas: problemas, hipóteses, testagens, 

soluções, encontros e desencontros. Portanto, longe de linearidades, o que se percebe 

é uma rede de tendências que se inter-relacionam. A tendência de um percurso é o 

objeto de estudos de caso, nos quais o propósito da análise é acompanhar e 

compreender os mecanismos criativos utilizados por um artista específico, para a 

produção de uma determinada obra (1998, p. 36 - 37). 

 

Sendo assim, entendemos que, por meio da Análise de Discurso de linha francesa, não 

há que se falar em "a" análise do corpus, mas, tão somente, uma possível leitura desse corpus, 

de acordo com as escolhas de quem está analisando. "É a escolha e o olhar do analista que 

determinam onde podemos chegar e como será nossa análise. Por esse motivo, podemos dizer 

que cada análise é uma análise possível, a partir do analista e seu repertório de experiências, 

teorizações acumuladas e percepção apurada para perceber o conteúdo ideológico e social" 

(DANTAS, 2015, p. 14). 

Específicamente falando sobre a obra literária de Nelson Rodrigues, podemos dizer que 

o que será analisado, sobretudo, será o homem, o escritor. Pois que a palavra é o material com 

o qual trabalha. Ordenando-a, o artista revela uma série de significados e ordenações. "O 

escritor não precisa criar outras palavras, diferentes das que circulam no cotidiano para garantir 

a dimensão artística dessa matéria-prima; basta-lhe tecer, através delas, relações configuradoras 

de uma realidade nova" (BACCEGA, 1998, p. 38).  

Voltando-nos ao escritor, é fundamental enxergar a importância daquele que escolheu 

os fatos da própria realidade e deu forma ao universo onde eles circulam, características do 

discurso literário.  

 

Menos que questão de estilo, a literatura consiste, sobretudo, na condição que o 

indivíduo/sujeito tem de penetrar até à realidade da experiência humana numa 

situação específica. Essa imersão se dará numa determinada perspectiva ideológica, e 

a escrita será realizada através de experimentações, de articulações e de técnicas que 

estão à disposição e que ele pode escolher na história das formas daquele domínio 

(BACCEGA, 1998, p. 41). 

 

Como o próprio Nelson Rodrigues (2012, p. 190 - 191) dizia, "toda vida humana se 

baseia no sacrifício e na renúncia. Pequenos e grandes sacrifícios. Isso é da contingência da 

vida, é próprio do destino terreno da criatura. Pode ser desagradável, mas é verdade". 
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O resultado das escolhas do escritor é a sensibilidade que ele provoca no leitor. As 

sensações, os devaneios, a suspensão da realidade por um tempo, para que ele possa voltar 

finalmente para ela e a encarar de outra forma. Esse é o caminho do conhecimento, pois que, é 

competência do escritor nos guiar por ele. "Ao literato compete levar o leitor ao universo da 

ficção, possibilitar-lhe viver as emoções, para que este, ao retornar ao cotidiano, possa ter outra 

percepção da realidade. No caminho do conhecimento" (BACCEGA, 1998, p. 38). 
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3 INFIDELIDADE: UM DETALHE EXPRESSIVO DO CONSUMO 

 

3.1 O PAPEL DA PUBLICIDADE 

 

Segundo Maria Aparecida Baccega (2015), para estudarmos a inter-relação 

comunicação-consumo, podemos tomar como base os pressupostos teóricos e metodológicos 

que dão suporte aos estudos de linguagem. Fundamentalmente: a interação verbal, que desenha 

significados e suas ressignificações nas disputas sociais; e as relações de linguagem, que 

formam a consciência com o conhecimento e a cultura. Surge daí o consumo, que só existe 

porque está na interação social, inscrevendo-se, portanto, na trama cultural.  

 

Para pesquisar e refletir sobre comunicação, chegar a conhecer o processo de 

constituição/desconstituição e reconstituição da hegemonia presente nos valores 

sociais, sem o conhecimento das práticas sociais e culturais do sujeito, lugar de 

nascimento dos sentidos sociais, não é possível. Torna-se necessário o conhecimento 

do lócus onde se formam os sentidos: a sociedade em funcionamento, o cotidiano, a 

atividade de todos os sujeitos. Ou seja: o conhecimento da totalidade do processo 

comunicacional, que nasce da e retorna a essa sociedade, implica a aproximação aos 

estudos de linguagem, sobretudo a verbal, dada a relação linguagem/ cultura/ 

pensamento/ ideologia/ conhecimento (BACCEGA, 2015, p. 8-9). 

 

Como nos demonstrou Kellner (2001) em seu livro "A Cultura da Mídia", não só 

recebemos diariamente uma grande carga de informações veiculadas pela mídia como essa 

forma, assim, uma cultura. A cultura da mídia. Mas não só isso, ela é também a cultura 

hegemônica da contemporaneidade.  

Dentre tantas falas e imagens mediadas pela mídia na sociedade, o ser humano é ao 

mesmo tempo consumidor e produtor de subjetividades. E como a publicidade é a principal 

patrocinadora da mídia (CARRASCOZA, 2008), procura-se modelar a subjetividade dos 

indivíduos por meio de um conjunto de técnicas de persuasão que divulgam produtos, serviços 

e ideias.  
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Estamos em constante contato com fluxos de imagem, informação, conhecimento e 

serviços que nos são oferecidos incessantemente. Consumimos "toneladas de subjetividade" 

(PELBART, 2003, p. 20). Pode-se dizer que há primeiramente o consumo da mensagem, e 

somente depois o do produto ou serviço ali anunciado. Para Pelbart,  

 

o capital, como disse Jameson, por meio da ascensão da mídia e da indústria de 

propaganda, teria penetrado e colonizado um enclave até então aparentemente 

inviolável, o Inconsciente. Mas esse diagnóstico é hoje insuficiente. Ele agora não só 

penetra nas esferas as mais infinitesimais da existência, mas também as mobiliza, ele 

as põe pra trabalhar, ele as explora e amplia, produzindo uma plasticidade subjetiva 

sem precedentes, que ao mesmo tempo lhe escapa por todos os lados" (PELBART, 

2003, p. 20). 

 

Assim, nos interessa aqui estudar o processo comunicacional da publicidade no Brasil, 

uma vez que, na contemporaneidade, "a mercadoria ocupou todos os interstícios da vida 

cotidiana; nos lugares onde ela se encontra, encontra-se a publicidade" (BACCEGA, 2011, p. 

32). 

Para Tânia Hoff (2016, p. 11), "a publicidade, como uma metanarrativa do consumo, se 

espraia pelo tecido social, promovendo práticas discursivas e sociais. Sua capilaridade 

discursiva ajudou a engendrar, no tecido sociocultural brasileiro, valores e práticas de 

consumo". Nessa linha, verifica-se que o consumidor passa a fazer parte de um fluxo contínuo 

de emissão e recepção de significados. Como nos explica o sociólogo John 

Brookshire Thompson: “o receber e interpretar formas simbólicas, os indivíduos estão 

envolvidos em um processo contínuo de constituição e reconstituição do significado, e esse 

processo é, tipicamente, parte do que podemos chamar de reprodução simbólica dos contextos 

sociais” (THOMPSON, 2007, p. 202). 

Entramos em um ciclo ininterrupto em que "na esfera biopolítica, a vida é destinada a 

trabalhar para a produção, e a produção, a trabalhar para a vida" (HARDT; NEGRI, 2004, p. 

171). A produção de comunicação que visa a formação de subjetividades que atendam os 

interesses capitalistas ganha força na contemporaneidade: 

 

a linguagem, enquanto comunicador, produz mercadorias mais cria, além disso, 

subjetividades que ele põe em relação e que ele hierarquiza. As indústrias de 

comunicação integram o imaginário e o simbólico dentro da estrutura biopolítica, não 

apenas colocando-os a serviço do poder, mas integrando-os realmente e de fato em 

seu próprio funcionamento (HARDT; NEGRI, 2004, p. 172). 
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O interesse da publicidade é sempre vender a mercadoria, e para isso, primeiramente, é 

necessário que o consumidor note a publicidade. Para que isso ocorra, "a mensagem publicitária 

adquire certas características que formam sua linguagem própria. É preciso tornar familiar o 

que se está vendendo, aumentar sua banalidade, e, principalmente, diferenciá-lo dos outros" 

(SANTOS; SANTEE, 2010, p. 12).  

Para falar do discurso publicitário, partimos do conceito de dialogismo, formulado 

inicialmente por Bakhtin (1997), em que o princípio constitutivo da linguagem se dá por meio 

do diálogo de um texto com outros que estão em circulação na sociedade. Segundo Bakhtin, 

todo texto é produzido com elementos de outros textos, o que revela, então, um cruzamento de 

posições ideológicas. 

Assim é constituída a linguagem publicitária, uma vez que os produtores, redatores e 

diretores de arte das agências de publicidade trabalham como verdadeiros "bricoleurs" 

(CARRASCOZA, 2008). "Os criativos atuam cortando, associando, unindo e, 

consequentemente, editando informações do repertório cultural da sociedade. A bricolagem, 

assim como o pensamento mítico, é a operação intelectual por excelência da publicidade" 

(CARRASCOZA, 2008, p. 18). Para Menna Barreto (1977, p. 158.), "ter ideias, notadamente 

em propaganda, é descobrir relações novas entre coisas conhecidas". 

Conforme apontamos em artigo publicado no congresso Comunicon 20158 

(SCATIGNO, 2015), foi possível observar que a publicidade atua na sociedade do consumo em 

favor da conformidade com o grupo. Do juntar-se ao rebanho. Como João Anzanello 

Carrascoza (2015) nos lembra - ao estudar as teorizações de Paul Ricoeur, uma narrativa, 

independentemente de sua natureza, "é um modo de configurar a existência na cotidianidade 

dos nossos atos" (CARRASCOZA, 2015, p. 222). Vejamos, então, como a publicidade em favor 

da produção de subjetividades propõe levar as pessoas a entrarem em conformidade com o 

grupo. 

                                                 

8  Congresso Internacional de Comunicação e Consumo promovido pelo Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Consumo da ESPM em 2015.  
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Em "Magia e capitalismo", Everardo Rocha (2010) analisa a crítica de Karl Marx sobre 

o processo produtivo do sistema capitalista. Ao realizar tal tarefa, define algumas características 

e funções da publicidade nos dias de hoje.  

Com advento da Revolução Industrial e o intensivo uso das máquinas na fabricação dos 

produtos, o controle de horários e divisão do trabalho, o ser humano acaba sendo excluído do 

domínio da produção. Torna-se, praticamente, um escravo do sistema produtivo. "Daí que o 

discurso da publicidade é o de omitir sistematicamente os processos objetivos de produção e a 

história social do produto" (ROCHA, 2010, p. 84).  

O sistema de produção, dessa forma, cria produtos sem a marca humana, impessoais, 

anônimos, mas que precisam ser consumidos por seres humanos para dar viabilidade à sua 

produção. Para isso, a publicidade cria um "roteiro de sentidos que emprestam conteúdo aos 

gêneros de produtos, fazendo deles marcas específicas dotadas de nome, lugar, significado" 

(ROCHA, 2010, p. 87). A publicidade seria então uma espécie de passaporte, um visto de saída 

da produção para sua entrada no mundo do consumo (Idem, p. 89).  

Outra característica da publicidade, segundo João Anzanello Carrascoza e Christiane 

Paula Godinho Santarelli (2011), é oferecer argumentos para que a vida cotidiana das pessoas 

seja fortemente marcada e vivida em função do consumo (Idem, p. 47). E, mais, para Carrascoza 

(2014, p. 10), "a publicidade é o viveiro simbólico no qual as empresas anunciantes, através do 

trabalho das agências de propaganda, cultivam narrativas possíveis e favoráveis (ao 

produto/serviço ou marca)"9. 

A publicidade está sempre instrumentalizada de artimanhas discursivas a fim de criar 

um cenário simbólico adequado para que, cotidianamente, a produção humana tenha a 

viabilidade garantida e ofereça soluções que aplaquem a ansiedade existencial humana, "ainda 

que - e para o sistema econômico hegemônico é melhor que seja assim - amanhã essa ansiedade 

volte e o ser humano precise novamente consumir para unir-se ao rebanho" (SCATIGNO, 2015, 

p. 4). 

Vejamos uma das reflexões de Bauman (2004) extraída do livro "Amor líquido", sobre 

a atual conectividade entre as pessoas por meio das palavras. Para o autor, "pertencemos ao 

                                                 

9 Grifo do autor. 
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fluxo constante de palavras e sentenças inconclusas (abreviadas, truncadas para acelerar a 

circulação). Pertencemos à conversa, não àquilo sobre o que se conversa" (BAUMAN, 2004, 

p. 52).  

Parece-nos o cenário ideal para que a poética publicitária construa narrativas que a  

interesse, nas quais o importante é o apagamento das condições de produção dos produtos e a 

imediata construção de identidades e narrativas possíveis e favoráveis ao consumo. Um mundo 

possível onde a morte não existe e os produtos são sentimentos. Ainda bem parecido com a 

vida, mas completamente diferente dela. Trata-se de um mundo sempre bem-sucedido 

(ROCHA, 2010, p. 28-29). Bem diferente, aliás, do universo rodrigueano que apontamos 

anteriormente. Porém, as análises nos trarão os resultados dessa comparação de universos 

ficcionais, que acreditamos ser de intensa representatividade na compreensão das artimanhas 

publicitárias para a persuasão. 

 

3.2 O DETALHE EXPRESSIVO NA LITERATURA E NA PUBLICIDADE 

 

Acreditamos ser de grande valia empreender um estudo teórico a respeito das narrativas 

publicitárias por meio da análise de elementos (BARTHES, 2013, p. 25) da estrutura narrativa 

literária - em especial, do elemento "detalhe". Isso porque, acreditamos, e isso será verificado 

neste e no próximo capítulo, que é esse o elemento que conduz a infidelidade por um fio quase 

transparente por meio das narrativas, literárias (as de Nelson Rodrigues) e publicitárias. 

Carrascoza deixa claro para nós a importância dessa relação literatura/publicidade: 

“Como a ficção literária, que constrói mundos inusitados e admiráveis, a publicidade define, 

por meio de suas histórias, em especial nos comerciais (veiculados na televisão, no cinema e, 

hoje, na internet), os contornos do universo ficcional de uma marca” (CARRASCOZA, 2014, 

p. 42). 

Os estudos feitos para o artigo do Comunicon 2015 (SCATIGNO, 2015) nos apontou 

três elementos da narrativa da literatura realista que também estão presentes na narrativa 

publicitária: 1. intertextualidade; 2. verossimilhança; e 3. detalhe.  
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Falaremos deles agora a fim de mostrar uma das possibilidades de teorização para a 

análise que será desenvolvida aqui por meio da retextualização10 (BETTETINI) e à luz dos 

preceitos da análise de discurso de linha francesa. 

 

1. Intertextualidade. 

Trata-se de um elemento que surgiu durante os estudos de Mikhail Bakhtin sobre a 

linguagem. Por meio desses estudos temos hoje o entendimento atual sobre o discurso. Para Eni 

Orlandi (2013, p. 15), a ideia de discurso pode ser explicada em parte pela a própria etimologia: 

curso, percurso, correr por. Discurso é a palavra em movimento, uma prática de linguagem em 

que se observa o homem falando. 

Para Eni Orlandi (2013), as palavras mais simples, cotidianamente proferidas, chegam 

até nós já carregadas de sentidos (Idem, p. 20). "As palavras não são só nossas. Elas significam 

pela história e pela língua. O que é dito em outro lugar também significa nas nossas palavras" 

(ORLANDI, 2013, p. 32).  

Ao nascermos, os discursos já estão em processo há muito tempo. Eles não se originam 

em nós (Idem, p. 35). "Toda palavra é sempre parte de um discurso. E todo discurso se delineia 

na relação com os outros: dizeres presentes e dizeres que se alojam na memória" (ORLANDI, 

2013, p. 43).  

Sendo assim, podemos dizer que os textos são fatos discursivos que trazemos à tona por 

meio da nossa "memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e que 

retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada 

tomada da palavra" (ORLANDI, 2013, p. 31).  

Sobre a memória discursiva, temos alguns autores reconhecidos no universo da crítica 

literária que podem nos trazer boas reflexões. Italo Calvino (2007), nos estudos sobre os 

clássicos da literatura mundial, nos traz a seguinte definição: "os clássicos são aqueles livros 

                                                 

10  Conceito idealizado por Gianfranco Bettetini (1996) ao estudar a linguagem audiovisual. É o deslocamento de 

um texto do seu domínio original para outro domínio, para que haja uma interação discursiva. Utilizaremos a 

retextualização como metodologia nesta dissertação, retirando contos de "A vida como ela é..." de Nelson 

Rodrigues da literatura realista para nos ajudar a analisar narrativas publicitárias. Mais detalhes sobre esse 

conceito estarão no capítulo dois, subcapítulo cinco, dessa dissertação. 
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que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de 

si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram" (Idem, p. 11). 

Já para Todorov (2013), a obra literária - clássica ou não - é a um só tempo história e 

discurso (Idem, p. 220). "Existe um narrador que relata a história; há diante dele um leitor que 

a percebe. Neste nível, não são os acontecimentos relatados que contam, mas a maneira pela 

qual o narrador nos fez conhecê-los" (Idem, p. 221).  

Para Umberto Eco (2011), "as obras literárias nos convidam à liberdade da 

interpretação, pois propõem um discurso com muitos planos de leitura e nos colocam diante de 

ambiguidades e da linguagem e da vida" (Idem, p. 12).  

Agora, na publicidade, veja como funcionam os engendramentos da intertextualidade. 

Carrascoza nos explica que: 

 

Essa inter-relação de textos, teorizada primeiramente por Bakhtin, que lhe deu o nome 

de dialogismo, é utilizada propositalmente pelos publicitários, como forma de se 

estabelecer o pathos entre a marca anunciante e o consumidor. Mas para que a 

mensagem seja lida e compreendida na sua plenitude é fundamental o conhecimento 

de mundo de seu destinatário" (CARRASCOZA, 2014, p. 44-5)11. 

 

2. Verossimilhança. 

 

Ao estudar a estrutura das narrativas literárias e publicitárias, Carrascoza apreendeu que 

"toda realização ficcional está colada, como a pele ao corpo, ao mundo palpável. A ficção 

consubstanciada no discurso literário, transfigura o real, porque emana de sua concretude social 

e histórica" (CARRASCOZA, 2014, p. 9).  

Podemos dizer que o narrador sempre leva parte do seu mundo para suas histórias, suas 

narrativas. Mesmo modificando alguns - ou muitos - sentidos da realidade em diversas partes 

dessas narrativas. Ainda assim, elas estarão sempre ligadas de alguma forma ao seu contexto 

histórico e social (Idem, p. 9).  

                                                 

11 Grifo do autor. 
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Para Gregolin, "Os efeitos de sentido que circulam nos discursos produzidos em uma 

sociedade, constroem, com as formas discursivas típicas de cada um desses diversos gêneros, 

as representações do imaginário de uma certa época" (GREGOLIN, 2001, p. 63).  

 

3. Detalhe. 

 

Ao ler o livro "Como funciona a ficção", de James Wood (2012), encontramos a ligação 

entre verossimilhança e o detalhe (Idem, 2012, p. 63). Para Wood, "a literatura é, ao mesmo 

tempo, artifício e verossimilhança" (2012, p. 12). Assim, o detalhe - artifício do escritor - dá 

sentido à verossimilhança, pois faz com que o leitor "enxergue" determinadas cenas do 

cotidiano na ficção: "a literatura é diferente da vida porque a vida é cheia de detalhes, mas de 

maneira amorfa, e raramente ela nos conduz a eles, enquanto a literatura nos ensina a notar". É 

uma lição dialética: "a literatura nos ensina a notar melhor a vida; praticamos isso na vida, o 

que nos faz, por sua vez, ler melhor o detalhe na literatura, o que por sua vez, nos faz ler melhor 

a vida" (Idem, p. 63). 

Retomemos aqui o exemplo dado em nosso artigo do Comunicon 2015 para 

entendermos melhor o detalhe. Em "Capitães da areia", Jorge Amado narra a subida do 

personagem Pedro Bala rumo à Cidade Alta12, 

 

Pedro Bala, enquanto sobe a ladeira da montanha, vai pensando que não existe nada 

melhor no mundo que andar assim, ao azar, nas ruas da Bahia. Algumas destas ruas 

são asfaltadas, mas a grande, a imensa maioria é calçada de pedras negras. Moças se 

debruçam nas janelas dos casarões antigos e ninguém pode saber se é uma costureira 

que romanticamente espera casar com noivo rico ou se é uma prostituta que o mira de 

um balcão velhíssimo, enfeitado apenas de flores. Entram mulheres de negros véus 

nas igrejas. O sol bate nas pedras ou no asfalto do calçamento, ilumina os telhados 

das casas. Na sacada de um sobradão, flores medram em pobres latas. São de diversas 

cores e o sol lhes dá seu diário alimento de luz. Os sinos da igreja da Conceição da 

Praia chamam as mulheres de véu que passam apressadas (AMADO, 2009, p. 131). 

 

                                                 

12 Cidade Alta é a parte superior da montanha que fica às margens da Baía de Todos os Santos na cidade de 

Salvador - Brasil. 
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Nessa parte da narrativa ficcional, o autor poderia ter escrito "Pedro Bala subiu a 

montanha em direção à Cidade Alta", mas preferiu incluir uma série de detalhes como: as ruas 

calçadas de "pedras negras"; as "moças" que se "debruçam nas janelas dos casarões antigos" e 

que "ninguém pode saber se é uma costureira que romanticamente espera casar com noivo rico 

ou se é uma prostituta"; o "balcão velhíssimo", enfeitado com "flores" que "medram em pobres 

latas"; o sol que "bate nas pedras ou no asfalto do calçamento, ilumina os telhados das casas"; 

"os sinos da igreja da Conceição da Praia" que "chamam as mulheres de véu que passam 

apressadas". 

São detalhes nos fazem enxergar as ruas e a vida que há nelas. Parece real (porque a 

enxergamos de alguma maneira) e ao mesmo tempo artificial (porque Jorge Amado a criou). 

Como explica Carrascoza (2014), detalhes apenas parecerem, "mas, em verdade, são 

estratagemas narrativos, que visam emoldurar diante do leitor partes de um universo impossível 

de ser apreendido com um único olhar" (Idem, p. 38).  

Wood  (2012, p. 80) identifica dois tipos de detalhe na estrutura narrativa da literatura 

realista: o detalhe "estudadamente irrelevante" e o "relevante" - ou "expressivo". O detalhe 

estudadamente irrelevante aparece na trama apenas para dar contornos de realidade à história, 

verossimilhança. "Esses detalhes, naturalmente, podem ser trocados por outros detalhes 

parecidos; não têm nenhuma importância crucial. Estariam ali para nos dar a impressão de que 

aquilo é igual à vida. O significado deles reside justamente em sua insignificância" (Idem, 2012, 

p. 79).  

Como no trecho extraído de "Capitães da areia": "algumas destas ruas são asfaltadas, 

mas a grande, a imensa maioria é calçada de pedras negras"; "Entram mulheres de negros véus 

nas igrejas"; "o sol bate nas pedras ou no asfalto do calçamento, ilumina os telhados das casas".  

Já o detalhe relevante - ou expressivo -, aparece na trama para sugerir algo mais. 

Denotar. Em "Os gêneros do discurso", Todorov (1980, p. 165) nos mostra ao estudar o estilo 

literário de Edgar Allan Poe que o detalhe - chamado pelo autor de "pormenor" - também exerce 

na literatura a função alegórica: "o pormenor deixa de ser um meio para criar o sentimento de 

realidade (como será em Flaubert ou em Tolstoi, por exemplo) e torna-se alegoria".  

Pode-se dizer, então, que o detalhe é também um modo de criar alegorias que permitem 

o desdobramento da narrativa em profundidade em vez de extensão (Idem, p. 165). Como em 

"Capitães da areia": as palavras "ao azar" denotam não apenas que Pedro Bala está caminhando 
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à toa pelas ruas de Salvador, mas também está exposto a todo tipo de intempéries que isso possa 

causar; as flores que "medram em pobres latas" e que "são de diversas cores", não compõem 

apenas um cenário, mas emprestam beleza à estética pobre dos edifícios daquelas ruas; o sol, 

que dá às flores "seu diário alimento de luz", é um detalhe que tem total consonância com a 

situação social de Pedro Bala, personagem que se alimenta com aquilo que consegue angariar 

no dia. Repare como entramos em profundidade na narrativa, como cada detalhe desses ao 

mesmo tempo parecem corriqueiros e sugestivos. 

Dentro da narrariva ficcional em terceira pessoa, o detalhe - seja ele relevante ou 

estudadamente insignificante -, quando bem trabalhado, também permite que o leitor habite ao 

mesmo tempo a onisciência e a parcialidade da trama (WOOD, 2012, p. 23). Trata-se do "estilo 

indireto livre" - que outros romancistas apelidam de "terceira pessoa íntima", ou "entrar no 

personagem" (Idem, 2012, p. 21) - artifício usado pelo escritor para dar aos seus leitores a 

capacidade de enxergar com os olhos do personagem, porém, vendo muito mais do que ele 

próprio.  

Não se sabe quem possui a palavra, se o autor ou o personagem (Idem, 2012, p. 23). 

Como quando Pedro Bala, ainda na mesma página de "Capitães da areia", encontra seu amigo 

Professor: "sua figura magra se atira para a frente como se lhe fosse difícil vencer a ladeira" 

(AMADO, 2009, p. 131). Quem está notando a forma como Professor sobe a ladeira? O autor 

ou o personagem Pedro Bala? Nunca saberemos. 

Para Wood (2012, p. 43), nenhum outro escritor foi tão importante para a narrativa 

realista moderna quanto Gustave Flaubert13, quem mais soube diminuir a tensão entre o fluxo 

de consciência do autor e do personagem.  

 

Quando falamos de uma boa prosa, raramente comentamos que ela realça o detalhe 

expressivo e brilhante; que privilegia um alto grau de percepção visual; que mantém 

uma compostura não sentimental e que se abstém, qual bom criado, de comentários 

supérfluos; que é neutra ao julgar o bem e o mal; que procura a verdade, mesmo que 

seja sórdida; e que traz em si as marcas do autor, que, embora perceptíveis, 

paradoxalmente não se deixam ver (WOOD, 2012, p. 43). 

                                                 

13 Escritor francês nascido em 1821, na cidade de Rouen, e morto em 1880. Autor de Madame Bovary 

(FLAUBERT, 2015), marco da literatura moderna. Disponível em: 

<http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=01923> e 

<http://www.academia.org.br/artigos/assaltante-e-assaltado>. Acesso em: 15 fev. 2017.  
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O cuidado com que Flaubert escolhe os detalhes em suas narrativas, fazendo-os parecer 

ao mesmo tempo habituais e dinâmicos, com temporalidades diferentes, relevâncias distintas, é 

o que fez sua obra se tornar um marco da narrativa realista moderna (Idem, 2012, p. 43). 

Agora que trouxemos à discussão esses três elementos da estrutura narrativa da 

literatura, mostraremos, através da retextualização do conto Homem fiel14, de Nelson 

Rodrigues, como se articulam os detalhes na obra desse autor e em uma campanha publicitária. 

Conforme vimos anteriormente, a retextualização (BETTETINI, 1996) é o 

deslocamento de um texto do seu domínio original para outro para que haja uma interação 

discursiva.  

Para exemplificar melhor aqui o que demonstramos antes por meio dos autores que 

trouxemos, iremos retirar o conto Homem fiel da literatura e utilizá-lo para o estudo da figuração 

do tema infidelidade como detalhe relevante - ou expressivo - na poética publicitária. Para isso, 

segue uma breve sinopse do conto. 

Em Homem fiel, Simão, protagonista, é um namorado exemplar. Além de tratar Malvina 

com muito carinho e educação, tinha um problema de saúde que não o permitia ter fôlego para 

traí-la com outras mulheres: asma.  

"- O asmático é o único que não trai!" (RODRIGUES, 2012, p. 265) é uma das falas 

desse personagem no conto. Já a namorada encantara-se pela ideia de seu par ter asma e 

consequentemente ser fiel, pois não conseguiria, fisicamente, suportar as emoções de namorar 

mais de uma garota. Comprara a ideia e estava feliz com a promessa de um marido fiel. 

Casaram-se e, na noite de núpcias, veio o primeiro desapontamento: a asma não o 

permitira desempenhar o papel de marido. Muitas outras noite se passaram e nada. Malvina tem 

com sua mãe e chega a conclusão: "- Eu sou a esposa que não foi beijada, mamãe" (Idem, p. 

267).  

Ao chegar em casa, o marido a informa que o beijo lhe provoca asma, então, decide 

suspender essa prática. Malvina liga para um antigo namorado, cujo namoro a própria terminou 

                                                 

14 Anexo A 
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por ele ser muito infiel, e diz: "- Você pode ser cínico, sujo, canalha, mas sabe amar" (Idem, p. 

267). Os dois combinam um encontro para o dia seguinte. 

Diversos detalhes compõe a narrativa de Nelson Rodrigues sobre o casal e nos fazem 

"ver" a história. Detalhes estudadamente insignificantes como as "nádegas crispadas" (Idem, p. 

265) de Malvina ao receber os afagos de Simão, dando-nos a medida da libido do casal, ou 

quando o autor descreve a insuficiência respiratória do protagonista em sua lua de mel: 

"arquejava como um agonizante" (Idem, p. 267). Esses detalhes são, como apontamos com 

Carrascoza (2014) "estratagemas narrativos, que visam emoldurar diante do leitor partes de um 

universo impossível de ser apreendido com um único olhar" (Idem, p. 38).  

Dentre os detalhes escritos por Rodrigues, há um que nos chamou a atenção por 

demonstrar a constatação da personagem Malvina de que embarcou em um casamento ruim. 

Sua conversa com a mãe: "- Eu sou a esposa que não foi beijada, mamãe" (RODRIGUES, 

2012). Essa fala demonstra o arrependimento. A partir daí, a personagem decide envolver-se 

em outro relacionamento amoroso, ainda que seja ela própria infiel com o esposo, atitude que 

execrava antes do casamento. 

Ao chegar em casa depois de sua conversa com a mãe, o marido diz que não irá sequer 

beijá-la mais. Ao que ela responde: "- Você é quem sabe" (Idem, 2012), demonstrando já a 

indiferença e descrença em relação ao envolvimento amoroso com ele.   

Podemos dizer que a fala de Malvina para sua mãe é o detalhe expressivo dessa narrativa 

de Nelson Rodrigues. O elegemos assim porque é um detalhe que demonstra uma completa 

mudança de humor e até mesmo uma quebra de barreira moral e ética da personagem Malvina. 

Ela deixa de acreditar na fidelidade e passa a trair o marido. O detalhe é, portanto, decisivo, 

expressivo. Aponta de forma muito sutil - e por isso é um detalhe - ao mesmo tempo que deixa 

bem clara a mudança psicológica da personagem. Provocando, assim, uma reviravolta narrativa 

no final do conto.  

A análise que fizemos aqui da obra Homem fiel, sobre o uso da infidelidade 

consubstanciada ao detalhe relevante - ou expressivo -, também pode ser feita em narrativas 

publicitárias. 

Númerosos são os exemplos de narrativas que utilizam a infidelidade em seus roteiros 

de comerciais para televisão - e outras telas -, anúncios impressos, ideias para a internet etc. 
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Muitos deles, consubstanciadas ao detalhe expressivo. Como foi feito na campanha do banco 

Santander em 2015.  

Mostraremos quatro filmes que fazem parte dessa campanha: dois deles tinham como 

público-alvo o consumidor final, e outros dois, os empresários. O objetivo de marketing era 

trazer novos clientes para o banco, como pudemos apurar neste depoimento de Paula Nader15, 

diretora da marca e do departamento de marketing da empresa:  

 

Nosso objetivo continua o mesmo: mostrar, de forma descontraída, que temos uma 

oferta melhor do que a da concorrência, porque pensamos o tempo todo em nossos 

clientes e no que poderia ser valioso para eles, e que privilegiamos soluções que sejam 

boas para todas as partes envolvidas num negócio. Esse é o espírito simples, pessoal 

e justo. 

 

Em primeiro lugar, é importante sublinhar o slogan da campanha: "Simples, pessoal e 

justo". Uma forma de dizer, por meio de não-ditos, que os demais bancos não são "simples", 

"pessoais" e "justos".  

Isso porque as marcas geralmente evitam polêmicas ao estabelecerem o confronto direto 

com o concorrente. Preferem fazê-lo de maneira sutil por meio de não-ditos, apostando na 

memória discursiva (interdiscurso) de textos da trama cultural em que o público-alvo está 

inserido. As marcas colocam em suas narrativas aquilo que seus concorrentes não oferecem 

(CARRASCOZA, 2015, p. 217 - 218). "A razão é óbvia: citar diretamente em sua publicidade 

um produto concorrente, ainda que para apontar a sua inferioridade, é uma forma de chamar a 

atenção para ele e trazê-lo à memória social" (Idem, p. 218). 

Ou seja, torna-se claro que o objetivo da marca anunciante com esses filmes era fazer 

com que clientes de outros bancos deixassem de consumir seus serviços e recorressem ao 

Santander. Vejamos agora a utilização do detalhe expressivo nesses exemplos da referida 

campanha.  

Neste primeiro filme em análise, chamado de "Tá se sentindo especial?" (Figuras 1 e 2), 

temos um cliente em uma agência bancária que apresenta no layout cores diferentes das 

                                                 

15 Disponível em: < http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/upalele/>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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utilizadas pela marca Santander, uma maneira de demonstrar que aquela agência não é uma 

agência típica do banco. 

O cliente reclama dos juros que estão sendo cobrados em sua conta, que entrou no 

cheque especial. E diz que não está se sentindo um "cliente especial". Para resolver o conflito, 

o gerente puxa uma cordinha ligada à placa que estava acima de sua mesa com os dizeres 

"Atendimento ao cliente". Ela se desdobra e mostra uma última parte que completa os dizeres 

anteriores com a palavra "especial". Ficando assim: "Atendimento ao cliente especial". Dentro 

da plaquinha havia confetes de Carnaval, com o objetivo de mostrar que aquele momento, o da 

abertura da plaquinha, seria uma espécie de solenidade que merecia ser festejada.  

Neste momento, vendo que os juros não seriam diminuídos em sua conta, uma vez que 

a única solução apresentada pelo gerente do banco foi modificar a plaquinha acima da sua mesa, 

o cliente fala "- Upalelê!".  

A expressão é um bordão utilizado pela marca em filmes anteriores. Tem a conotação 

de que algo deu errado. Nesse caso, a relação com o banco. Em seguida, vemos o cliente 

entrando numa agência bancária Santander.  

Enquanto isso, ouvimos o locutor do comercial dizendo: "Chegou a hora de ter relações 

mais simples, pessoais e justas. No Santander Master você tem dez dias sem juros por mês no 

cheque especial. Essa é a nossa proposta para você". 

 

  
Figura 1 – Filme Tá se sentindo especial?16 do Banco Santander.  

Cenas em que o cliente de outro banco, concorrente do Santander, reclama da cobrança de juros 

em sua conta corrente. 

                                                 

16 Disponível em: < https://youtu.be/TELEAPStaVE>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

https://youtu.be/TELEAPStaVE
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Figura 2 – Filme Tá se sentindo especial?17 do Banco Santander.  

Cenas em quem o cliente se arrepende de ter aberto uma conta naquele banco. 

 

Neste outro filme, chamado "A conta tá aberta, mas não" (Figuras 3 e 4), vemos um 

cliente abrindo uma conta corrente em uma agência bancária com cores diferentes das utilizadas 

pela marca Santander. O gerente diz que a conta está aberta e o cliente então pergunta se já 

pode utilizá-la. Recebe um sonoro "não". O cliente fica confuso pois não entende por que ele 

não pode utilizar a conta se a mesma já está aberta. Ele confirma se a conta está aberta e recebe 

um "sim" todo simpático. Daí pergunta se já pode utilizar a conta. Recebe um "não" com 

indiferença.  

A situação se torna cômica e trágica ao mesmo tempo, pois o gerente, com expressões 

faciais que são de alegria e indiferença, vai respondendo ao rapaz "sim" e "não". Ao constatar 

que a conta está realmente aberta e que não poderia ser utilizada, e receber um cínico "- Ah, 

você entendeu", o rapaz fala a expressão "- Upalelê". Aborrecendo-se por ter se tornado cliente 

de um banco que não oferece utilização imediata da conta corrente.  

O filme termina com o cliente já em outra agência bancária, agora com as cores da marca 

Santander. Enquanto isso, ouvimos o locutor do comercial dizendo: "Chegou a hora de ter 

relações mais simples, pessoais e justas. No Santander você abre a sua conta e já sai com tudo 

pronto pra usar o banco. Essa é a nossa proposta para você". 

 

                                                 

17 Disponível em: < https://youtu.be/TELEAPStaVE>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

https://youtu.be/TELEAPStaVE
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Figura 3 – Filme A conta tá aberta, mas não18 do Banco Santander.  

Cenas em que o cliente abre uma conta corrente em um banco concorrente do Santander. 

 

  
Figura 4 – Filme A conta tá aberta, mas não do Banco Santander.  

Cenas em que o cliente se arrepende de ter aberto uma conta naquele banco. 

 

Em outro filme da campanha, chamado Maquininha ingrata (Figuras 5 e 6), agora 

voltado para o público corporativo, vemos um empresário mostrando uma máquina de passar 

cartões de débito e crédito para o gerente de um banco concorrente do Santander. Novamente, 

percebemos que é um banco concorrente porque o layout da agência bancária apresenta cores 

diferentes das utilizadas pelo Santander em sua marca.  

Nessa narrativa publicitária, o empresário diz que está utilizando muito a máquina de 

cartões do banco em seu estabelecimento comercial e questiona o gerente sobre possíveis 

benefícios que a máquina poderia trazer como recompensa. O gerente então passa enumerar 

qualidades esdrúxulas de utilização da máquina, como abrir tampinhas de garrafa, matar 

moscas, controle remoto e até emissão de lazer. O cliente se dá conta de que não vai ganhar 

nenhuma recompensa por estar utilizando com frequência a máquina do banco e solta a 

expressão verbal: "- Upalelê". O bordão da campanha que expressa o sentimento de 

                                                 

18 Disponível em: <https://youtu.be/OViYW1utlzM>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

https://youtu.be/OViYW1utlzM
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aborrecimento e de revelação. Ele descobre que a sua relação com o banco não lhe traz 

vantagens. 

No final do filme, vemos o empresário utilizando uma máquina de cartões nas cores do 

banco Santander e passando um cartão de uma cliente que tem a logomarca do banco. Enquanto 

isso, ouvimos a locução dizendo: "Chegou a hora de ter relações mais simples, pessoais e justas. 

Santander Negócios e Empresas tem conta com maquininha que, quanto mais você usa, mais 

benefícios tem. Essa é a nossa proposta pra sua empresa". 

 

  
Figura 5 – Filme Maquininha ingrata19 do Banco Santander.  

Cenas em que o cliente de um banco concorrente do Santander reclama da máquina de cartões que 

lhe ofereceram. 

 

  
Figura 6 – Filme Maquininha ingrata do Banco Santander. 

Cenas em que o gerente do banco dá desculpas esdrúxulas sobre o funcionamento da máquina. O 

cliente se arrepende de ter aberto conta naquele banco, concorrente do Santander. 

 

Por último, temos um outro filme publicitário, também para o público corporativo, 

chamado Apoio moral (Figuras 7 e 8). Vemos um empresário contando para o seu gerente, de 

um banco concorrente - observamos isso também por meio da utilização de cores diferentes das 

                                                 

19 Disponível em: <https://youtu.be/q4VobihAo9U>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

https://youtu.be/q4VobihAo9U
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utilizadas pela marca Santander no layout da agência bancária, cenário onde se passa a história 

desse filme -, que sua empresa está em uma nova fase. Precisa contratar funcionários, treiná-

los, exportar seus produtos. Então, ele pergunta que tipo de apoio o banco oferece.  

O gerente responde prontamente: "- Apoio moral". E aperta o play em um aparelho bem 

antigo que toca fitas cassetes. A música serve de fundo para uma fala do gerente bem ao estilo 

motivacional. Ele diz que o empresário não pode deixar que as lutas apaguem o seu brilho, que 

ele já é um vencedor etc.. A cena é tragicômica. 

Vendo que o banco não irá lhe oferecer nenhum tipo de apoio financeiro, que, no fundo, 

era o que ele estava esperando, o empresário solta a expressão "- Upalelê". Demonstrando que 

acabara de se arrepender por ter aberto e mantido uma conta de relacionamento com aquele 

banco.  

Em seguida vemos o empresário acessando o site do Santander. Enquanto isso, ouvimos 

o locutor do filme dizer: "Chegou a hora de ter relações mais simples, pessoais e justas. 

Santander Negócios e Empresas oferece apoio de fato para sua empresa crescer. Essa é a nossa 

proposta pra sua empresa". 

 

  
Figura 7 – Filme Apoio moral20 do Banco Santander. 

Cenas em que o cliente está em um banco concorrente do Santander e pede um apoio financeiro 

maior para sua empresa que está crescendo. 

 

                                                 

20 Disponível em: < https://youtu.be/rlkxIEcTQyQ>. Acesso em: 15 fev. 2017. 



54 

  
Figura 8  – Filme Apoio moral21  do Banco Santander. 

Cenas em que o gerente oferece "apoio moral" e o cliente percebe que não deveria ter aberto sua 

conta empresarial naquele banco. 

 

Assim como foi possível observar no conto Homem fiel de Nelson Rodrigues alguns 

detalhes estudadamente irrelevantes, que estão ali apenas para conferir verossimilhança à 

narrativa, nesses quatro filmes de Santander isso também é possível. Há detalhes estudadamente 

irrelevantes como o confete de Carnaval que cai com a abertura da plaquinha no filme "Tá se 

sentindo especial?", os diversos "sim" e "não" na fala do gerente do filme "A conta tá aberta, 

mas não", a mosca ou a tampinha da garrafa do filme "Maquininha ingrata", ou mesmo o toca 

fitas cassete do filme "Apoio moral", que analisamos aqui por último. Todos esses detalhes são 

utilizados pelos criativos do filme para conferir verossimilhança à narrativa. Aproveitando-se 

da intertextualidade que esses elementos oferecem, uma vez que fazem parte do repertório 

cultural do público-alvo da campanha.  

Porém, em todos os filmes ouvimos seus protagonistas utilizarem a expressão verbal 

"Upalelê". Para nós, à luz dos preceitos teóricos que trouxemos para discussão anteriormente, 

essa expressão é colocada nesses filmes da marca como um detalhe expressivo relacionado à 

infidelidade. Ilumina-se, dessa forma, a parte que os publicitários mais querem que seja vista 

nessas narrativas: a necessidade do consumidor deixar de consumir os serviços de outros bancos 

para tornar-se consumidor do Santander. 

Assim como Nelson Rodrigues escreveu a expressão "Eu sou a esposa que não foi 

beijada" (RODRIGUES, 2012, p. 267) em sua narrativa literária para demonstrar a descoberta 

da personagem de que não valeria mais a pena manter-se fiel, os criativos que redigiram os 

roteiros dos filmes de Santander aqui analisados se utilizaram de estratégia semelhante. 

                                                 

21 Disponível em: < https://youtu.be/rlkxIEcTQyQ>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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Escreveram "- Upalelê" como fala de seus personagens para indicar ao consumidor que 

não vale a pena manter-se fiel aos bancos que não trazem os mesmos benefícios que o Santander 

oferece. Que não têm relações "simples, pessoais e justas", como o slogan da marca diz que o 

banco oferece. 

Dessa forma, podemos dizer que a infidelidade consubstanciada ao detalhe expressivo 

é, sim, um estratagema narrativo suasório que pretende provocar o consumo por meio da 

publicidade. E, a partir de agora, com a seleção e análise de novos contos de A vida como ela 

é... e peças publicitárias, pretendemos descobrir quais outros elementos narrativos vinculado à 

infidelidade podem ser utilizados na literatura e na publicidade como estratagemas suasórios 

em favor do consumo dos enunciatários. 
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4 CORPUS E ANÁLISES 

 

4.1 CRITÉRIOS DE ESCOLHA 

 

A escolha do corpus desta dissertação foi realizada seguindo critérios que tinham por 

objetivo o aprofundamento das questões que João Anzanello Carrascoza pesquisa a respeito da 

publicidade.  

Entendendo a ciência de forma rizomática, nos interessa seguir o fio condutor do 

pensamento de Carrascoza e investigar se a infidelidade, engendrada pelo literato e pelos 

criativos publicitários, consubstancia-se também à outros elementos narrativos suasórios além 

do detalhe expressivo22.  

Espraiar as descobertas de Carrascoza é uma forma de levar adiante o conhecimento em 

busca de novas visadas. Sendo assim, partimos, sobretudo, dos principais pontos-chave da 

pesquisa desse autor sobre a formação discursiva. 

 

4.2 APOLÍNEO E DIONISÍACO  

 

Em Razão e sensibilidade no texto publicitário, João Anzanello Carrascoza (2004) traz 

uma nova perspectiva sobre o texto publicitário em relação ao seu procedimento retórico. 

Partindo da terminologia de Nietzsche, Apolíneo e Dionisíaco, o autor aponta dois polos 

principais da mensagem publicitária. O primeiro, Apolíneo, com viés racional. O outro, 

Dionisíaco, com viés emotivo ou humorístico. 

Dependendo da demanda que a marca tem em termos comunicacionais, do produto e do 

público-alvo, os criativos publicitários irão optar por esse ou outro viés. Sendo assim, Apolíneo 

e Dionisíaco são duas linhas de persuasão, dois cânones. Gradativamente, o investimento 

                                                 

22 Resultado obtido durante pesquisa realizada no curso de mestrado pelo autor dessa dissertação, e aqui expandida 

no capítulo anterior. 
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retórico aplicado ao texto poderá pender para esse ou outro polo, mas sempre nessa dicotomia 

Razão e Sensibilidade. 

“Nos textos publicitários de cunho apolíneo, predomina a valorização prática (conforto, 

sabor etc.) e a crítica (relação custo/benefício, inovações/preço etc.), ao passo que a linha 

dionisíaca explora mais a valorização utópica (a vida, a aventura etc.) e a lúdica (o luxo, os 

caprichos etc.)” (CARRASCOZA, 2004, p. 27). 

Enquanto no cânone apolíneo o texto assemelha-se à do gênero do discurso deliberativo 

aristotélico, que tem como função aconselhar ou desaconselhar alguém, o modelo dionisíaco se 

assemelha mais ao gênero literário, das narrativas verbais. 

Para exemplificar essas duas variantes, trouxemos o conto Amigo de infância23, de 

Nelson Rodrigues em A vida como ela é... e dois filmes publicitários. Começaremos nossa 

análise pelos filmes, uma vez que identificamos neles as duas variantes que estamos aqui 

delineando. Primeiro, temos o comercial da marca Vigor (Figuras 9 e 10), para o seu produto 

Vigor Mix, uma mistura de manteiga com margarina. Vejamos o texto do comercial: 

 

Locutor: - A Vigor, que sempre inova com produtos cada vez mais gostosos, 

apresenta:Vigor Mix. A combinação perfeita entre a manteiga e a cremosidade 

da margarina. 

 

Nesse momento, um casal em um supermercado aparece no comercial dando um 

depoimento sobre o produto: 

 

Homem: - Ah, eu acho que tem um sabor incrível 

Mulher: - Espalhou fácil no pão 

Homem: - Na torrada também 

Mulher: - É, muito bom 

Homem: - Muito bom 

 

                                                 

23 Anexo B. 
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Aparece uma mulher em casa, com a família, ela também dá um depoimento para a 

câmera. Depois vemos o produto e o locutor encerra o comercial narrando o a locução final.  

 

Mulher: - Dá pra sentir que tem manteiga de verdade, só que é bem mais 

cremoso que manteiga. 

Locutor: Vigor Mix, um exclusivo blend de manteiga da Vigor.  

 

  
Figura 9 – Cenas do comercial Vigor mix24.  

Câmera mostra cremosidade da margarina e supostos consumidores dando seus depoimentos em 

favor do produto. 

 

  
Figura 10 – Cenas do comercial Vigor mix. 

Mulher dando seu depoimento em favor do produto. Cena final com a margarina em destaque.  

 

Trata-se de um discurso do cânone apolíneo. Não só o locutor enumera as vantagens do 

produto, como vemos depoimentos de supostos consumidores, também elogiando suas 

qualidades. A função é claramente conativa, centrada 100% no interlocutor, que é o alvo de 

aconselhamento. O objetivo é auratizar o produto, pois, como vimos no capítulo anterior, com 

Everardo Rocha, uma das funções da publicidade é esconder a forma pela qual a mercadoria foi 

                                                 

24 Disponível em: <https://youtu.be/Msahc4OAuMY>. Acesso em: 15 fev. 2017. 



59 

produzida e dotá-la de novos significados. Dar uma nova história a esse produto para que eles 

possam ser consumido sem que ninguém se preocupe com a sua verdadeira história.  

Aliás, é exatamente esse o objetivo do comercial em análise. Por ser essencialmente 

uma margarina - e não uma manteiga, que oferece mais sabor aos seus consumidores -, a marca 

procura trazer para si o principal atributo da concorrente indireta. Modifica fisicamente o 

produto para que ele possa comunicar que agora tem o sabor da manteiga.  

Como vimos no início da dissertação, Nelson Rodrigues acreditava que o corpo 

influenciava diretamente o psicológico do ser humano, que partia daí muitas das suas aflições 

e modos de estar no mundo. Ainda mais do que a construção social da cultura.  

Podemos dizer, então, que a necessidade da marca Vigor em apresentar qualidades 

intrínsecas às da manteiga, como o sabor, faz com que o próprio produto, o corpo, seja alterado. 

A comunicação desse produto passa a contemplar uma estratégia discursiva apoiada no cânone 

apolíneo, porque assim acredita ter maior poder de persuasão para atrair o desejo de 

consumidores fiés à manteiga. 

Um detalhe no comercial chama a atenção. É o fato de a marca anunciar que a margarina 

tem uma cremosidade insuperável, um atributo que a manteiga não tem. Como revelou Paula 

Kekeny, gerente de marketing da marca Vigor: "Optamos por ressaltar a indulgência do 

produto, com imagens do seu consumo e manuseio. Colocamos foco no sabor e na textura 

cremosa de Vigor Mix"25. Essa somatória de vantagens, racionais, apesar dos benefícios serem 

sensoriais, formam argumentos persuasivos, pois o público vai buscar na memória um produto 

que tenha o sabor da manteira e a cremosidade da margarina e não vai encontrar.  

Agora passamos para o segundo exemplo de comercial que revela uma formação 

discursiva sedimentada no cânone dionisíaco. Trata-se do comercial de uma manteiga 

estadunidense chamada Land O'Lakes (Figuras 11 e 12). Em sua narrativa, vemos três 

fazendeiros acordando bem cedo para cuidar de seus afazeres na fazenda.  

Um deles planta e colhe o trigo, o outro ordenha vacas e o terceiro cuida da manufatura 

do leite para transformá-lo em maneita. O filme narra uma história: a importância do trabalho 

                                                 

25 Disponível em: <http://www.clubedecriacao.com.br/novo/vigor-mix-apresenta-1o-comercial-da-marca-para-

tv/>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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dedicado desses fazendeiros que produzem aquilo que é essencial para a sociedade. O texto26 

diz: 

 

Começou como uma ideia simples, que cresceu e cresceu. Trabalhar de um 

jeito diferente, tentar algo novo, dividir coisas boas. Não é fácil fazer o que é 

certo, mas quando você o faz, vale cada mordida. Propriedade dos 

fazendeiros desde 1921. Adicione algo de bom. (Tradução nossa).  

 

  
Figura 11 – Comercial Add a little good27 da marca Land O'Lakes 

Cenas do onde vemos fazendeiros acordando cedo para trabalhar em suas fazendas.  

 

  
Figura 12 – Comercial Add a little good da marca Land O'Lakes  

Cena em que um dos fazendeiros do filme, assim como os outros, senta-se para comer um prato que 

foi produzido com ingredientes que eles manufaturaram.  

 

A assinatura final do filme: Add a little good, diz muito sobre o clima poético visual e 

verbal da narrativa. Claramente, é um filme com formação discursiva sob o cânome dionisíaco. 

A começar pelo visual, enquadramentos de câmera fixos em paisagens deslumbrantes, estética 

rural e vibrante, locução em tom de declamação poética, enfim, detalhes que trazem uma 

                                                 

26 It was a small idea that group and group, work a different way try something new farmer-owned and farmer 

bread collectively sharing the good we spread, it's not always easy to do things right but, when you do it's worth 

every bite. Farmer owned since 1921. Add a little good. 

27 Disponível em: <https://youtu.be/_LzdnctvL6Q>. Acesso em: 15 fev. 2017. 



61 

atmosfera de sonho, simplicidade e calma. "O ambiente é o espaço ou cenário onde os 

personagens transitam e vivem o enredo" (CARRASCOZA, 2004, p. 67).  

Não se enumeram as virtudes da manteiga, tampouco comparam-se atributos com algum 

concorrente, muito menos imperam argumentos racionais sobre o produto. Como argumenta 

Carrascoza (2004, p. 60), 

 

nos textos publicitários dionisíacos, cujo aparato de persuasão não se apóia na 

racionalidade e na lógica e que, por um processo de mimetismo, assumem a forma de 

relatos ficcionais, o produto ou serviço passa a ser um elemento inserido na história 

de forma velada, não como foco quanto o é no viés apolíneo, e o convite ao consumo 

não é apregoado de maneira clara e direta, muito menos imperativa, e sim, apenas 

insinuado. E é nessa maneira indireta que está a força de sua carga suasória. 

 

O apelo ao consumo no comercial da Land O'Lakes é estritamente emocional. Até sua 

assinatura reforça a comunicação de linha dionisíaca. Tal relato claramente ficcional também 

encontramos no conto de Nelson Rodrigues que passaremos a analisar agora.  

Em Amigo de infância, Nelson narra a história de dois amigos que trabalham no mesmo 

prédio. Os dois são amigos desde a infância, melhores amigos. Um dia, Antunes, num gesto de 

amizade, decide contar a Chagas que esse estava sendo traído por sua esposa. Chagas não 

acredita e passa a pedir provas para Antunes. 

Desde essa revelação, Chagas não foi mais o mesmo. Corroído pela dúvida, pede a 

Antunes provas da infidelidade da esposa, pois a ama mais que tudo. Antunes se recusa a lhe 

provar a traição. O amigo passa então a odiá-lo, pois não queria que fosse verdade. Até que 

Antunes decide levá-lo até o local onde a esposa se encontrava com outro.  

Chagas flagra, de dentro do táxi, a esposa saindo de outro veículo com um amante. 

Desconsolado, Chagas saca uma arma e diz para o amigo: "- Eu te perdoaria se tivesses mentido, 

se tivesses caluniado. Mas não mentiste, nem caluniaste. Disseste a verdade. E eu não te perdoo 

a verdade". Chagas atira três vezes e mata o amigo, que não mentia. 

Pelas características da narrativa, observamos que o conto segue o cânone dionisíaco, 

mas, contudo, há no conteúdo, no comportamento do personagem Chagas, uma tendência à 

linha apolínea. É que a todo momento o personagem questionava o amigo sobre a apresentação 

de provas da traição de sua esposa. Igualmente, em compaixão ao personagem, o conto provoca 
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no leitor a mesma ambição por provas da infidelidade da esposa de Chagas. Como se Nelson 

Rodrigues quisesse o tempo todo transformar a formação discursiva para o cânone apolíneo. 

Enumerar os encontros com os amantes, detalhes sórdidos e sensuais. Quantas vezes ela o traiu 

e como conseguiu safar-se com uma reputação de dar inveja até o fatídico dia em que o amigo 

do marido a entrega. Mas o autor tensiona esse conflito narrador/leitor até onde podia. 

Culminando com o surpreendente assassínio do amigo delator. Aquele que não sabia mentir.  

Sob essa ótica, observando os três exemplos dados, podemos dizer que a infidelidade, 

nas mãos de um hábil literato ou criativo publicitário, mostra-se um instrumento eficiente de 

tensionamento na formação discursiva que pode pender para o lado apolíneo ou dionisíaco. Seja 

esse tensionamento em favor de um ou de outro, até mesmo de ambos, e sem que haja prejuízo 

do encantamento por meio da narrativa. De acordo com a demanda do produto ou inspiração 

artística que o autor venha a perseguir.  

 

4.3 READY-MADE  

 

Marcel Duchamp trouxe às artes plásticas o conceito de ready-made ao tirar um objeto 

de seu contexto original e colocá-lo em outro. Assim, o artista ressignifica-o. "Essa intervenção, 

que Duchamp chamava de assistir, podemos dizer que corresponde à ação dos redatores e 

diretores de arte quando deslocam frases e imagens já conhecidas do público para a moldura da 

peça publicitária"28 (CARRASCOZA, 2008, p. 79). 

Ready-made na publicidade é utilizar, por exemplo, o trecho de um poema em um 

anúncio de mídia impressa sem alterá-lo. Trazer algo já pronto de outra comunicação para a 

sua. Agora, apropriar-se de algo já pronto não significa, por parte do artista ou dos criativos 

publicitários, preguiça na criação de novas formas de ver o mundo. Mas, sim, a intenção desses 

de atingir a memória afetiva do público.  

 

 

                                                 

28 Grifo do autor. 
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Não nos parece exagerado cogitar que o já pronto é adotado pela publicidade para 

anestesiar a memória do público, ratificando os valores e as crenças do grupo social 

que enuncia a mensagem. Associar um produto, serviço ou marca a um enunciado 

fundador - que tem o status de citação de autoridade - é, certamente, uma ótima tática 

para influenciar os consumidores (Idem, p. 84) 29. 

 

Essa apropriação do que já está pronto em outras peças comunicativas podem ser de 

diversas formas: uma música, o trecho de um texto, uma imagem. Utilizados como reforços de 

discursos já decodificados e aceitos, contribuem para o poder suasório das narrativas. Além 

disso, serve como uma saída rápida em um processo criativo no qual redatores e diretores de 

arte, os criativos da campanha, não têm o prazo necessário para criar ideias para aquele 

determinado trabalho.  

Ao ser transportado para a moldura publicitária, o ready-made assume o posicionamento 

da marca ou do produto que está sendo anunciado. Associação essa que "é em geral efetivada 

graças à ancoragem do texto verbal que explica, ou contextualiza, o já pronto na peça 

publicitária"30 (Idem, p. 103). 

Na sequência do ready-made, há a paráfrase e a paródia. Especialmente a paráfrase nos 

interessa, que é a modificação do sentido do texto, música ou imagem fundadora. Muda-se a 

forma, mas não o conteúdo, que passa a ganhar novos contornos. O conto e as peças que serão 

analisadas a seguir tratam dessa forma de ready-made. Entramos na questão do plágio. Para 

Carrascoza (2008, p. 124), "se o fragmento de algum discurso é incorporado em uma peça 

publicitária sem modificação, ou seja, de forma integral, temos, como já dissemos, um ready-

made. E nessa condição, a chance de ocorrer coincidência, ou mesmo plágio, é muito maior"31. 

No conto e na peça publicitária que mostraremos a seguir, demonstraremos que a 

paráfrase também pode ser uma forma de trazer a questão da infidelidade como elemento de 

persuasão no discurso literário e publicitário. 

                                                 

29 Grifos do autor. 

30 Grifos do autor. 

31 Grifo do autor. 
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Escolhemos o conto Rainha de Sabá32, de A vida como ela é... para analisarmos essa 

questão. No conto, dois amigos planejam o casamento de um deles com uma mulher rica. O 

personagem Asdrúbal, o noivo, casa-se com Teresinha, filha de um empresário dono de uma 

firma de lotações na cidade do Rio de Janeiro. A ganância era tanta que o noivo não havia 

reparado nas atitudes da namorada, nem se era bonita ou feia.  

Casando-se, percebeu que era muito regrada com o dinheiro que lhe dava. Para ele, a 

convivência tornara-se insuportável desde o início do casamento. Reparou então que a esposa 

só havia contratado mulheres negras para trabalhar na casa. Abrimos aqui um parênteses: na 

década de 1950, o preconceito com os negros tinham uma dimensão ainda maior que a de hoje 

em dia (ano 2017). Então, Asdrúbal estranha a contratação específica e questiona a esposa. Ela 

se defende dizendo que era para evitar uma traição do marido. Asdrúbal concorda, pois também 

era racista.  

Porém, o amigo de Asdrúbal, chamado Raimundo, abre seus olhos para uma das 

empregadas, chamada Mariana. Asdrúbal passa a pensar nela e decide, no final, terminar seu 

casamento e assumir um romance com Mariana, que no Carnaval passado, com seu corpo 

escultural, havia representado o papel de Rainha de Sabá.  

O que nos chamou a atenção nesse conto é o fato de que o amigo do protagonista, 

Raimundo, utilizou diversas gírias para convencê-lo a reparar e desejar Teresinha, que era rica: 

"Foi contigo! Fez fé com tua cara!"; "Está pra ti. Dá em cima, que é canja. Quero ser mico de 

circo se ela não entregar os pontos."; "Barbada!"; "uma sujeita cheia da 'erva'"; "Está no papo, 

direitinho!". 

Interessava a Raimundo, dentro da narrativa, que o amigo casasse com uma mulher rica 

e ele, assim, conseguisse dinheiro fácil e um novo emprego. Porém, com a surpresa de que 

Teresinha era controladora em relação ao dinheiro, e mal lhe havia arrumado um emprego de 

contínuo na empresa do pai, Raimundo não se contentou. Passou, então, a influenciar Asdrúbal 

a ser infiel. Pretendendo prejudicar a vida de Teresinha. E nessa intenção, continuou a utilizar 

diversas gírias da época: "Tens, em casa, um material de primeira."; "Pode ser preta, mas que 

                                                 

32 Anexo C. 
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perfil. E o corpo, menino!"; "Como vai a Rainha de Sabá? Ah, se eu fosse você!"; "Deixa de 

preconceito besta!". 

Assim, Nelson Rodrigues utiliza-se de diversos ready-mades da época, no caso, das 

gírias recorrentes na língua portuguesa; frases de efeito que lia em jornais ou retirava de 

conversas com amigos. "Fiel ao meio que retrata, Nelson valoriza o absoluto coloquialismo do 

diálogo. Ele não teme, também, a gíria, e numa incrível intuição daquela que permaneceria (e 

já se vão várias décadas), nenhuma réplica envelheceu" (MAGALDI, 2004, p. 104). 

Várias gírias também foram parafraseadas por ele de acordo com suas intenções e 

demandas nos diálogos das histórias, no intuito de ajudar a reforçar o estímulo à infidelidade 

no conto. Até no final da narrativa de Rainha de Sabá, quando Asdrúbal fala para todos na mesa 

que vai fugir com Mariana: "me casarei com minha criada, Mariana, no México, no Uruguai ou 

no raio que o parta". O autor incorpora a gíria "no raio que o parta" à intenção do personagem 

de ir para qualquer lugar com Mariana, desde que longe daquela família que ele já não suportava 

mais.  

 A mesma estratégia foi utilizada pelos criativos da agência de publicidade F/NAZCA 

na criação do comercial Ode à comida33 (Figuras 13, 14, 15 e 16) para a marca SADIA, da 

fabricante BRF. Porém, em vez da linguagem verbal, a paráfrase foi realizada por meio da 

imagem.  

As cenas do filme da Sadia foram captadas e editadas de forma bem parecida com as 

dos filmes Spreadable Freestyle34 (Figuras 13 e 16) e Odyssey35 (Figuras 14 e 15) da marca 

inglesa Lurpak, fabricante de manteigas. Em ambos os comerciais, homens e mulheres agem 

com energia enquanto cozinham, as cenas em diversos momentos são captadas bem próximo 

aos ingredientes que eles estão utilizando para cozinhar. Com a diferença de que no filme da 

Sadia a trilha sonora insinua um clima de magia, já no filme da Lurpak, a trilha nos induz a 

pensar em uma situação na qual um artista está criando sua arte.  

                                                 

33 Disponível em: <https://youtu.be/rX3CNVMyxL8>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

34 Disponível em: <https://youtu.be/dBE7GuGQLGo>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

35 Disponível em: <https://youtu.be/m1Y77SU3hD4>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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Veja nas figuras abaixo como as imagens formam, de fato, uma paráfrase. É nítido que 

os criativos da F/NAZCA utilizaram o filme "Spreadable Freestyle" da Lurpak como referência 

em termos de imagem e montagem da edição no filme da Sadia.  

 

  
Figura 13 – Comparativo entre cenas dos filmes Ode à comida da Sadia36 (à esquerda) e o filme 

Spreadable Freestyle da Lurpak37 (à direita). 

Homem cozinhando de forma inspirada na cozinha. 

 

  
Figura 14 – Comparativo entre cenas dos filmes da Sadia Ode à comida (à esquerda) e o filme 

Kitchen Odyssey38 da Lurpak (à direita). 

Close da câmera nos ovos em cima da mesa. 

 

                                                 

36 Disponível em: <https://youtu.be/rX3CNVMyxL8>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

37 Disponível em: <https://youtu.be/dBE7GuGQLGo>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

38 Disponível em: <https://youtu.be/m1Y77SU3hD4>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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Figura 15 – Comparativo entre cenas dos filmes da Sadia Ode à comida39 (à esquerda) e o filme 

Kitchen Odyssey da Lurpak40 (à direita). 

Close da câmera em um olho humano. 

 

  
Figura 16 – Comparativo entre cenas dos filmes Ode à comida da Sadia (à esquerda) e o filme 

Spreadable Freestyle41 da Lurpak (à direita). 

Nuggets e sapatos flutuando magicamente.  

 

Talvez essa paráfrase tenha passado despercebida aos olhos do público-alvo, porém, a 

Vigor Alimentos e a Arla Foods, marcas concorrentes da Sadia, denunciaram-na42 ao Conselho 

Nacional de Autoregulamentação Publicitária (CONAR), que avaliou as peças, deu direito de 

defesa e acusação para ambos os envolvidos e decidiu mandar tirar do ar a veiculação do filme 

da Sadia, pois entendeu, por meio do conselho de ética, que a peça se tratava de um plágio.  

É difícil distinguir eticamente quando uma peça se trata de um plágio, principalmente 

quando se sabe que "as referências culturais podem ser usadas como matéria-prima pela 

publicidade o tempo todo, sendo um continuum à disposição dos criativos, tanto no passado 

como na atualidade e, inegavelmente, também no futuro" (CARRASCOZA, 2008, p. 118).  

                                                 

39 Disponível em: <https://youtu.be/rX3CNVMyxL8>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

40 Disponível em: <https://youtu.be/m1Y77SU3hD4>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

41 Disponível em: <https://youtu.be/dBE7GuGQLGo>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

42 Disponível em: < http://www.conar.org.br/>. Acesso em: 15 fev. 2017:  
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Percebe-se, então, com o estudo de caso do conto Rainha de Sabá e o do embate judicial 

entre as marcas Sadia e suas concorrentes, o ready-made e as paráfrases são utilizadas 

constantemente no repertório de estratagemas suasórios do escritor e dos criativos publicitários. 

Tanto para reforçar a infidelidade, como no caso do uso de gírias parafraseadas por Nelson 

Rodrigues na voz do personagem Raimundo, quanto na observação por parte das concorrentes 

da Sadia em relação ao uso do estratagema pelos dos criativos da F/NAZCA. Uma vez que a 

utilização desses estratagemas pode lhe "roubar" consumidores fiéis às suas marcas. 

 

Os pontos de partida, linguísticos e visuais, estão à disposição de todos no caldeirão 

da cultura, boiando no nosso imaginário. Plágio e coincidência são inerentes à 

publicidade, reino da bricolagem. E, como nessa mistura de discursos, é difícil saber 

quem é o autor do quê, há quem, de caso pensado, se aproveite para roubar a idéia 

alheia (CARRASCOZA, 2003, p. 123). 

 

4.4 INTERTEXTUALIDADE  

 

Os textos estão permanentemente em circulação na sociedade. O que está sendo dito 

aqui influencia acolá, pois, há o que chamamos de intertextualidade. Textos vão se 

ressignificando, sendo constantemente trazidos à superfície de novos discursos. Como vimos 

anteriormente, enunciar é entrar em acordo ou desacoro com alguma coisa que já foi dita 

anteriormente. Assim é na literatura e na publicidade. Especialmente, na publicidade, sua 

polifonia "contribui para que se disfarce o discurso autoritário", sobretudo no texto dionisíaco, 

quando não aparece uma voz única, pois é menos delineada que o texto apolíneo.  

Na publicidade, assim como na literatura, há que se conhecer bem o público-alvo das 

mensagens. Isso porque, os escritores e criativos publicitários mais habilidosos procuram 

entender a audiência. O escritor, de certa forma tem mais liberdade pois pode procurar ou 

escolher o público de acordo com as preferências estilísticas e temas que mais gosta de 

trabalhar. Mas o publicitário, o redator, se não conhecer o público, corre o risco de sua 

mensagem não ter a eficácia necessária em termos de persuasão.  

A intertextualidade significa trabalhar com textos que orbitam os gostos do seu público-

alvo, para que o poder de persuasão seja contemplado de forma mais eficiente. Como foi 

demonstrado por Dorama Carvalho (2016), ao estudar a influência estética dos anos 20, 
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detonada pelo seriado inglês Downtow Abbey, nas cenas de consumo da contemporaneidade. 

Aponta a autora, em seu estudo de caso, que "os criativos utilizaram os atributos de um produto 

artístico para criar novos discursos", e que são esses discursos que "fazem a intertextualidade 

(textos que dialogam entre si) entre a série, a estética de uma época e a lógica de produção, 

publicidade e consumo dos nossos tempos" (CARVALHO, 2016, p. 127).  

Se os criativos da propaganda conhecem bem o mundo cultural do público-alvo para o 

qual estão elaborando um anúncio, têm nas mãos uma ferramenta mais poderosa, uma pá que 

pode abrir melhor o caminho da persuasão. E é o que de fato se dá no processo da criação 

publicitária, resultante, como dissemos, de uma adaptação de referências culturais, por parte 

dos criativos, pautada invariavelmente no repertório do público-alvo da mensagem 

(CARRASCOZA, 2008, p. 46). 

Existem dos dois tipos de repertório com os quais escritores e criativos publicitários 

podem trabalhar em suas mensagens: finito e infinito.  

 

Adotando o repertório finito para sua criação, redatores e diretores de arte vão 

empregar tão-somente na peça publicitária elementos culturais próprios da realidade 

do público-alvo, específicos ao universo semântico do produtos ou serviço anunciado. 

Em outras palavras, o domínio discursivo ocorre por meio da intertextualidade interna, 

na definição de Maingueneau, que aponta para as relações estabelecidas entre 

discursos do mesmo campo discursivo (Idem, p. 131 - 132). 

 

Dessa forma, os criativos propõe nas peças publicitárias elementos do campo discursivo, 

tanto o verbal quanto o visual, daquele assunto que está em pauta. Assim, a associação desses 

elementos se tornam, obviamente, limitadas.  

Em contrapartida, há o repertório infinito. Esse sim, muito mais rico em possibilidades, 

uma vez que é infinito pois não se delimita o seu universo. Pode-se associar o produto ou a 

ideia de uma narrativa literária a qualquer outra possibilidade. Mais ricas e inusitadas. Tornam-

se associações pouco visitadas pelo público-alvo, pois geram realidades sígnicas diferentes.  
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Trouxemos para esse estudo, para exemplificar a associação de ideias com repertório 

infinito e finito, o conto de Nelson Rodrigues chamado Um chefe de família43, de A vida como 

ela é..., e dois comercias brasileiros.  

Primeiro, o conto. Trata-se um conto em que Nelson Rodrigues trabalha com o 

repertório finito do seu público-alvo, o consumidor de seu folhetim, transformado depois em 

livro. Nessa narrativa vemos o protagonista Anacleto ouvindo de seu amigo que uma garota no 

bonde estava paquerando-o. Anacleto tira a dúvida no dia seguinte e acaba se interessando pela 

garota. A ponto de, alguns dias depois, convidá-la para sairem. A garota recusa a proposta e 

organiza um calendário de visitas de Anacleto para namorar em casa. Mas somente às terças, 

quintas e sábados.  

O protagonista estranha, mas, diante da desculpa da garota, de que seu pai era muito 

enérgico e não a deixara namorar todo dia, aceitou. Anacleto passa a frequentar a casa naqueles 

dias pré-determinados e custa a entender as indiretas da sogra, que, por trabalhar em casa 

costurando, não poderia trabalhar enquanto os dois estavam na sala. Ele passou a pagar-lhe 

mensalmente uma quantia, para cobrir seu "prejuízo".  

Tempos depois, o mesmo amigo que abriu seus olhos para a paquera da garota do bonde, 

chega com a notícia: Anacleto só poderia visitar a namorada de terça, quinta e sábado porque 

nos outros dias a garota namorava outro homem.  

Anacleto vigia a casa em um dia que não é o seu e flagra a visita do concorrente. Entra 

na casa e discute com o pai da garota, que assume que compactua com ambos os namoros e 

revela que o outro namorado pagava-lhe muito mais que Anacleto. O protagonista, arrasado, 

volta para casa.  

Até esse momento da narrativa, o autor ateve-se ao repertório finito de dois namorados, 

encontros, sogro e sogra, interesse financeiro, traição e término do namoro. Não há que se falar 

em um repertório infinito até que, no final da narrativa o autor revela que Anacleto volta para 

casa, onde tem mulher e filhas. Ainda desapontado com a namorada do bonde.  

                                                 

43 Anexo D. 
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Revela-se aí, bem no final da narrativa, uma ampliação do repertório do público-alvo de 

Nelson Rodrigues, deixando o conto mais inusitado e criativo. A revelação de que não estava o 

tempo todo narrando a história de uma paixão arrebatadora, mas, sim uma história de 

infidelidade, abarca elementos culturais que bordejam todo um universo dramático mais 

profundo. Como afirmava Antonio Skarmeta (apud CARRASCOZA, 2014, p. 252), sobre a 

poética do conto: narrativas breves sempre chamam, acenam e convocam para o final.  

Trouxemos dois exemplos de intertextualidade na publicidade. O primeiro exemplo nos 

serve de análise sobre a utilização do repertório finito do público-alvo. Já o segundo exemplo, 

demonstram uma manobra mais ousada por parte dos criativos, que lidara com o repertório 

infinito de seu público para criar um comercial com realidades sígnicas inusitadas. 

No primeiro exemplo temos o comercial Começa com S e termina com A da marca 

SEARA, indústria de alimentos, que em 2015 veiculou na mídia um comercial em que vemos 

uma mãe com os filhos em uma padaria pedindo 200 gramas de presunto. Ao serem 

questionados sobre qual marca desejam, as crianças começam uma brincadeira de adivinhação 

com o funcionário da padaria. O garoto fala "Uma que começa com S" e a garotinha 

complementa "E termina com A" (Figura 17).  

Diante da dúvida do atendente, que faz cara de que não entendeu a brincadeira, sendo 

que já tinha entendido, a mãe dá uma última dica "Aquela que tá com menos sódio e gordura.". 

O atendente responde na hora "SEARA".  

 

  
Figura 17 – Comercial Começa com S e termina com A44 da SEARA. 

Cena do em que as crianças fazem a charada com o vendedor.  

 

                                                 

44 Disponível em: <https://youtu.be/Aj0joNSQJY0>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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Percebemos aqui a utilização do jogo de adivinhação, normalmente realizado entre 

crianças da idade das que figuram no comercial. Essa brincadeira está na memória afetiva das 

mães, que a conhecem porque faz parte de sua realidade. Portanto, o repertório utilizado na 

confecção desse texto publicitário foi o finito. Dentro do cotidiano das mães, os criativos 

buscaram elementos para recortar e colar argumentos e referências que, uma vez formatado, 

pretende persuadir a consumidora a comprar a marca SEARA em detrimento da outra marca, 

que, por ser muito conhecida e ter seu nome começando em S e terminando em "A": Sadia.  

Ou seja, a marca manobra o repertório finito do seu público-alvo de modo a persuadir a 

consumidora da marca concorrente a traí-la com a SEARA. O argumento para isso está na fala 

da mãe dentro da narrativa: "Aquela que está com menos sódio e gordura".  

Outra narrativa publicitária que trouxemos para análise é a de um comercial da FIAT, 

veiculado no início de 2015, mas, antes, precisamos falar do seriado Felizes para sempre? 45 da 

Rede Globo de Televisão. Paolla Oliveira, conhecida atriz brasileira, atuou no papel de uma 

prostituta de luxo: Dany Bond. Em uma das cenas do seriado a atriz aparece de costas, seminua 

(Figura 18).  

Suas nádegas passaram a ser admiradas e criticadas não somente por grande parte do 

público que assistia o seriado, mas também pelos espectadores que viram a cena depois pela 

internet. O fato é que essa cena gerou uma grande polêmica46 na época. Tornando-se um texto 

cultural em circulação naquele período em larga escala no País todo. 

                                                 

45 Minisérie da Rede Globo de Televisão veiculada no início de 2015. Disponível em: 

<https://youtu.be/VqyELlvgNrQ>. Acesso em: 15 fev. 2017.  

46 Disponível em: <http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2015/01/28/paolla-oliveira-e-a-kim-kardashian-

brasileira-bumbum-da-atriz-faz-sucesso.htm>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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Figura 18 – Cena em que a atriz Paolla Oliveira aparece 

seminua em Felizes para sempre? 47 

 

Aproveitando-se da polêmica gerada, a marca FIAT contratou a atriz para protagonizar 

um comercial de varejo (Figuras 19 e 20). O filme começa com um close no rosto de Paolla 

dentro de um veículo da montadora. Ela diz: "Preferência nacional. Assunto que o brasileiro 

nem discute". Em seguida, a atriz sai do carro e temos um close em seu quadril. Ela então fala: 

"É FIAT Palio e ponto final". 

 

  
Figura 19 – Comercial FIAT48 protagonizado por Paolla Oliveira. 

Cenas em que ela conversa diretamente com o consumidor olhando para a câmera enquanto ainda 

está no carro. Em seguida, vemos um enquaramento de câmera mais fechado em suas pernas.  

 

  
Figura 20 – Comercial FIAT protagonizado por Paolla Oliveira. 

Cenas em que a atriz sai do carro e fala para a câmera sobre as ofertas da Fiat e o slogan da marca. 

                                                 

47 Minisérie da Rede Globo de Televisão veiculada no início de 2015. Disponível em: 

<https://youtu.be/VqyELlvgNrQ>. Acesso em: 15 fev. 2017.  

48 Disponível em: < https://youtu.be/iF2Ut_GbB6s>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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A FIAT tinha a intenção de se manter na liderança. Por isso, utilizou o referencial 

infinito de seu público-alvo para trazer sensualidade e um texto em circulação naquele momento 

no tecido cultural do País. Os elementos desse repertório foram empregado a favor da fidelidade 

de marca e estão nas falas sensuais de Paloma: "Preferência nacional" e "É FIAT Palio e ponto 

final.". Dessa forma, a marca alude ao polêmico episódio já comentado e, a um só tempo, 

reforça seu posicionamento no mercado de vendas de veículos.  

Além disso, o comercial se vale de histórias já contadas anteriormente pela própria 

marca em que reforçavam a liderança de vendas da FIAT. O que nos remete à definição de 

Orlandi (2013), em que "o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da 

palavra" (ORLANDI, 2013, p. 31).  

 

4.5 DITOS E NÃO-DITOS 

 

Um artifício importante e muio recorrente na linguagem é dizer algo sem dizê-lo 

propriamente. Seja em um conto literário ou em uma peça publicitária, há um enquadramento 

de fatos culturais que o enunciatário organiza conforme seus interesses. Como nos explica 

Carrascoza (2015, p. 223), "na trama discursiva se diz (e se mostra) - pois aqui 'dizer' significa 

usar as palavras e as imagens para comunicar - aquilo que arregimenta a narrativa, e que, em 

rigor, é ela própria". Assim, tudo que é dito em um texto acaba sendo margeado por todos os 

seus não-ditos. 

 

Esses não ditos, conforme a semântica argumentativa, de Ducrot (1987), são formas 

implícitas do dizer. E podem ser de duas categorias: o não dito pressuposto, que se 

não no âmbito da própria linguagem (no ato ilocutório); e o não dito subentendido, 

que se manifesta em função do contexto" (CARRASCOZA, 2015, p. 223). 

 

Para Eni Orlandi (2013, p. 83), necessariamente, há sempre um não-dizer no que é dito. 

Toda vez que se diz algo e esse dizer foi esquecido, num próximo dizer ele virá à superfície 

atualizando-se em uma nova formulação. "O interdiscurso determina o intradiscurso: o dizer 

(presentificado) se sustenta na memória (ausência) discursiva". 
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Palavras falam com outras palavras e ao criar um texto, o artista ou o criativo 

publicitário, precisa levar em consideração essa relação, pois todo discurso, inevitavelmente, 

são formados logo de início em conjunto com discursos anteriores e atuais. A interdiscusividade 

é uma característica fundamental do discurso, pois que, está em sua formação.  

"No discurso, as relações baseadas no caráter linear da língua, que exclui a possibilidade 

de pronunciar dois elementos ao mesmo tempo, são chamadas de sintagmáticas. Apóiam-se na 

extensão" (CARRASCOZA, 2004, p. 53). Isso porque o valor de um termo está em seu 

encadeamento dentro da cadeia da fala. Somente fora do discurso as palavras têm sentidos 

outros baseados na memória. Dentro do discurso, elas dependem da cadeia associativa que o 

autor está criando. Portanto, os ditos e não-ditos, aqui verificados, estão todos dentro do 

discurso e por isso têm essa ou aquela significação.  

Existem não-ditos pressupostos e os subentendidos. Para Carrascoza (2015, p. 223), os 

pressupostos "apontam aquilo que não foi dito mas que está presente no silêncio de seu dizer"; 

já os subentendidos, "nos permitem captar o que, apesar de expressivo, o enunciador silenciou". 

Nesse estudo, queremos entender como a infidelidade pode ser trabalhada em uma 

formação discursiva que tenha, em seu bojo, não dizeres subentendidos, pois queremos verificar 

os dizeres que o autor ou os criativos publicitários procuraram dizer com esses não ditos. Para 

isso, traremos um conto de Nelson Rodrigues de A vida como ela é... e um comercial para a 

marca de refrigerante H2O. 

O conto A troca49, de Nelson Rodrigues, em A vida como ela é... contém em sua 

narrativa diversos não-ditos que, ao mesmo tempo, dizem algo sobre a ingenuidade do 

protagonista diante da infidelidade de suas mulheres. Iremos delinear aqui uma sinopse do 

conto, transcrevendo para ela os trechos que consideramos como insinuações de ingenuidade 

do protagonista, portanto, não-ditos, em seu texto, que reforçam o peso da infidelidade contida 

na história. Segue sinopse com aspas em todas as frases originais do conto que acreditamos 

terem sido consubstanciadas à infidelidade por meio de seus não ditos. São detalhes que, ao ler 

o conto original, percebe-se os não ditos pressupostos. 

                                                 

49 Anexo E. 
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Menezes, protagonista do conto, "ao final de oito dias de namoro", pede à sua namorada 

Fany um beijo. Ela então lhe responde com uma imediata e violenta recusa. Menezes aceita e 

até se empolga, "maravilhado com tamanha virtude". Até que certo dia o protagonista recebe 

uma ligação de um amigo. Fany engravidara de um homem casado e, ao tentar o aborto, sofrera 

uma hemorragia interna. Menezes, já na casa de Fany, repara nas "caras de espanto e 

cochichos". A garota morre naquela mesma tarde. Menezes então, depois de debater-se nos 

braços dos amigos e superar a perda da namorada, passa a ser contra o casamento. Namorava 

várias ao mesmo tempo, sendo que, "várias meninas sérias, dignas, de família, gostaram dele".  

Até o dia em que, num jogo no Maracanã, encontrou Marília. Apaixonaram-se à 

primeira vista e, pouco depois soube "por intermédio de um dos amigos" que Marília era "viúva 

de um coronel" e tinha um caso com "homem de meia-idade, bem instalado na vida, com seus 

mil contos no banco, prédios, o diabo". Na primeira oportunidade, Menezes pediu à Marília que 

largasse o sujeito. Esta concordou. "Bastaram mais dois ou três encontros" e Menezes exigiu 

uma providência. Assim foi feito e os dois se casaram "no civil e no religioso". Três meses 

depois, o protagonista recebe uma carta anônima, acusando a esposa de traição. Em um "gesto 

esplêndido", Menezes mostra a carta para a esposa que recusa a denúncia. 

As cartas continuam chegando, agora com detalhes do relacionamento extra-conjugal 

de Marília. Continham o nome do amante, condição social "bem de vida" e que era "casado e 

pai de três filhos.". Outra sugestão trazida pelas carta foi a de simular uma viagem para pegar 

os dois no flagra. Assim foi feito. Menezes pegou um taxi e seguiu para a casa do possível 

amante de sua esposa. Lá, encontrou uma "jovem e bonita senhora, limando as unhas.". Era a 

esposa do amante de sua mulher. 

Menezes então volta para casa mas não entra, fica debaixo de uma árvore à espreita. 

Então, as suspeitas se confirmam. Um homem entra em sua casa sorrateiramente pelos fundos. 

A reação de Menezes é apenas pensar na "mulher bonita, limando as unhas.". Ele "esperou, 

debaixo da árvore, uns quarenta minutos", depois entrou sorrateiramente em casa e pegou os 

dois no flagra. O amante fugiu pela janela, "deixando paletó, calça e os sapatos". Menezes então 

recolheu com calma as roupas do amante da esposa e pegou um táxi. 

Mais tarde, naquela mesma noite, Menezes chega de braços dados com outra, a "jovem 

senhora que vira limando as unhas.". Ele expulsa Marília de casa. No dia seguinte, ao 
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acordarem, a mulher do industrial sacode Menezes, que dormia. E, então, faz a pergunta: "Como 

é o teu nome?". O conto termina.  

No estudo que empreendemos sobre esse conto, foi possível observar que, para Nelson 

Rodrigues, não bastava colocar em sua narrativa diversas formas de infidelidade possíveis e 

imagináveis. O autor, narrando a história, deixou diversos não-ditos subentendidos para o leitor. 

Uma artimanha interdiscursiva para mostrar ao público a ingenuidade do protagonista.  

São situações em que o protagonista sofre ainda mais com as traições por ter esse caráter 

ingênuo reforçado na narrativa por meio dos não-ditos. Quem esperaria oito encontros para 

pedir um beijo? Ou ficaria maravilhado com a virtude de uma namorada que lhe recusa esse 

beijo? Quem poderia se casar no civil e no religioso com uma mulher que demorou mais de três 

encontros para terminar o caso com outro homem? E que, depois de três meses, recebe uma 

carta anônima avisando que a mulher tem um caso e ainda vai correndo mostrar a carta para 

ela? Esses não-ditos foram colocados por Nelson Rodrigues dentro da narrativa para denotar o 

caráter ingênuo do personagem.  

O mesmo tipo de análise feita aqui, sobre o uso da infidelidade consubstanciada ao não-

dito na formação discursiva na literatura, pode ser feita em narrativas publicitárias. 

Vejamos, como exemplo, o comercial da marca de refrigerantes H2O (Figuras 21 e 22). 

Para divulgar o novo sabor "Limoneto" do refrigerante, a marca optou por criar um roteiro onde 

o ponto de virada50 é um não-dito sobre infidelidade. 

O filme começa com um homem cozinhando em casa. Sua esposa chega e logo comenta 

que tem duas notícias para lhe dar. Uma boa e outra ruim. O homem pede que ela conte a notícia 

ruim. Ela então se refere à uma colega de trabalho do marido: "Sabe aquela mulher do seu 

trabalho que você vive ciscando e dando em cima?". O marido faz uma cara de que foi 

descoberto em sua intenção de infiel. Porém, a esposa rapidamente fala: "Tô sapecando". Isso 

faz com que o marido estranhe imediatamente a notícia, fazendo cara de que não está 

entendendo nada.  

                                                 

50 Plot Point, conceito que Syd Field criou ao teorizar a roteirização para o cinema. É o ponto da narrativa onde a 

história ganha novos contornos por meio de um acontecimento dramático de alto impacto, que na publicidade, 

coincide com o momento em que o produto anunciante é consumido (CARRASCOZA, 2012, p. 113 - 114). 
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Antes que ele tenha tempo para refletir sobre o assunto, a esposa lhe conta a boa notícia: 

que agora a H20 tem um novo sabor, Limoneto. E dá para o marido experimentar. Ele adora e 

fica tão entretido com o sabor do refrigerante que se esquece do que a mulher acabara de falar, 

que estava "sapecando" a colega dele.  

 

  
Figura 21 – Filme Tô sapecando51 de H2O. 

Cena em que a mulher chega com duas novidades para contar ao marido.  

 

 
Figura 22 – Filme Tô sapecando52 de H2O. 

Cenas em que a mulher distrai o marido dando o refrigerante com sabor novo para ele experimentar. 

 

Há, aqui, diversos usos de não-ditos (verbais e visuais). Primeiro, visualmente, fica 

subentendido que o casal é um desses casais "modernos", pois quem está cozinhando quando a 

esposa chega é o marido. Outro não dito acontece quando ela revela saber que o marido já 

estava paquerando a colega de trabalho com intenções de ser infiel. Isso fica subentendido pelo 

fato de que ela fala isso com muita naturalidade, como se já soubesse há tempos dessa intenção 

do marido. E outro não-dito subentendido ainda nesse trecho do roteiro é o fato de que ela, ao 

"sapecar" a colega do marido, acabou se relacionando com essa pessoa antes do próprio 

                                                 

51 Disponível em: < https://youtu.be/s1zUHONQHeU>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

52 Disponível em: < https://youtu.be/s1zUHONQHeU>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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cônjuge, como se tivesse ganho uma espécie de disputa por aquela mulher. Por isso, é uma má 

notícia. 

"Sapecando" é uma gíria conhecida no Brasil que substitui a palavra "transando". 

Portanto, o que ela estava querendo dizer para o marido era: "estou fazendo sexo com ela". No 

final do filme, a mulher também dá um gole no refrigerante e, com cara sexy, fala "delícia!". 

Outro não-dito que passa despercebido pelo marido, que continua extasiado com o sabor novo 

do refrigerante.  

A infidelidade aparece de diversas formas nesse exemplo, mas, sobretudo, no momento 

em que a novidade sobre o produto - sabor Limoneto - é revelada dentro da narrativa. O não-

dito cria o ápice dramático, por meio do tema infidelidade, para que o produto apareça e tome 

o protagonismo da história. "O enunciador da mensagem se vale de artimanhas interdiscursivas 

para informar o público sobre a superioridade do produto ou serviço anunciado" 

(CARRASCOZA, 2015, p. 218). 

A importância desse estudo advém do fato de que, como pondera Carrascoza (2015, p. 

233), "vivemos numa era em que o implícito, tal a repetição do explícito, ganha força expressiva 

para o consumo. O silêncio, como o verbo, se faz carne".  

Nesse comercial, pudemos observar que a marca trouxe o tema infidelidade 

consubstanciada ao não-dito da protagonista. Uma forma de dizer que os consumidores de H2O 

podem esperar da marca somente boas notícias, pois, as demais, as ruins, apagam-se 

imediatamente, mesmo que tenham sido ditas. E, no conto de Nelson Rodrigues, A troca, foram 

tantos os não-ditos subentendidos que o autor utilizou na formação discursiva, que leitor e 

personagem acabam se convencendo de que a mulher de Menezes era mesmo infiel. Os não-

ditos reforçam a ideia de infidelidade antes mesmo dela ser de fato provada.  

Sendo assim, acreditamos que a infidelidade consubstanciada aos não-ditos formam um 

outro estratagema suasório nas narrativas literárias e publicitárias.  
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4.6 GUERRILHA 

 

Guerrilha é uma terminologia utilizada para definir as peças publicitárias que são 

veiculadas, predominantemente, nas ruas das cidades, nos parques públicos, espaços com uma 

grande aglomeração de pessoas ou até mesmo locais privados com certa circulação de pessoas, 

que dão autorização (leia-se: alugam seus espaços) para que a comunicação ali seja realizada.  

Através do processo de bricolagem, como vimos anteriormente neste estudo, criativos 

publicitários combinam variados discursos em um jogo intertextual. Assim, acontece na prática 

da guerrilha, "gênero publicitário feito para criar grande impacto cujo sentido maior é gerar 

mídia espontânea usando como meio peças e ações publicitárias incomuns, de pouca 

durabilidade na maioria das vezes" (CARRASCOZA; SANTARELLI, 2011, p. 52).  

Os criativos incorporam o repertório cultural e artístico de seu público-alvo, 

mobilizando alguns significados: transitório; reciclagem de ideias e imagens; improvisação. 

Esse último, como nos lembra Carrascoza e Santarelli (2011, p. 51), "característica da 

propaganda naïf espalhada pelo nosso país na fronteira entre a modernidade e a pós-

modernidade, como classificaria Garcia-Canclini". 

Algumas agências nos anos de 2010, em razão da alta demanda pela divulgação na 

internet e outras mídias, daquilo que aconteceu na publicidade de guerrilha na rua, chegaram a 

contratar editores de vídeos para montarem verdadeiros traillers dessas peças, tamanha a 

qualidade e investimento artístico colocado nesses vídeos de divulgação.  

A transitoridade dessas peças nos remete à cultura de consumo na qual estamos 

inseridos. Uma estética que reflete os tempos que vivemos, de alta rotação de mensagens, ideias 

e até valores pessoais como o compromisso em relacionamentos, como delineado por Zygmunt 

Bauman (2004). Vivemos em um líquido mundo moderno onde detestamos tudo que é sólido e 

durável.  

Nesse sentido, podemos dizer que os valores que a precariedade das peças de guerrilha 

no Brasil movimentam, como a reciclagem de ideias e imagens, o improviso, e a efemeridade, 

mostram-se extremamente úteis para o poder de persuasão das narrativas publicitárias. Trazem 

valores intrínsecos, como por exemplo, a experiência única da ação de guerrilha praticada pela 

marca. Como afirma Rodrigo Maceira (2016), em recente estudo sobre guerrilha publicitária,  
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A performance é única numa dimensão bastante diferente do conceito de obra original. 

Nela, a experiência é ímpar porque só acontece uma vez, ao passo que, na obra 

auratizada a que se refere Benjamin, a unicidade se dá quando considerado o contato 

que o espectador pode ter com sua cópia. A performance jamais será copiada, pelo 

simples fato de que ela é criada para deixar de ser. Intervenções temporárias sobre a 

cidade, na arte ou na publicidade, são sempre atuais para seus espectadores, pois são 

exclusivamente para as testemunhas da sua impermanência (MACEIRA, 2016, p. 89 

- 90). 

 

Carrascoza (2014), em A cena do consumo no anúncio clássico e na guerrilha 

publicitária, busca a origem da publicidade de guerrilha na história. Passando por diversos 

momentos em que a publicidade era "a" retórica de consumo, até os dias de hoje, nos quais, é 

apenas "uma" dessas retóricas.  

A publicidade, da Belle Époque aos dias de hoje, sofreu significativas mudanças em sua 

formação discursiva. Se em seus primórdios as características dos produtos eram empilhadas, 

mais tarde, entram procedimentos retóricos, enfatizando a razão, os motivos pelos quais os 

consumidores deveriam comprar o produto, numa função conativa, "a publicidade transferiu 

para um plano secundário as informações sobre o produto e passou a revelar, em primeiro plano, 

os benefícios que o consumidor ganharia se o consumisse" (CARRASCOZA, 2014, p. 245).  

Nesse momento, a publicidade de cunho apolíneo domina as narrativas e com ela 

aparece também as de cunho dionisíaco. "Esses dois tipos de publicidade coexistem, em seus 

primórdios - um que privilegia as imagens; outro, as palavras - vão, contudo, se mesclar 

exatamente com a consolidação da narrativa moderna realista" (CARRASCOZA, 2014, p. 246). 

A partir daí, entra a fase em que a publicidade incorpora elementos da narrativa literária, 

como o detalhe expressivo, o protagonismo de personagens, a utilização de "estímulos 

narrativos", como David Ogilvy costumava dizer. Até que chegamos no momento em que há 

uma explosão de narrativas sendo vistas e sentidas em guerrilhas espalhadas pelo Brasil e pelo 

mundo.  

“A publicidade contemporânea vem adotando a técnica realista de 'mostrar' nas ruas o 

que o produto tem, mesmo se de forma transitória, como espetáculo, por meio da guerrilha 

publicitária - ações de divulgação fora do comum, de baixo custo e capazes de gerar mídia 

espontânea” (CARRASCOZA, 2014, p. 255). 
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  Para Carrascoza, a literatura nos ajuda a enxergar a vida e o detalhe expressivo nos 

permite olhar a expansão do mundo da publicidade que agora se espraia para fora dos formatos 

convencionais e se mostra presente na vida cotidiana das pessoas. 

Pensando em nos auxiliar nessa discussão, trouxemos um conto de Nelson Rodrigues 

de A vida como ela é... que exemplifica a força de um acontecimento no psicológico do ser 

humano. Claro, aqui, sob a batuta de Nelson Rodrigues, a história toma dimensões exageradas 

na carga dramática, mas nos serve para discutir a força que existe em certos acontecimentos de 

nossas vidas e como reagimos a partir deles.  

O conto se chama O pastelzinho53. Nelson narra a história de Sérgio, noivo às vésperas 

de seu casamento. Em uma roda de amigos num café, é aconselhado a se preocupar com sua 

performance sexual na primeira noite como casado. Segundo seus amigos, um bom desempenho 

nesse dia "decide um casamento". Sérgio passa a se preocupar com isso. Vira uma obsessão. A 

ponto de ir ao médico pedir conselhos. Esse lhe diz para evitar salgadinhos e doces. 

A noiva, por sua vez, não fica sabendo dessa preocupação do noivo. O autor a descreve 

como uma personagem elegante, magra e muito educada e que, na intimidade do casal, pediu 

para o noivo não falar mais em "beijo molhado", porque lembrava saliva e era muito "sem 

poesia". Nelson Rodrigues constrói rapidamente o caráter psicológico da noiva de Sérgio, cheio 

de recato e preocupações. O dia do casamento então chega e Sérgio mantém-se fiel ao conselho 

dado pelo médico. Não come um salgado, nem doces. Porém, sua noiva, aceitou um pastelzinho.  

Chegando no hotel, onde passariam a noite de núpcias, a noiva não se sente bem. 

Subiram para o 12º andar. Nelson narra o desespero de Dalva, a noiva, para chegar logo no 

quarto. As cólicas a torturavam. Chegando no quarto, impediu a entrada do marido, exigindo 

que a aguardasse no corredor. Ele o faz por 20 minutos, quando da porta pergunta se está tudo 

bem. A noiva grita lá de dentro para que ele esperasse do lado de fora. Ele o faz novamente, 

dessa vez por 30 minutos. Até que não aguenta mais e entra no abruptamente no quarto. A 

noiva, sempre tão refinada, tão delicada, se vendo naquela situação corre em direção ao 

parapeito da janela e se joga do 12º andar, como narra Nelson Rodrigues, "deixando seu grito 

em flor".  

                                                 

53 Anexo F. 
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Momentos depois, família e amigos chegam para testemunhar a tragédia, que para todos 

só poderia ser um crime sexual diante da situação. O sogro de Sérgio o toma pelo colarinho e 

pergunta: "- Ela matou-se por quê?". Sérgio, responde soluçando: "- Uma cólica a matou! Foi 

o pastelzinho!". 

Tomamos esse conto como exemplo para demonstrar que há certas situações da vida 

que são marcantes para nós. Um conselho de amigo pode lhe provocar uma grande preocupação, 

como aconteceu com o protagonista, que passou a se preocupar com a primeira noite de 

casamento. Ou mesmo uma situação embaraçosa, em que o sujeito se vê diante de um cenário 

que pode acabar com a própria reputação, como narrou Nelson Rodrigues nesse final trágico da 

noiva. Preferiu suicidar-se em vez de passar uma imagem escatológica para o marido, o que 

talvez marcasse o casamento dos dois para sempre e a vida conjugal então estaria arruinada.  

Ressaltamos a importância que Nelson Rodrigues deu à fidelidade na narrativa. Na 

construção dos personagens, vemos claramente que o tema do conto gira em torno da 

preocupação com o casamento perfeito, a busca pelo amor ideal. Se ambos os personagens 

principais obtivessem sucesso na noite de núpcias, teriam os dois um casamento maravilhoso.  

De certa forma, Nelson com seu final trágico, tenta desmistificar esse estereóptipo. 

Como? Com uma simples cólica. Percebe-se nesse conto aquilo que falamos na Introdução 

desta dissertação. Para Nelson Rodrigues, o corpo aparece como determinante psicológico. As 

limitações e influências é o que faz do ser humano ser o que ele é. Entre essa visão e a que 

vimos também em outros autores, que seguem outro paradigma, o de que o ser humano é o que 

é por influência social, ficamos com os dois. Acreditamos que tanto o corpo quanto a cultura e 

o contexto formam a individualidade de cada um de nós.  

O pastelzinho nos traz essa percepção. Entre uma cólica gastroentestinal e uma possível 

noite de núpcias vexatória, estava um ser humano, incapaz de lidar com frustrações desse tipo, 

preferindo o suicídio. Trouxemos esse exemplo, esse conto, para demonstrar como um 

acontecimento inusitado, imprevisto, pode nos persuadir a agir, de acordo com os nossos 

conceitos de vida e necessidades psíquicas. 

Em outro exemplo, temos uma ação de guerrilha publicitária realizada pelo canal de 

televisão fechada SONY Entertainment Television (Figuras 23 e 24). Aproveitando-se do alto 

poder de viralização de vídeos pela internet, a marca criou uma ação de guerrilha em que uma 



84 

mulher, furiosa, quebra com um martelo os vidros e arranha o capô de um carro estacionado na 

rua.  

 

  
Figura 23 – Vídeo da SONY Entertainment Television 54. 

Mulher enfurecida quebra vidros e arranha a lataria de um carro estacionado na rua. 

 

  
Figura 24 – Vídeo da SONY Entertainment Television55.  

Mulher termina de arranhar o carro e quebrar os vidros, indo embora em seguida. A câmera flagra 

um cartão do programa que está sendo anunciado pela marca.  

 

Ao terminar a destruição do carro, os que por ali passavam puderam ver na parte traseira 

dentro do carro um folheto com a logomarca do programa Revenge, que estava sendo anunciado 

nessa ação, do canal Sony Entertainment Television. Segundo Hugo Rodrigues, Chief Creative 

Officer da Publicis (agência de publicidade que criou a ação), “foi uma ação 100% orgânica e 

de viralização real, já que nem a agência nem o cliente e a produtora postaram o vídeo antes da 

                                                 

54 Disponível em: <https://youtu.be/I0qDbkot4P0>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

55 Disponível em: <https://youtu.be/I0qDbkot4P0>. Acesso em: 15 fev. 2017. 
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revelação. Todo o material compartilhado na web foi produzido e divulgado espontaneamente 

por pessoas impactadas”56. 

Pelo título do seriado, Revenge, e pela forma como a mulher estava destruindo o carro, 

subentende-se que estava ocorrendo ali uma vingança. Interessa-nos essa ação de guerrilha para 

exemplificar aquilo que foi dito anteriormente, observamos a precariedade da peça publicitária 

ao assistirmos o vídeo da ação, que tem uma linguagem visual bem pobre, propositalmente, 

para denotar que aquele vídeo foi captado por pessoas simples, que não conhecem as artimanhas 

técnicas cinematográficas.  

A exposição da ação a um público pequeno, os pedestres que ali passavam e as pessoas 

nas janelas dos escritórios, mostram a fugacidade da ação que precisa, necessariamente, de 

mídia espontânea para que a mensagem seja espalhada a um público maior. Taí a importância 

crucial do tema infidelidade. 

A infidelidade impõe-se como um tema de extrema relevância dentro da narrativa, para 

que a história tenha substância atrativa o suficiente para ser visto e compartilhado de pessoa 

para pessoa, tornando o vídeo um viral. Serviu como um elemento de persuasão para a 

viralização do vídeo. Talvez uma briga de trânsito não obtivesse mais de 300 mil views em 24 

horas de exposição desde a postagem do primeiro vídeo na internet. E mais de um milhão de 

views nos cinco dias seguintes.  

A carga dramática de uma suposta infidelidade promoveu uma maior comoção em torno 

do caso. Como disse Pondé, ao estudar a obra de Nelson Rodrigues, "o povo não perdoa e gosta 

de humilhar a adúltera, principalmente as mulheres, que odeiam toda e qualquer mulher que 

goze mais do que elas" (PONDÉ, 2013, p. 115). E a publicidade sabe, como ninguém, explorar 

a raiva do povo, transformando-a em audiência e consumo. 

  

                                                 

56 Disponível em: <http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/a-louca-da-vila-olimpia-3/>. Acesso em: 15 fev. 

2017. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em sua peça de teatro Perdoa-me por me traíres (RODRIGUES, 2012), Nelson 

Rodrigues trabalhou uma história onde o marido traído, a certa altura da peça, sabendo da 

traição de sua mulher, cai de joelhos perante ela e lhe pede perdão. Para o autor, a culpa de uma 

traição não deveria cair somente sobre quem foi infiel, mas, também, sobre quem foi traído. O 

autor acredita que se a pessoa foi traída, é porque não era a pessoa certa para o outro. Foi 

incompleto.  

No início dessa dissertação falamos sobre a moral e o pensamento rodrigueano sobre a 

condição do ser humano. Vítima do seu corpo, suas limitações e virtudes corporais. Nelson 

acreditava que o corpo é o que determina o psicológico, o nosso modo de agir no mundo. 

Sendo assim, somos vítimas de diversas atrocidades que a vida faz com a gente. Nossos 

corpos frágeis ficam ao sabor do destino em relação à doenças, acidentes, atitudes de outras 

pessoas, fatalidades etc. Daí que parte a premissa de Nelson em relação à culpa do traído.  

 

É apaixonante o problema. Todo mundo só julga o infiel e nunca a vítima. Esta fica 

no seu canto, esquecida ou glorificada. Toda a nossa ira se concentra no infiel. É uma 

justiça suspeita e unilateral. Devíamos julgar os dois e com a mesma impiedade. 

Pergunto: 'Por que se trai?' Não deve ser por esporte, por passatempo. A infidelidade 

tem suas razões profundas, a sua lógica maciça e implacável. Na minha peça, o marido 

enganado reconhece o próprio erro. Ele raciocina mais ou menos assim: "Se fui 

enganado é porque errei” (RODRIGUES, 2012, p. 76 - 77). 

 

Assim como o ser humano não pode ignorar sua constituição física, relevante para o seu 

estado psicológico, a marca também não pode deixar de se atentar para o seu "corpo". Se for 

um produto, como ele é? Feito de quê? As características físicas irão determinar uma série de 

consequências durante a trajetória de consumo. Incluindo aí o processo criativo de construção 

de narrativas publicitárias, passo anterior ao consumo.  Mas que também oferece a oportunidade 

de consumo simbólico do seu público.  

Não apenas os vínculos sociais interferem em nossas vidas e marcam nossas atitudes, 

quem somos, como enxergamos a vida etc. Mas, também, e sobreturo, nosso corpo. Ele é o 

primeiro a nos marcar individualmente, a nos influenciar.  
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Assim acontece com as marcas. Suas características intrínsecas, seu "corpo", é o que 

determinda seu modo de atuar no mundo. Neste caso, no mundo do consumo. A partir do 

produto em si é que vem a demanda de comunicação. Os estratagemas suasórios dependem, 

antes de mais nada, do produto. O consumo também. 

Se a economia está ruim e o produto tem custos elevados de produção, naturalmente, 

haverá uma queda nas vendas. Concorrentes podem se aproveitar para fazer os consumidores 

traírem as marcas que estão acostumados a consumí-lo. Se um carro tem todas as características 

desejáveis de um veículo moderno hoje em dia, mas tiver uma lanterna com um design feio, o 

consumo desse carro não será o mesmo daquele que reúne as mesmas características, mas que 

"nasceu" com uma lanterna razoavelmente bonita. 

Ou seja, a culpa da traição do consumidor também é da marca. Às vezes, simplesmente, 

por ser isso ou aquilo e não outra coisa. Por ser barata demais e não ter valor simbólico, por 

trabalhar mal a sua publicidade, por simplesmente ser uma margarina e não ser tão gostosa 

quanto uma manteiga. 

O que somos nos afeta às outras pessoas também. Pois, partindo de nosso corpo, e a 

marca partindo do corpo dela, há que se relacionar de determinadas formas no mundo. A culpa 

da traição será também da marca porque em uma relação de consumo, como vimos, prevalecem 

as necessidades do consumidor. E assim como Nelson acredita que seja um deslavado milagre 

o amor da sua vida estar morando na mesma cidade que a sua, podemos concluir que também 

é assim em relação ao produto ideal. 

“Todos sabemos que as circunstâncias nos levam a condenar ou absolver alguém, 

dependendo do vínculo afetivo. O argumento que desculpa o ato de um amigo pode ser 

semelhante ao que agrava o de um inimigo, sem nenhuma falsidade consciente. Somos presa, 

em grande parte, da subjetividade” (MAGALDI, 2004, p. 134). 

Por isso, acreditamos que, num olhar mais atencioso à obra de Nelson Rodrigues, 

podemos apreender novas perspectivas, como essa, a de que o corpo influencia também na vida 

das pessoas. O desejo sexual impulsiona o desejo por completar-se no outro, a busca de um 

amor ideal - inexistente - que nos impede a satisfação plena. O que acarreta numa constante 

troca de paixões. E a obrigatoriedade da escolha, implícita até na linguagem, ao mesmo tempo 

que nos dá a liberdade, nos aprisiona em nós mesmos.  
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Jamais seremos bons o suficiente para agradar 100% o outro. Nelson Rodrigues, nesse 

ponto, era muito consciente. Recebia diversas críticas sobre suas obras, mas, não as mudava. 

Notou Sábato Magaldi (2004, p. 145) uma vez de que nada lhe adiantava propor outras soluções 

para Nelson: "transmiti a Nelson, em várias oportunidades, minha insatisfação, recomendando-

lhe fundamentar por outros meios o final. Ele parecia aceitar a restrição, embora julgasse que, 

acabada a peça, não lhe cabia retornar a ela. Os aspectos não resolvidos fazem parte também da 

obra artística".  

Aceitar a vida como ela é faz parte do que nos é oferecido nesse mundo. Mas, existe 

algo com o qual o ser humano nasceu também, além do corpo: a consciência de si. O sensível 

faz parte da nossa vida e nos impele a buscar algo mais. É ontológico. Para Goiamérico Felício 

Carneiro dos Santos (2006), ao estudar a formação dos gêneros discursivos, reflete: "o homem 

como único ser capaz de simbolizar a sua existência tem a constante necessidade de narrar os 

seus feitos, as suas formas de reconhecer o mundo, a vida e a própria capacidade de sentir".  

Dessa forma também age a marca por meio de seus criativos publicitários, pode até viver 

com a pecha de traída, mas está sempre em busca de narrar seu feitos, ser reconhecida ao menos 

por um instante como um possível amor ideal, e desfrutar, nesse efêmero instante de sua vida, 

as glórias de ser consumida. 

Assim somos nós consumidores, também, náufragos em um mar de incertezas, nos 

agarrando aos discursos que falam mais e melhor aos nossos corações, que nos dão um tiquinho 

mais de sobrevida nesse mar que é a Terra - local onde vivemos sem nem ao menos saber por 

quê. Somos, sim, frágeis corpos à disposição dos infortúnios da vida terrestre. Mas, fazer o quê? 

Traímos porque somos impelidos a fazê-lo. É a vocação de nossos corpos, de nossos modos e 

sonhos. Enfim, nossa condição humana. Cabe aos literatos, por vocação, e aos criativos 

publicitários, por profissão, trabalharem retóricas que nos façam acreditar que todos são, de 

alguma maneira, menos cornos. 
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ANEXO A – HOMEM FIEL 

 

Até o quinto encontro, Simão foi 

um namorado exemplar. Tratava a pequena como se fora uma rainha e mais: levavalhe, 

todos os dias, um saco de pipoca, ainda quentinho, que comprava num automático da esquina. 

Encantada, Malvina vivia dizendo, para a mãe, as irmãs e as vizinhas: "E o maior! O maior!" 

Mas no sexto encontro, faz-lhe uma pergunta: 

— Tu acreditas em Deus? 

Respondeu: 

— Depende. 

Admirou-se : 

— Como depende? 

Simão foi de uma sinceridade brutal: 

— Acredito, quando estou com asma. 

Malvina recuou, num pânico profundo. No primeiro momento, só conseguiu balbuciar: 

"Oh, Simão!" Mas ele, com a sinceridade desencadeada, continuou: 

— Com asma, eu acredito, até, em Papai Noel! 

Então, Malvina, que tinha suas alternativas místicas, rebentou em soluços. Por entre 

lágrimas, exclamava: "É pecado! É pecado!" E gemeu, ainda: 

— Deus castiga, Simão, Deus castiga! 

 

O asmático 

O pranto da menina não estava nos seus cálculos. Era, no fundo, um sentimental, um 

derramado e só faltou ajoelhar-se aos seus pés. Pedia, fora de si: "Perdoa, meu anjo, perdoa." 

A garota apanhou o lencinho na bolsa, assoou-se e teve a acusação inofensiva: "Você é mau, 

Simão!" Apaixonado pela menina, tratou de reconquistá-la: "Escuta, coração." E começou a 

explicar que não perpetrara nenhuma troça cruel e sacrílega. Afirmou que todos os seus defeitos 

e todas as suas qualidades, inclusive a fé, eram de fundo asmático. 

Exemplificou: 

— Quando eu me casar, hei de ser fiel. Mas podes ficar certa: como tudo o mais, a minha 

fidelidade de ser de fundo asmático. 

A menina toma um choque. Por um momento, esqueceu a irreverência que, a princípio, 

lhe parecera diabólica. Já que ele falava em fidelidade, ela dispõe-se a esquecer a duplicidade 
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de ateu intermitente e de crente eventual. Era uma dessas criaturas para quem tudo se resume 

no problema de "ser ou não ser traída". Agarrou-se a ele: 

— Responde: tu não me trairás nunca? 

Bufa: 

— Com minha asma, eu não agüento nem com uma, quanto mais com duas mulheres! 

E ela: 

— Meu filho, quero te dizer uma coisa: topo fome, pancada, tudo, menos traição. 

Traição, nunca! 

Simão agarrou a pequena. Beijou-a na face, na boca e no pescoço. A mão correu pelas 

costas, afagou-a nos quadris. Com as nádegas crispadas, Malvina sentia-se agonizar, morrer. 

Ele disse, já com dispnéia: 

— O asmático é o único que não trai! 

 

As bodas 

Até o dia em que se fizeram noivos, foi este o único incidente. Daí por diante, não se 

podia desejar maior concordância de tudo: de educação, de temperamento, de gosto, de 

inteligência. Ele se dividia entre as duas: a garota, que era a sua paixão, e a asma que, de quando 

em vez, o acometia. Na primeira vez em que viu com acesso, ela compreendeu, subitamente, 

tudo. Na casa dos pais, de bruços sobre a mesa, o infeliz pedia: 

— Andem sem sapatos, andem de meia! 

Até um som parecia agravar as suas tremendas dificuldades respiratórias. E a família 

andava realmente na ponta dos pés, ou descalça, falando baixo ou não falando. Malvina voltou 

apavorada. Na sua impressão profunda, disse para a mãe e para as irmãs: 

— Agora eu compreendo porque um asmático não pode ter amantes! 

Ficaram noivos e marcaram o casamento para daí a seis meses. Malvina adquirira idéias 

próprias sobre a felicidade matrimonial. Doutrinava as amigas: 

— Descobri que o marido doente é uma grande solução. Pelo menos, não anda em 

farras! 

Protestaram: "Nem oito, nem oitenta!" Então, na sua veemência polêmica, ela 

argumentou com o próprio caso pessoal: 

— Por que é que eu briguei com o Quincas? Ele tinha uma saúde formidável e que me 

adiantou? Me traía com todo o mundo e não respeitava nem minhas irmãs! 

Era verdade. O antecessor de Simão era um rapaz atlético, de impressionante perfil, 

moreno como um hawaiano de Hollywood. Mas Malvina, que o amava com loucura e, além 
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disso, tinha vaidade do seu físico, rompera por causa de suas infidelidades constantes e 

deslavadas. 

 

As bodas 

Graças a Deus, não teve, jamais, com o Simão, o problema da fidelidade. Até com a 

noiva ele era moderadíssimo. E se a menina, na sua patética vitalidade, expandia-se demais, o 

rapaz atalhava: "Não exageremos, meu anjo." Ela, que se gabava de ter controle, obedecia, 

imediatamente. Até que chegou a véspera do casamento. 

Na altura das duas da noite, Simão despediu-se. Malvina, amorosíssima, veio levá-lo até 

o portão. Suspirava: "Falta pouco, não é, meu filho?" E quando o noivo já partia, Malvina o 

retém, com o pedido: "Dá um beijo, mas daqueles!" E já entreabria, já oferecia a boca, num 

anseio de todo o ser. Ele, porém, recua: "Não, meu bem, não!" Pergunta, sem entender: "Por 

quê?" E ele: 

— Bem; é o seguinte: fui, hoje, a um novo médico e ele disse que eu não devia me 

emocionar. 

— Ué! 

O noivo insistiu:  

— Pois é. Pediu que eu tivesse cuidado com a lua-de-mel, porque esse negócio de amor 

mexe muito com a gente e pode provocar uma crise. 

Atônita, Malvina não teve o que dizer. Contentou-se com o beijo que Simão lhe deu na 

face e voltou, houve o casamento: no civil, às duas e meia, e o religioso, às cinco. Como 

ameaçasse chuva, Simão voltou da igreja atribuladíssimo. No automóvel, veio dizendo, já 

ofegando: 

— Imagina tu a calamidade em 28 atos: estou sentindo uns troços meio esquisitos! 

Malvina, muito doce e muito linda no vestido de noiva, balbucia: 

— Isola! 

 

Primeira noite  

Passaram, rapidamente, pela casa dos pais da noiva. No convite, estava a advertência: 

"Cumprimentos na igreja." Malvina mudou a roupa, despediu-se dos parentes de ambos os lados 

e partiram, de táxi para a nova residência, um apartamento não sei onde. Estava ventando e 

Simão, no pavor da asma, explodiu: "Espeto! Espeto!" De braço com o marido, no táxi, Malvina 

quis ser otimista: "Não há deser nada!' 
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Pois bem: chegam no apartamento. A pequena que, há tanto tempo, sonhava com aquele 

momento, atira-se nos braços do noivo: "Beija-me! Beija-me!" 

Há esse primeiro beijo, que a menina, fora de si, quer prolongar. Súbito, Simão 

desprende-se. Ela tenta retê-lo, mas o rapaz a empurra. Arquejante, uns olhos de asfixiado, está 

dizendo: 

— A asma! A asma! 

Atira-se em cima de uma cadeira, imprestável. Estupefata ela protesta: "Mas logo 

agora!" E ele, liquidado: "O beijo atrai a asma!" Malvina está desesperada. Vem sentar-se ao 

seu lado. Simão, porém, a escorraça: "Pelo amor de Deus, não fala comigo! Vai dormir..." A 

pequena ainda quis acariciá-lo nos cabelos, mas ele a destratou: "Vocês só pensam em sexo!" 

Era demais — sem uma palavra, ela foi para o quarto, ao passo que o marido, na sala, 

desmoronado, arquejava como um agonizante. Assim passaram a primeira noite e mais: as 15 

noites subseqüentes. Só na 16ª é que Simão começou a melhorar. Então, Malvina foi visitar a 

mãe. E, lá, diante da velha, explodiu em soluços: 

— Eu sou a esposa que não foi beijada, mamãe. 

A velha quis, em vão, consolá-la. Saiu, de lá, mais desesperada do que antes. O marido 

a recebe com a seguinte idéia: "Descobri, minha filha, que o beijo provoca asma. Vamos rifar 

o beijo." Resposta: "Você é quem sabe." Mas três dias depois, Malvina liga para o Quincas: 

— Você pode ser cínico, sujo, canalha, mas sabe amar. 

Conversaram uma meia hora. No fim, Quincas passou-lhe a rua e o número de um 

apartamento, em Copacabana. No dia seguinte, Malvina foi lá.  
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ANEXO B – AMIGO DE INFÂNCIA 

 

Quando soube que o Antunes 

estava, de táxi, na porta, desceu para o avisar: 

— Mas olha: eu estou assim, de pijama, e ainda vou tomar banho. 

Antunes, fumando de piteira, entra, senta-se: 

— Não faz mal. Eu espero. Mas chispa. 

— Agüenta a mão. 

O outro ficou, na sala, lendo jornal. Debaixo do chuveiro, esfregando-se briosamente, 

Chagas perguntava a si mesmo: "Que será?" Tomou o banho e vestiu-se, num tempo recorde. 

Antes de descer, já pronto, num terno branco, comentou para a mulher, baixo: "Estou achando 

meio esquisito esse negócio do Antunes aparecer, aqui, cedo. É alguma complicação!" Julinha 

fez um ar de nojo: 

— Sabe que eu acho o Antunes tão chato! 

— Que o quê! Ótimo sujeito! Meu amigo até debaixo d'água! 

Mas Julinha, peremptória como são as mulheres nas suas antipatias, ainda resmungou: 

"Um falso!" Cinco minutos depois, Chagas instalava-se no táxi do Antunes, lado a lado com o 

seu maior amigo. Curiosíssimo, indaga: 

— Qual é o drama? 

 

O drama 

Colocando outro cigarro na piteira, Antunes responde com uma pergunta: 

— Confias na tua mulher? 

— Como? 

— Pergunto se confias na tua mulher. 

Pálido, encarava Antunes. Pausa. Interpelou o amigo: 

— Mas que palpite é esse? Por que essa pergunta? 

Antunes não respondeu imediatamente. Com o dedo de mindinho, batia na cinza do 

cigarro. Sereno, e metódico, começou: 

— Bem. O negócio é o seguinte. Tu sabes que és meu do peito, não sabes? 

— Toca o bonde. 

Continuou: 
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— E eu sou um sujeito nessas condições: se há uma coisa que eu levo a sério, na vida, 

é a amizade. Pra mim, o amigo está acima de tudo. Acima de dinheiro, de mulher e outros 

bichos. E eu soube de um negócio e...  

Trincando os dentes, Chagas exigiu: 

—Desembucha. 

E Antunes, implacável: 

— Chagas, tudo me faz crer que tua mulher, que Julinha, te trai.  

Durante uns dois, três minutos, houve um silêncio entre os dois. Chagas repetia 

mentalmente: "Julinha me trai... Julinha me trai..." Súbito, vira-se para o amigo. 

Está branco: 

— Quero provas. 

— Provas, como? 

Repetiu, na sua cólera contida: 

— Provas. Você acusa minha mulher. Muito bem. Deve ter provas. Onde estão? 

O outro parecia desconcertado: 

— Mas, Chagas! É muito difícil provar essas coisas. Só se eu fosse olhar pelo buraco 

da fechadura. 

Chagas insistia, numa calma apavorante: 

— Se você provar, muito bem. Mas se não provar, eu juro, por tudo, por essa luz que 

me alumia, você está desgraçado comigo. 

Quando saltaram, no mesmo lugar, porque trabalhavam no mesmo edifício, Antunes 

suspirou: 

— Escuta, Chagas. Você faça o que quiser. Cumpri meu dever e pronto. 

  

Os inimigos 

Era o fim de uma amizade que durava, ao longo dos anos, desde a infância. Chagas 

entrou no emprego doente. Pensava: "Devo estar com febre." Sentado na cadeira giratória, 

procurava reconstituir, de cabeça, toda a sua vida conjugai. Numa meditação ardente e 

obstinada, tentava lembrar-se de um gesto, de uma palavra, de uma frase de Julinha que pudesse 

sugerir a existência de um amante. Sua memória, porém, não a acusava de coisa alguma. Quatro 

anos depois do casamento, a pequena era a mesma mulher, sempre igual a si mesma, duma 

ternura que não mudava. Na hora do lanche, Chagas vira-se para um companheiro. Faz a 

confidência gratuita: 
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— Pela primeira vez, eu conheço o ódio. Pela primeira vez, eu sei o que é odiar. E, de 

fato, odiava Antunes. Por outro lado, descobria que há no ódio mais obstinação, mais 

exclusividade, mais fidelidade do que no amor. Só se pode odiar uma pessoa. E Chagas pensava 

em Antunes, segundo a segundo, minuto a minuto. 

Nessa tarde, saiu mais cedo e desceu ao andar onde o outro trabalhava. Sentou-se a seu 

lado. Perguntou: 

— Aquilo que tu me contaste. Tens certeza ou é desconfiança? 

— Certeza. 

— Absoluta? 

— Absolutíssima. 

Devia bastar. Mas Chagas teimou: 

— Certeza como? Certeza por quê? Tu mesmo não disseste que, certeza, nesses casos, 

só mesmo olhando pelo buraco da fechadura? 

Antunes pôs-lhe a mão no ombro: 

— Eu não olhei pelo buraco da fechadura, claro. Mas... 

— Fala! 

Baixou a voz: 

— Mas vi, com meus próprios olhos, eu vi tua mulher entrando num lugar assim, assim, 

no Leblon. 

Chagas ergueu-se. Andou de um lado para outro. Sentou-se, outra vez. E quis saber: 

"Explica uma coisa. Por que me contaste isso? Por quê?" O outro foi lacônico: 

— Achei que era meu dever de amigo. 

Desesperado, protestou: 

— Dever como? Dever por quê, carambolas? Oh, tu não sabes que minha mulher é tudo 

para mim, absolutamente tudo? 

Antunes inclinou-se. Sem desfitá-lo, explicou: 

— Eu não quis que bancasses o palhaço. Por isso contei. 

 

A prova 

E, então, a vida de Chagas mudou por completo. Não fazia a barba, não tomava banho, 

não mudava a camisa. Perdera todo o capricho; ou, por outra, só caprichava no desleixo. Tinha 

uma espécie de orgulho, de vaidade, de parecer um maltrapilho, um miserável. Minha, 

impressionada, pedia: "Faz a barba, ao menos, criatura!" Ele ria, amargo; respirava fundo: 

— Há coisas mais importantes do que a barba! 
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Todos os dias, conversava com Antunes, embora o odiasse cada vez mais. 

Uma tarde explodiu: 

—Ah, se isso fosse uma calúnia, uma mentira tua, sórdida! — soluçava: — Eu te 

agradeceria, de joelhos, se tivesses mentido, se tivesses caluniado a minha mulher! 

O outro encarniçava-se: 

— É verdade! Juro que é verdade! Quero que Deus me cegue se minto! Tens que tirar 

esta mulher de tua vida! Não admito que um amigo meu banque o palhaço! 

Rápido, Chagas levantou-se. Segurou o outro pelos dois braços e o sacudia: 

"Eu só acredito vendo! Tua palavra não basta!" Sem medo, com uma determinação de 

amigo fanático, Antunes replicou: 

— Eu incumbi uma pessoa de acompanhar os passos de tua mulher. Tu verás. 

 

Vingança 

Uma semana depois, Antunes telefona para Chagas: "Olha, eu soube, pela tal pessoa, 

que tua mulher, hoje, às quatro da tarde, vai ao Leblon." Às três horas, os dois partiam, de táxi, 

para o local. Durante a viagem, Chagas ia dizendo, numa obsessão: "Por que não me deixaste 

iludido? Ela me enganaria sempre e eu não saberia nunca!" Ria, entre lágrimas: "Nenhum 

marido precisa saber! Saber pra quê?" 

E confessava: "Eu nunca farei nada contra minha mulher, nunca! É absolutamente 

sagrada para mim. Porque não me deixaste ser traído, em paz?" O outro respondeu, lacônico: 

— Sou teu amigo — e repetia: — Ponho o amigo acima de tudo. 

Às quatro horas, Chagas estava, no táxi, espiando a porta central do edifício. 

Viu quando a mulher descia, de outro táxi, acompanhada. A seu lado, Antunes exultou: 

— E agora? Viste ou não viste com teus próprios olhos? Não foi batata o que eu te disse? 

Foi ou não foi? 

Então, arquejante, a boca torcida, Chagas virou-se para o delator. Disse: — Eu te 

perdoaria se tivesses mentido, se tivesses caluniado. Mas não mentiste, nem caluniaste. Disseste 

a verdade. E eu não te perdôo a verdade. 

Deu-lhe dois tiros, à queima-roupa. E ainda puxou o gatilho, uma terceira vez, para 

acabar de matar o homem que não mentira. 
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ANEXO C – RAINHA DE SABÁ 

 

Saíram juntos da festa. E o 

amigo vinha entusiasmado: 

— Foi contigo! Fez fé com tua cara! 

Referia-se àTeresinha Seixas que não tirara os olhos doAsdrúbal, num flerte 

escandaloso. Tinha sido uma coisa de chamar a atenção. Raimundo, eufórico, como se o 

beneficiado fosse ele, atiçava o outro: 

— Está pra ti. Dá em cima, que é canja. Quero ser mico de circo se ela não entregar os 

pontos. 

Mas o Asdrúbal, que era um tímido e exagerava as dificuldades, cocava a cabeça: 

— O negócio não é assim, como você diz. É muito mais complicado. 

— Complicado o quê! Barbada. E, ainda por cima, uma sujeita cheia da "erva". Tem pra 

lá de vinte mil contos. Sabes lá o que é isso? 

Despediram-se, afinal. E o Asdrúbal, sujeito sem vintém, escravo do salário, entrou em 

casa, com aquilo na cabeça: vinte mil contos! Tirou a roupa e, nu da cintura para cima, ficou 

ruminando a situação que, subitamente se criara na sua vida. O fato é que Teresinha, filha do 

Seixas dos lotações, parecia interessadíssima e eleja se via rico, milionário, o diabo. 

 

Romance 

No dia seguinte, pela manhã, quando Asdrubal entrou no emprego, encontrou o 

Raimundo, à sua espera. Tomara-se de um interesse medonho pelo caso. E foi logo intimando: 

"Olha aqui, sua besta, você vai telefonar agorinha mesmo para fulana." Asdrubal, que tinha 

horror da situação, quis escapar. Mas ele, implacável, coagiu o outro e foi ao cúmulo de fazer 

a ligação. Asdrubal, quisesse ou não, teve que falar. Gaguejou no telefone, suou, meteu os pés 

pelas mãos. Raimundo, do lado, bufava: "Mas que animal!" E foi preciso queTeresinha, 

desembaraçadíssima (sabia até francês) conduzisse a conversa e inventasse os assuntos. No fim 

de dez minutos, a timidez de Asdrubal evaporava-se. Ele se permitia, até, piadas. Raimundo 

soprou: "Marca um encontro! Marca um encontro!'' O rapaz acabou tomando coragem e 

sugerindo o encontro. E quando Raimundo percebeu que Teresinha concordava, assoviou, de 

pura delícia. Finalmente, despediram-se. E, então, triunfante, Raimundo cantou vitória: 

— Mulher, quando cisma com um cara, já sabe. Está no papo, direitinho! 
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E Asdrubal maravilhado: "Veremos. Veremos." Pensava nos lotações do sogro e 

suspirava. 

Horas depois, num café, ainda confabulavam; e foi, então, que baixando a voz, 

Raimundo insinuou: "Tu me arranjas um emprego com o velho, não me arranja? 

Vê lá! Sou teu, do peito!" E insistiu: 

— Mas um emprego bacana. Mixaria, não interessa! 

E começaram os encontros. Ofuscados pelo dinheiro da pequena, os dois amigos 

esqueciam-se de um pequeno detalhe: ou seja, a própria pequena. Tinham, desta, uma idéia 

vaga, nebulosa. E se lhes pedissem para descrever o feitio do nariz, do queixo, do corpo de 

Teresinha, não saberiam fazê-lo. Ignoravam, honestamente, se era bonita, feia ou simpática.  

 

Noivos 

Num instante, a menina meteu o namorado dentro de casa. Asdrubal conheceu o pai, 

mãe, irmãs e tias. Jantou lá, e suou frio quando serviram o peixe. Não sabia direito qual o garfo. 

Já por ocasião da sopa, recebeu um impacto tremendo, pois a moça soprou-lhe: "Faz menos 

barulho." Saiu humilhado e, ao mesmo tempo, mais preso do que nunca àquela família. E, pouco 

a pouco, foi contando à menina as suas dificuldades e, sobretudo, as desconsiderações que sofria 

no emprego. Aliás, o amigo o industriara: "Conta miséria, rapaz." E o Asdrúbal, segurando a 

mão da pequena, gemia: "O Chefe tomou assinatura comigo." Ela, que o considerava um anjo, 

espantava-se: 

—-Mas porquê? 

— Porque não sou puxa como os outros. Digo o que tenho de dizer e pronto. 

Teresinha, solidária, reforçava: 

— Faz bem, se ele se fizer de besta, mete-lhe a mão na cara. 

— E o emprego? 

— Por minha conta — e acrescentou: — Fome você não passa. 

Raimundo, quando soube da conversa, inflamou-se: 

— Ótimo! Se ela garante o negócio, nem se discute. 

O fato é que Asdrúbal passou a ser outro, no escritório. Ele que sempre se caracterizara 

pela subserviência mais deslavada, pela humildade mais constrangedora —roncava grosso e já 

falava em "quebrar caras". Um dia, o chefe soube que ele não saía do telefone e o convocou 

para o competente sabão: 

— Que negócio é esse que andam me contando? O senhor pensa que isso aqui é a casa 

da mãe Joana? Não, senhor, absolutamente! 
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A princípio, por uma questão de hábito, Asdrúbal ouviu, só, calado. Mas lembrou-se de 

que o dinheiro do sogro cobria a retaguarda. Num instante, estava de dedo espetado na cara do 

chefe: "Seu palhaço! Vem cá para fora, que eu te parto a cara. Cretino!" O chefe, lívido, numa 

crise de pânico, escondia-se detrás dos móveis e punha a boca no mundo. Tiveram que arrastar 

Asdrúbal, arrastá-lo, aos apelos de "não faça isso". Nos corredores, ele ainda esbravejava: "Eu 

sou é homem!" Da rua telefonou para a pequena, ainda heróico; terminou com a insinuação: 

"Estou sem emprego e imagina o 'abacaxi', devo três meses do quarto!" 

 

O lar 

O sogro deu-lhe emprego, na firma. Raimundo, animado com o exemplo, brigou no 

emprego, disse uns desaforos ao patrão. Mas este corpulento e feroz, correu com ele a taponas. 

Desempregado, o rapaz passou a viver às custas do Asdrúbal. Mordia-o, diariamente, em dez, 

vinte cruzeiros; e estava sempre reclamando: 

"Vê se te casas e me arranja o tal emprego." Meses depois, casava-se Asdrúbal. E parte 

para a lua-de-mel. No último momento, Raimundo fez-lhe um substancial pedido de dinheiro: 

quinhentos cruzeiros. O sogro fez a advertência: 

"Trata bem minha filha, rapaz, que tu estás feito." Durou trinta dias a lua-de-mel e 

quando voltou, Asdrúbal parecia espantado. Começava a conhecer verdadeiramente a mulher. 

Até então, ele, na embriaguez do casamento rico, não tomara conhecimento dos defeitos e 

qualidades físicas e morais de Teresinha. A experiência conjugai abria-lhe os olhos. Descobria, 

antes de mais nada, que ela era sumítica, demais. 

Tomava conta do dinheiro, regateava até o último tostão, examinava todas as contas. 

Sempre que, numa boate ele se permitia uma gorjeta muito alta, ela o imprensava: "Parece, até, 

que o dinheiro é teu. Calma, calma no Brasil!" E, não raro, o advertia antes: "Cuidado que meu 

pai custou muito a ganhar esse dinheiro!" Voltaram, da montanha, para morar num palacete, na 

Gávea. Vamos e venhamos: não lhe faltava nada. Casa de luxo, automóvel, piscina de mármore, 

garçom, o diabo. E, na rua, os lotações do sogro continuavam atropelando pedestres. E 

conseguiu, mesmo, um emprego de contínuo, para o Raimundo, na firma. Mas ao chegar de 

fora, teve uma surpresa: todas as criadas, de sua casa, eram pretas. Veio perguntar à mulher: 

— Que negócio é esse? 

E ela, categórica: 

— Claro, ora essa! Ou você pensa que eu sou alguma boba? Pois sim! Criada branca 

não me entra aqui! 

— Mas, criatura! 
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— Sim, senhor! Só preta e olhe lá! Não acredito em homem nenhum! Eu que ponha 

criada bonitinha aqui, para ver o que acontece! 

 

A rainha de sabá 

Entre as cinco ou seis empregadas, havia uma, Mariana, que se destacava das demais. 

Quando Teresinha a viu teve um muxoxo: "Hum! Hum!" Mas deixou-se convencer pela cor. 

Porque a menina, com seus 19 anos, era uma figura singular. No carnaval anterior, saíra de 

Rainha de Sabá num rancho, com espetacular sucesso. E Teresinha dizia para as visitas: "Tem 

bom corpo, mas é preta!" Mergulhado, até o pescoço, na nova vida, Asdrúbal procurava 

Raimundo. Parecia meio descontente; suspirava: "Não sei o que há comigo." Raimundo, que 

era agora contínuo e de uniforme, fazia uma síntese: 

— Vida chata, meu Deus do céu! 

De vez em quando, ele ia à casa do amigo, levar encomendas. Um dia, chamou Asdrúbal, 

a um canto: "Tens, em casa, um material de primeira." Espanto de Asdrúbal: "Quem?" E o 

outro: "A Mariana." Asdrúbal fez a restrição racial: "Mas é preta!" Raimundo saltou: 

— Deixa de ser burro! Pode ser preta, mas que perfil. E o corpo, menino! 

A verdade é que, Raimundo, inferiorizado dentro do uniforme de contínuo, tomava-se 

de ódio contra Teresinha. Em casa, na cama, devorado pelos percevejos, ele ruminava: "Vou 

fazer a caveira dessa gaja!" Não sabia como, mas... Sempre que podia, interpelavaAsdrúbal: 

"Como vai a Rainha de Sabá? Ah, se eu fosse você!" E Asdrúbal cruzando com Mariana, no 

corredor, já a olhava de uma certa maneira. O amigo o sugestionava: "Deixa de preconceito 

besta!" 

 

O cheque 

No dia em que Asdrúbal fez 35 anos, a mulher preparou um grande jantar, com a 

presença de muitos parentes, inclusive dos pais. Quando todos se sentaram à mesa o Asdrúbal 

apanhou o guardanapo e um papel caiu no chão. Surpreso, curvou-se e apanhou. Era um cheque 

de quinhentos mil cruzeiros! Enquanto ele, vermelhíssimo, relia a importância, os parentes 

batiam palmas e o sogro anunciava: 

— Para uma viagem a Paris e outros bichos! 

Teresinha ergueu-se e veio beijá-lo na testa. Então, aconteceu o seguinte. De pé, à 

cabeceira da mesa, o rapaz olhou ainda uma vez o papel e, sem exaltação, com método, o 

rasgou, em não sei quantos pedacinhos. Houve alarido na sala. Que é isso? Está louco? Bêbado? 

Mas todos emudeceram quando ele, em voz forte e nítida, anunciou: 
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— Comunico que vou me desquitar de minha mulher, aqui presente. E que me casarei 

com minha criada, Mariana, no México, no Uruguai ou no raio que o parta.  
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ANEXO D – UM CHEFE DE FAMÍLIA 

 

Foi um amigo que chamou sua atenção:  

— Fulana te dá cada bola tremenda! 

— Mentira! 

E o outr o veemente:  

— Palavra de honra! Não tira os olhos de ti! 

Mas como o amigo fosse quase um débil mental, tido como irresponsável, Anacleto 

duvidou, ainda: 

— Estás querendo me pôr máscara! 

Passou-se. Mas no dia seguinte, coincidiu que ele e a garota fossem no mesmo bonde 

para a cidade. Então, Anacleto instalou-se no banco dos sem-vergonhas, de frente para todo o 

mundo, inclusive para a pequena. Fez seus planos: "Vou tirar isso a limpo!" E, com efeito, não 

fez outra coisa, durante a viagem, senão tomar conta de Netinha. A princípio, olhava com certa 

discrição e, por fim, com o maior descaro. Num instante, os outros passageiros acompanharam, 

interessados, o flerte escandaloso. Desde o primeiro instante, qualquer dúvida era impraticável: 

"Está me dando bola!" pensava o rapaz. Envaidecido da conquista, que já reputava consumada, 

exagerada para si mesmo: "Notabilíssima!" Na cidade, telefonou para o amigo: 

—- Teu palpite foi batata! 

O outro exultou:  

— Estava na cara! 

Anacleto baixou a voz: 

— Vou entrar de sola! 

 

Namoro 

Netinha podia não ser um deslumbramento. Mas era jeitosa de corpo e de rosto. Anacleto 

que, na ocasião, dizia-se "vago", viu naquele namoro um passatempo dos mais estimáveis. Ao 

primeiro ensejo, saiu atrás da pequena. Fez a pergunta melíflua: 

— Posso acompanhá-la? 

Sorriu: 

— Não vale a pena. 
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Mas o simples fato da resposta implicava numa aquiescência. Anacleto instalou-se, a 

seu lado, no bonde. Quando veio o condutor, ele anunciou, alto, dando uma nota de dez 

cruzeiros: 

— Duas. 

Num instante, segundo sua expressão textual, "o negócio pegou fogo". Foi um interesse 

súbito, recíproco e feroz. Suspirando, dizia ela: "Sou muito romântica." 

Ele não ficava atrás: "Eu, idem." E ela: 

— Ah! Que bom! 

Esse romantismo conjunto parecia assegurar um romance em grande estilo, uma novela 

de primeira ordem. Cada vez mais interessado, mais conquistado, foi avisando: 

— Quero te ver todo santo dia! 

— Todo dia? 

— Natural! 

E ela: 

— Todo dia, não, meu filho! Não pode! 

— Por quê? 

— Papai não quer, não deixa. 

Na sua decepção, Anacleto esbugalhou os olhos: "Essa é a maior!" Então, Netinha 

explicou, com muito tato e doçura, que o pai era um caso sério, enérgico que Deus te livre. 

Antes de se despedir, ela combinou, de pedra e cal:  

— Tu vais me ver às terças, quintas e sábados, o.k.? 

Bufou: 

— O.k. 

 

Sogras 

Mas foi-se embora descontente. Desabafou com os amigos: "Não devia existir sogro. 

Nem sogra. São os maiores empatas do mundo." No dia seguinte, porém, experimenta uma nova 

e amarga decepção. Planejara ir com Netinha ao cinema, à Quinta da Boa Vista, ao Pão de 

Açúcar. Netinha, porém, o dissuadiu: "Nem brinca!" 0 pai era contra namoro em portão, 

esquina. Vivia dizendo: "Nada de rua. Quero namoro em casa, na sala!" Nessa altura dos 

acontecimentos, Anacleto gostava demais. E foi na base da paixão que aceitou o romance na 

própria residência de Netinha. Foi apresentado ao sogro, que era a antipatia personificada; à 

sogra, que costurava em casa; às cunhadas, que eram duma clamorosa falta de graça. Às sete 



108 

horas da noite, batia ele na residência da garota. A sogra, que estava costurando na sala, 

levantava-se: 

— Esteja à vontade! Com licença! 

Justiça se faça àquela família, inclusive ao próprio sogro. A despeito de seus escrúpulos 

severos, nem ele, nem a sogra, nem as cunhadas, apareciam. Ficavam os dois em plena, total 

liberdade. De vez em quando, ocorria uma dúvida a Anacleto: 

— Imagina tu se teu pai me entra aqui, de repente! É capaz de dar tiros! 

Foi taxativa: "Vai por mim que não há perigo!" Passavam três, quatro horas, naquela 

sala, sem que ninguém os incomodasse. Ele fazia justiça: "Teu pessoal é muito camarada! Muito 

liga!" Mas um dia a própria sogra o chamou: "Sabe como é, não sabe? Vocês ocupam a sala eu 

não posso trabalhar..." Custou a compreender que devia indenizar o espaço e o tempo. Acabou 

estabelecendo uma contribuição mensal de quinhentos cruzeiros. Continuava, porém, 

contrariadíssimo. Raro era o dia em que não abrisse o coração para a pequena: 

— Esse negócio de só te ver às terças, quintas e sábados ainda não me entrou! Por que 

três vezes por semana e não todos os dias? Por quê? Cocando a cabeça com o grampo, ela 

repetia: 

— Costume da casa! Papai não gosta! Papai não quer! 

 

A denúncia 

Uma terça-feira, estava passando goma no cabelo, para ver a pequena, quando aparece 

o amigo, o mesmo de sempre. O Fulano vê uma cadeira vaga, senta-se.  

E mascando um palito de fósforo, começou: 

— Olha, Anacleto, tu sabes que eu sou um sujeito discreto. 

— Mais ou menos. 

O outro pigarreou: 

— E, além disso, não gosto de dar palpites na vida de ninguém. Anacleto foi sumário: 

— Desembucha! 

Já de pé, com as duas mãos nos bolsos, o amigo disse o resto: "Queres saber por que só 

te deixam ver a pequena às terças, quintas e sábados?" Anacleto virouse: 

"Fala." O outro baixou a voz: 

— Pelo seguinte: porque às segundas, quartas e sextas vai outro em teu lugar. Percebeste 

o golpe? A marmelada? Sujeira e das grossas! Durante uns trinta segundos, reinou um silêncio 

compacto no quarto. Anacleto foi incapaz de um gesto, de uma palavra, de uma idéia. Súbito, 

arremessou-se contra o outro aos berros: "Seu isso! Seu aquilo!" Agarrou-o, pela gola do 



109 

casaco, com as duas mãos, sacudia-o, frenético: "Mentiroso!" O delator, lívido, asfixiado, mal 

podia dizer: "Eu vi! Eu vi!"Anacleto perguntou: "Quando?" E o pobre-diabo: "Ontem. A 

vizinhança sabe, comenta. Palavra de honra!" Anacleto exigia:  

— Jura pela honra da tua mãe como viste? Jura! 

— Juro, pela honra de minha mãe! 

Então, já abalado, Anacleto andava de um lado para outro, no quarto. Dava murros na 

própria cabeça. "Não é possível! Não pode ser!" Estrebuchava ainda: "Eu admito que Netinha 

seja isso e aquilo... Em matéria de mulher, só acredito na minha mãe... Mas o meu futuro sogro!" 

Via no velho um padrão de intransigência. "Ele não toparia essa pouca vergonha! É um sujeito 

batata, cem por cento!" Mas o amigo, que tinha uma vocação nata e irresistível para a delação, 

forneceu maiores detalhes: "O tal cara é despachante, tem automóvel, o diabo!" No meio do 

quarto, Anacleto decidiu, patético: 

— Vamos tirar isso a limpo! Amanhã, é o dia do outro, não é? Pois estaremos lá, na 

hora, espiando. Mas toma nota: se for mentira, te arrebento essa cara! 

 

Tragédia 

No dia seguinte, com efeito, debaixo de uma árvore próxima, os dois espionavam a casa. 

Súbito, encosta um carro que Anacleto, mentalmente, classificou como "big automóvel". 

Desceu um camarada, de meia-idade e barrigudo, de charuto entre os dedos, um ar de 

prosperidade quase ultrajante. O amigo o cutucou: "Viste?" Roendo as unhas, rosnando nomes 

feios, Anacleto esperou quatro horas. Espiando o próprio relógio, à luz de um fósforo, gemia: 

"Demora mais que eu!" Por fim, na altura de meia-noite, saía o outro, obeso e feliz, num terno 

branco acintoso. A própria Netinha veio trazê-lo. E do portão, deu adeuszinho, quando o carro 

dobrou a esquina. Para Anacleto, era demais. Arremessou-se como um alucinado, e invadiu a 

casa, aos gritos: "Sim, senhora! Que papelão!" Mas a pequena o enfrentou, viril: "E não grita 

comigo que eu não admito!" Do fundo da casa veio o sogro. 

Interpelou-o: "Está pensando que isso é a casa da mãe Joana? Em absoluto!" Face a face 

com o velho, Anacleto esbravejava: 

— Não me admira a sua filha! Mas o senhor, hein? O senhor!... 

— E isso mesmo! 

E Anacleto: "Como é que o senhor admite que, na sua casa... Isso é papel, é? Ura dia eu, 

outro dia aquele palhaço, nas suas barbas!" O velho foi esplêndido.  

Dedo em riste, arrasou-o: 
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— Você fala de barriga cheia! Pois fique sabendo que ele dava muito mais que você! O 

triplo, ouviu? O triplo! — e berrou a importância: —Mil e quinhentos cruzeiros, todo mês! 

Você nunca passou dos quinhentos! Suma-se da minha vista! 

Suma-se!... 

Foi corrido daquela casa aos berros de "pão-duro! Unha-de-fome! Mendigo!". Muito 

tempo depois em casa, em meio à solidariedade da mulher e das filhas, aquele chefe de família, 

ainda excitado, ainda heróico, resmungava: 

— Desaforo!... 
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ANEXO E – A TROCA 

 

No fim de oito dias de namoro, 

tomou coragem e perguntou: 

— Me dá um beijinho? 

Foi um Deus nos acuda! A menina saltou, de dedo em riste: 

— Fique sabendo que eu não sou quem você está pensando! 

E, de fato, parecia ofendida da cabeça aos pés. Ele, que não tivera a mínima intenção de 

ofendê-la, caiu das nuvens. Suou frio, gaguejou sem compreender a reação frenética; e 

perguntava: "Mas que foi que eu fiz, meu Deus? É uma coisa tão natural, meu anjo!" 

E ela, batendo com o pé, queixo empinado: 

— Orá veja! Pensa que pode fazer de mim gato e sapato? Comigo não, violão! Foi um 

custo para acalmá-la. Quando se despediram, a menina fez a advertência: 

"Nunca mais, ouviu? Nunca mais!" Ele disse que sim, que estava bem, e chegou mesmo 

a um compromisso dramático, concebido nos seguintes termos: "Te juro por tudo que há de 

mais sagrado!" 

A verdade é que estava maravilhado com tamanha virtude. Foi dizer aos amigos, na 

esquina: 

— É a menina mais séria que eu já vi na minha vida! 

E contava, para assombro geral: "Quase me comeu vivo! Só porque eu pedi um beijo!" 

 

A virtuosa 

A maior vaidade de Menezes foi a de dizer, abertamente, que jamais dera um beijo na 

Fany. Muitos achavam graça e ponderavam: "Você está dormindo no ponto!" E ele: "Pois sim! 

Minha pequena não é como muitas." E ia por aí, além, desfazendo das outras e pondo Fany nas 

nuvens. Um dia, porém, estava no emprego quando bate o telefone. Um amigo berrava, do outro 

lado da linha: 

— Corre, fulano, que tua pequena está morrendo! 

Arremessou-se pelas escadas. Na casa da menina só viu, diante de si, caras de espanto 

e cochichos. Alguém soprou-lhe: "Hemorragia e daquelas!" Atônito, repetiu: 

— Hemorragia? 
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Acabou descobrindo a verdade: Fany cultivava dentro de um sigilo feroz um romance 

secreto com um homem casado! Quando as conseqüências se fizeram sentir, ela procurou uma 

fazedora de "anjos". Veio de lá com uma perfuração. 

Assombrado, o rapaz dizia e repetia: "Não é possível. Não pode ser!" Mas a verdade, o 

fato concreto e irrefutável, é que a menina estava no quarto, esvaindo-se. 

 

O enganado 

Alguém veio lá de dentro chorando: "Como é possível, meu Deus!" 

Morreu ao cair da noite. Menezes saiu, pasmo, e entrou no primeiro botequim. Daria 

tudo para chorar uma lágrima, fosse de pena, de ódio, de amor. Mas se sentia pétreo, numa dor 

estática e terrível. E, de repente, sua calma se fundiu. Teve uma crise medonha: debatia-se nos 

braços dos amigos, berrando: 

— Cínica! Cínica! 

 

Complexo 

Desde então, passou a revelar o que os amigos semi-analfabetos chamavam de 

"complexo" contra o casamento. Dizia, mesmo, com amargurado cinismo: "Casar pra quê? Pra 

arranjar mulher para os outros?" Benzia-se ou batia na madeira. Na menina mais angélica via 

uma Fany disfarçada. Esfregava as mãos, no café da esquina: "Comigo é assim. Só quero 

vantagem." 

Namorava várias, ao mesmo tempo. Apontava as pequenas no meio da rua: "Com aquela 

eu fiz misérias!" Parecia um irresponsável. Dizia-se, mesmo, que era indigno de entrar numa 

casa de família. Soube que falavam mal dele e achou graça: 

— O que eu não sou é palhaço de mulher nenhuma! Não durmo de touca! 

Várias meninas sérias, dignas, de família, gostaram dele; mas Menezes não tinha 

cerimônias. Quando percebia no ar uma sugestão matrimonial, explodia: "Ora, vai ver se eu 

estou na esquina! Não enche!" 

 

Nova paixão 

Parecia um caso perdido. E, súbito, quando menos esperava, apaixonou-se outra vez. 

Foi ao Maracanã, assistir a um Vasco x Flamengo, com alguns companheiros, e lá encontrou 

Marília. Foi um caso sério. Houve, de parte a parte, um interesse instantâneo e profundo. Soube, 

então, por intermédio de um dos amigos, que a pequena era viúva de um coronel e que, no 

momento, tinha uma ligação. 
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Menezes empalideceu: 

— Ligação? 

Explicou que se tratava de um senhor de meia-idade, bem instalado na vida, com seus 

mil contos no banco, prédios, o diabo. Na primeira oportunidade, Menezes teve um desabafo: 

"Que azar tremendo." Ela admirou-se: "Por quê?" O rapaz, amargurado, explicou: 

É "espeto" esse cara na tua vida! 

Mas a viúva piscou um olho: 

— Dá-se um jeito! 

 

Casamento 

Bastaram mais dois ou três encontros. E o Menezes pegou fogo. Exigiu: "Dá um chute 

nesse palhaço!" Prometeu: "Deixa por minha conta!" Mas quando os amigos souberam, houve 

protestos e muxoxos: 

— Viúva? 

— Pois é. 

— Mas você está maluco? Bebeu? Com tanta pequena novinha! 

Ficou indignado; xingou: "Vão tomar banho!" E arranjou uma teoria sutil e capciosa: 

"Mulher pra ser mulher tem que ter experiência!" 

No fundo estava honestamente convencido de que a viuvez aumenta os encantos 

femininos. 

O certo é que, com oposição de alguns parentes e amigos, casou-se no civil e no 

religioso. 

Três meses depois, recebe uma carta. Procura assinatura e nada. Lê, relê; eis o que dizia 

o infame papel: "Seu animal, tua mulher gosta de um fulano assim, assim." Menezes viu aquilo 

e teve um gesto esplêndido: entregou o bilhete à mulher. Marília passou os olhos e devolveu a 

carta. Suspirou: 

— Essa gente não tem mesmo o que fazer! 

 

Cartas anônimas 

Dias depois, nova carta, com a sugestão: "Simula uma viagem e aparece de repente." E 

nada de assinatura. Mais alguns dias: outra carta. Trazia maiores detalhes sobre o pseudo-

apaixonado de Marília: "Trata-se de um português, dono de uma fábrica de sapatos, casado e 

pai de três filhos." 
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Foi se confessar a um amigo. Este pigarreou: "Sou suspeito porque fui contra teu 

casamento, mas..."Teve escrúpulo de continuar. Menezes autorizou: "Fala." E o outro: 

— Acho que não custa nada tentar. Simula a tal viagem. É golpe. 

Menezes foi categórico: "Nunca! Minha mulher é a honestidade personificada. Incapaz 

de um ato menos digno." O amigo, que se chamava Carlos, cocou a cabeça: "Então já não está 

aqui mais quem falou. Lavo minhas mãos." Volta o Menezes, atormentado. A insistência das 

cartas anônimas estava fazendo um desgaste nos seus nervos. Refugiava-se num argumento que 

lhe parecia de melhor qualidade: "Nenhuma mulher trai o marido na lua-de-mel." 

O tal amigo, o mesmo que sugerira a experiência, insinuou: "Quem sabe?" 

No dia seguinte outra carta anônima, com as mesmas infâmias. 

Na hora do jantar, tomando a sopa, Menezes anunciou: 

— Imagina tu o "abacaxi"! Vou ter que ir a São Paulo. 

— Quando? 

 

A viagem 

Vacilou; acabou dizendo: "Amanhã." Acrescentou que passaria lá de três a quatro dias. 

Marília suspirou: "Que amolação, meu filho!" Já o rapaz não gostara de seu tom, olhar, modos; 

uma suspeita se cravou no seu espírito: "Eu acho que ela até gostou." 

No dia seguinte, teve que representar a comédia: meteu pijama, camisas, na mala. Julgou 

perceber, nos olhos da mulher, um brilho suspeito; gemeu interiormente: "Será o Benedito?" A 

mulher queria acompanhá-lo até o aeroporto. Ele porém, foi irredutível: "Oh, que bobagem! 

Não precisa!" Tomou o táxi e a mulher entrou, antes que o carro dobrasse a esquina. Menezes 

respirou fundo, numa melancolia tremenda. 

A última carta anônima trazia o endereço do tal industrial. Na sua angústia, teve a idéia 

de passar pela porta do "outro" e mandou que o motorista seguisse para lá. 

 

O "outro" 

Na rua indicada, o carro moderou a velocidade. E Menezes pôde ver, numadas janelas 

da casa do homem, uma jovem e bonita senhora, limando as unhas. Pareceu-lhe muito bonita 

ou, como ele próprio admitiu, "boa". 

De noite, a pé, estava Menezes embaixo de uma árvore, espionando a própria casa. Viu 

quando um indivíduo, bem vestido, de capa, cabeça baixa, entrava no seu jardim e desaparecia 

pelos fundos. Durante alguns momentos, a única coisa que ouviu na Terra foram as batidas de 

seu coração. De repente, ocorreu-lhe a lembrança da mulher bonita, limando as unhas. Esperou, 
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debaixo da árvore, uns quarenta minutos, depois esgueirou-se, entrou como gatuno, na própria 

casa, penetrou no seu interior. Ninguém embaixo. Descalço, ou de meias, subiu a escada; torceu 

o trinco e empurrou. Mas a porta estava fechada por dentro. Percebeu vozes no interior do 

quarto, barulho de cadeira derrubada. Berrou: "Abram, seus cachorros!" A própria mulher, 

chorando, abriu. O industrial, porém, se arremessara pela janela, caíra no jardim, pulara o muro 

e sumira na noite. 

Marília choramingava: "Não me mate!" Menezes olhava em torno. O outro fugira, 

deixando paletó, calça e os sapatos. Com calma, com método, o rapaz fez um embrulho de tudo 

aquilo em papel de jornal. Só, então, falou: "Olha aqui, sua cretina, não quero mais nada com 

você. Nunca mais!" Espantado com a própria serenidade, embrulho debaixo do braço, apanhou 

um táxi. 

 

A troca 

Marília chamou parentes, amigos, conhecidos. Umas dez pessoas se reuniram na casa, 

à espera de Menezes, para a reconciliação. Ela batia nos peitos: "Reconheço minha culpa!" 

Alta madrugada, um automóvel encosta na porta. A dedução foi instantânea e coletiva: 

"É ele! E ele!" Era, de fato, ele. Mas vinha acompanhado. Entrou em casade braços com a outra, 

a jovem senhora que vira limando as unhas. O assombro foi unânime. Em meio de apavorante 

silêncio, anunciou para a esposa e os demais: "Você vai ficar com seu amante e eu com a mulher 

dele." Como ninguém se mexesse, nem a própria esposa, vociferou, possesso: 

— Rua! Rua! 

No dia seguinte, despertando em seu novo lar, a mulher do industrial sacode Menezes, 

que dormia. E, então, vingada e feliz, faz a pergunta: "Como é o teu nome?"  
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ANEXO F – O PASTELZINHO 

 

Uma noite, duas semanas antes 

do casamento, conversava com alguns amigos, no café. Súbito, um deles, baixa a voz, e 

faz-lhe a pergunta: 

— Sabe quando é que se decide um casamento? 

— Não. 

E o outro: 

— Na primeira noite. O sujeito que capricha na primeira noite, está feito como marido. 

Sérgio ouviu, sem comentário. O outro era casado, bem casado, e tinha a autoridade de 

quem conhecia o problema. Continuou e mudaram de assunto. Mas quando, uma hora depois, 

desfez-se o grupo, o amigo o levou até a esquina. E, lá, repete: 

— Não te esqueças: é preciso caprichar na primeira noite. Bye, bye. 

O impressionado Sérgio balbuciou: 

— Bye, bye. 

 

Emoção 

Morava na rua Adriano, Méier. A caminho de casa, na lotação, ia pensando na 

advertência do amigo que passava por ser uma enciclopédia amorosa. E Sérgio que era, por 

natureza, um emotivo, sujeito a angústias inenarráveis, começou a entrever possibilidades 

nupciais, as mais desagradáveis. Durante a noite sonhou, repetidas vezes, com o amigo, que lhe 

repetia, sinistramente: "Olha a primeira noite. Capricha." Acordou, banhado em suor. Mais 

tarde, no trabalho, permanecia o mal-estar. E a situação parecia-lhe de um grotesto hediondo: 

faltavam duas semanas para o casamento já estava nervoso. Durante uma semana, não pensou 

em outra coisa. Acabou indo a um médico. Chega lá e abre o coração: 

— Doutor, o que há é o seguinte: vou me casar daqui a uma semana. E sou uma pilha, 

doutor. Tenho medo, justamente, do meu sistema nervoso, das minhas inibições. 

O médico insinua: 

— Quer um calmantezinho? 

E ele, de olho aceso: 

— Talvez fosse negócio, não, doutor? 

Mas o outro volta atrás: 

— Não precisa. Pra quê? A solução é ter confiança em si mesmo, procurar distrair as 

idéias. 
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Agoniado, quer saber: "E não vou tomar nada?" O médico, cheio de otimismo, deu-lhe 

conselhos: 

— Faz o seguinte: no dia do casamento evita salgadinhos e doces. O ideal seria um bife, 

um bom bife. Carne sadia, sangrenta. E, antes de comer, procura cheirar, discretamente. Nada 

de pastéis, de empadinhas, de coisas apimentadas. 

Ao lado, o noivo escutava: 

— Compreendo, compreendo. 

Saiu crente, do consultório, que a chave de uma lua-de-mel sucedida era o aparelho 

digestivo. Ao descer do médico, dá de cara, por uma dessas fatalidades cômicas, com o tal 

amigo. Este diz-lhe, em tom cavo e voz profunda: 

— A primeira noite é tudo! 

 

Núpcias 

Eis a verdade: a conversa com o médico dera-lhe novo ânimo, novo elã. Passou a pisar 

mais firme, a olhar os outros de cima para baixo e, no telefone, ao despedir-se da pequena, 

encostava a boca no fone: 

— Um beijo bem molhado nessa boquinha! 

Entre parênteses, a garota, com 18 anos, jeitosa de corpo e de rosto, era, como dizia o 

próprio Sérgio, um "doce de coco", um "arroz doce". Educadíssima ou, segundo se comentava, 

muito "espiritual", era incapaz de usar uma expressão de gíria, ou dar uma gargalhada ou, 

simplesmente, cruzar as pernas. Fisicamente, era um tipo fino, de poucas cadeiras, uma linha 

muito aristocrática Havia quem cochichasse a objeção: "Não tem rabo." 

Sérgio vivia dizendo: "Nunca espirrou na minha frente. E outra coisa: não transpira. Te 

juro que nunca vi a Dalva suada." De fato, nenhuma pele mais isenta de espinhas, de manchas, 

mais fresca, mais cheirosa e mais suave. Custava crer que essa imagem de graça intensa, essa 

flor de espiritualidade, tivesse nascido e pior do que isso: ainda morasse na Saúde. Muito 

carioca, estabanado, Sérgio mudava muito diante da noiva assim doce e assim macia. Sem 

querer, ele a tratava com relativa e involuntária cerimônia. O chamado "beijo bem molhado" 

era a máxima liberdade verbal que se permitia. Mas na véspera do casamento ela o chamou, de 

lado. No seu jeito manso, começou: 

— Vou te pedir um favor, meu filho. 

Abriu-se: 

— Pois não! 

E ela: 
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— Eu não queria que você falasse mais em "beijo molhado". Acho tão sem poesia! 

Pela primeira vez, Sérgio quis resistir: 

— Mas meu bem, escuta cá: por quê? 

Explicou: 

— É o seguinte: quando você fala assim eu penso logo em saliva. O outro animou-se: 

— Mas por isso mesmo. A graça do beijo está justamente na saliva, meu anjo. 

— E insistia, já inspirado: — Na mistura de saliva. 

Dalva encerrou a discussão, com a sua doçura irredutível: "Eu não penso 

assim." Sérgio transigiu, imediatamente: 

— Está bem, coração. Todo o meu interesse é te agradar! 

 

A tragédia 

No dia, houve o casamento, no civil e no religioso. Na igreja, de joelhos diante do altar, 

ele julgava ouvir, alternadamente, a voz do amigo e do médico. Uma dizendo: "A primeira noite 

é tudo." E a outra: "Nada de salgadinhos! Nada de doces!" De fato, desde as primeiras horas do 

dia, que observava um extremo rigor na alimentação. Renunciara ao leite, que podia afetar o 

fígado; alimentara-se, sobretudo, de frutas acima de qualquer suspeita: bananas e mamão. Não 

almoçara, porque a hora do almoço coincidira com a do civil. Ao sair da igreja, sentia fome. 

Chegara, de volta, na casa dos sogros, com fome. Viu os salgadinhos, os doces e, a despeito de 

uma tentação violenta, manteve-se irredutível. De vez em quando, pessoas da casa passavam 

com pratos de sanduíches, de pastéis, de doces. Perguntavam: 

— Aceita um? 

Respondia, heróico: 

— Não, obrigado. 

Ficou, assim, inexpugnável, até o fim. A noiva que, por natureza, tinha um apetite de 

passarinho, não tocou em nada. Minto: aceitou um pastelzinho. Ele ainda teve vontade de 

sugerir-lhe: "Não faça isso." Calou-se, porém. Por fim, saíram de táxi, para um hotel, no Centro, 

onde tinham alugado um apartamento, no 12º andar, para a lua-de-mel. Ao entrar no carro, 

Dalva balbucia: "Não sei, mas não estou me sentindo bem." Sem nada dizer, aguardou para si 

a intuição: "Foi o pastelzinho." No meio do caminho, novo lamento: "Estou me sentindo tão 

mal!" Falara de dentes trincados; disse ainda: "Tomara que a gente chegue logo, tomara!" 

Sentindo a angústia do ser amado, comandou o chofer: "Quer andar mais depressa?" Ao 

lado, Dalva crispava-se toda, gelada de dor. Sérgio baixa a voz: 

— Queres que eu compre elixir paregórico? 
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— Não diz isso. Não diz nada. Só quero é chegar, meu Deus! 

Ia balbuciando: "Não sei se agüento! Não sei se agüento!" Ele, finalmente, diz: "Foi 

aquele pastelzinho, não foi?" Ela arquejava, chamando a atenção das pessoas. Sobe no elevador, 

com o marido, que apanhara a chave. Lá em cima, exige: "Não entra, fica no corredor!" Ele 

espera vinte minutos. Nada. Empurra e vem, então, lá de dentro, o berro: "Não!" Da porta, 

pergunta: "Queres elixir paregórico?" Outro "não" violento. Mais meia hora, ele quer forçar a 

situação. Entra. Mas quando Dalva percebe que o marido está ali, alucina-se. Ele a viu correr, 

em direção da janela, trepar no parapeito, atirar-se lá de cima, do 12º andar, deixando no ar seu 

grito em flor. Meia hora depois, chegam parentes, amigos, simples conhecidos. Diante da morte 

de uma noiva, em sua primeira noite, insinuou-se, em todos os espíritos, a idéia de um tenebroso 

crime sexual. O sogro de Sérgio agarrou-o pela gola e o sacudiu, aos berros: 

— Ela matou-se por quê? 

Respondeu, num soluço imenso: 

— Uma cólica a matou! Foi o pastelzinho!  

 


