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O homem tem duas fontes, duas raízes de defesa – o choro e o riso. Mas o choro e o 

riso verdadeiros, aqueles fincados profundamente cujo ritmo se alimenta de sangue e de 

subterrâneo. Ariano Suassuna. 
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RESUMO 

 

A presente pesquisa de mestrado consiste em fazer uma leitura da obra As velhas, da 

dramaturga Lourdes Ramalho, visando à possibilidade de estudo sobre o riso na mesma, 

através de um caminho teórico-crítico que pretende demonstrar que nesta obra o riso traz uma 

conotação de escape, de “tábua de salvação”, de “rir pra não chorar” dentro da temática 

trágica de um drama social. Como luz teórica temos as premissas de Aristóteles e Raymond 

Williams, no que tange aos conceitos de tragédia. Para delimitar o foco sobre o drama social 

popular contamos com os estudos de Sandra Luna e Diógenes Maciel.  Para pautar os estudos 

sobre o riso recorremos a Henri Bergson, Georges Minois e em desdobramento a essa 

questão, convocamos a categoria da carnavalização de Bakhtin como apoio. Com a intenção 

de evidenciar os elementos risíveis da obra, que é um texto teatral, aludimos às premissas dos 

estudos semióticos de Ingardem e Bogatyrev para um maior aprofundamento no exame da 

construção do riso. O texto dramático de Lourdes Ramalho ficou conhecido por seu caráter 

regionalista, realista, denunciador dos costumes e fortificador das tradições, inclusive a 

tradição linguística do interior do nordeste. É através do estudo desta e de outras vertentes que 

o texto da dramaturga suscitou que pretendemos revelar ao campo do estudo crítico - literário 

um texto tão fértil que proporcionou o florescimento do riso em meio à tragédia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tragédia social. Drama moderno. Riso. Construção. 
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ABSTRACT 

 

This master's research consists of reading Lourdes Ramalho's "The Old Women", aiming at 

the possibility of studying the laughter in it, through a theoretical-critical path that intends to 

demonstrate that in this work laughter brings a connotation of escape, "lifeline", "laugh not to 

cry" within the tragic theme of a social drama. As a theoretical light we have the premises of 

Aristotle and Raymond Williams, as far as the concepts of tragedy are concerned. To delimit 

the focus on the popular social drama we count on the studies of Sandra Luna and Diogenes 

Maciel. In order to guide the studies on laughter we turned to Henri Bergson, Georges Minois 

and in turn to this question, we call the category of carnivalization of Bakhtin as support. We 

refer to the premises of Pierce's semiotic studies for a deepening of the construction of 

laughter in the theatrical text, and to foster various discussions about the social dimension of 

the people, and finally, the ideology of the relations between literature and society, Antonio 

Candido. The dramatic text of Lourdes was known for its regionalist, realistic, customs 

denouncing character and fortifier of traditions, including the linguistic tradition of the 

interior of the northeast. It is through the study of this and other aspects that the author 's text 

has raised that we intend to reveal to the field of critical - literary study a text so fertile that it 

gave birth to the laughter in the middle of the tragedy. 

KEYWORDS: Social tragedy. Modern drama. Laughter. Construction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Muitos são os documentos sobre culturas e sociedades antigas, que norteiam o homem 

em sua longa caminhada em busca do conhecimento. Muitos também são os grandes 

pensadores e estudiosos dessas eras mais longínquas, os arautos do saber, em relação ao 

estudo do texto teatral e as muitas questões conceituais que os envolvem. Na Antiguidade 

Clássica, mais precisamente na Grécia, desenvolveu-se a maior parte destes documentos e se 

destacaram a maior parte destes pensadores. Como exemplo breve citamos Sócrates, que 

mesmo com sua existência contestada, nos legou seu tão famoso método de ensino por meio 

das perguntas; Platão, que entre outras coisas, filosofou sobre a existência de um mundo das 

ideias, além também de conceituar a política em sua República; Aristóteles, o versátil 

estudioso de muitos assuntos como política, drama, poesia, física, medicina, psicologia, 

história, lógica, astronomia, ética, matemática, retórica e biologia. Foi talvez o mais completo 

pensador e é sobre este, o evocar inicial do nosso trabalho. 

Quando começamos a fazer um estudo detalhado, quando aprofundamos as questões 

que envolvem a crítica literária de uma forma geral e específica, é inevitável nos depararmos 

com textos fundamentais para tais estudos. São verdadeiros legados que impulsionam os 

estudos literários desde muito tempo e que, por sua relevância, continuarão a impulsionar os 

estudos críticos sobre Literatura por muito mais tempo.  

A Poética de Aristóteles é um desses legados. É, sem dúvida, a obra mais estudada e 

influenciadora do modo de pensar sobre a literatura desde a Antiguidade, passando por várias 

tradições culturais até a contemporaneidade. Determinou muitas vezes o estilo, foi modelo 

clássico. Até os que não concordavam com algumas convenções apresentadas na Poética 

tinham - na como referência nem que fosse para negá-la. 

Para o nosso trabalho, a Poética tem uma grande importância, pois é a partir dela que 

se centram os estudos sobre o texto dramático. É a partir dos seus conceitos que discutimos 

acerca do que consideramos essencial para o estudo do drama, em especial, da tragédia.  

Façamos, pois, como recomenda Aristóteles, comecemos pelas coisas primeiras.  

Na Poética, encontramos vários dos conceitos-chave sobre a tragédia bem como 

recomendações de como melhor construí-la. Através dos estudos contidos nela é que pudemos 

montar nossa base crítica. A discussão ao longo do texto demonstrará a relevância do modo 

como os elementos constitutivos da tragédia aparecem e contribuem como elemento 

estruturador do trágico em As velhas. Vejamos. 
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A tragédia é a imitação de uma ação importante e completa, de certa 

extensão; deve ser composta num estilo tornado agradável pelo emprego 

separado de cada uma de suas formas; na tragédia, a ação é apresentada, não 

com a ajuda de uma narrativa, mas por atores. Suscitando a compaixão e o 

terror, a tragédia tem por efeito obter a purgação dessas emoções. 

(ARISTÓTELES, 2005, p. 24) 

 

A partir da passagem citada, é possível relembrarmos alguns dos conceitos-chave 

referentes à tragédia. Só neste trecho apreendemos a maioria de seus conceitos chave: a 

mimese, enquanto representação, a unidade de tempo, a linguagem ornamentada, terror e 

piedade e a catarse.  

Aristóteles comunga da tradição grega e o seu conceito de mímesis (imitação) também. 

É observável que esse conceito também dialoga com a sua própria elaboração filosófica que 

trata de uma “essência inteligível” presente em todas as coisas: a forma. Entender o conceito 

não é tarefa fácil por este ser flexível e às vezes abstrato, mas é importante frisar a 

importância desse pensamento em relação à tragédia. 

É interessante começarmos nossa reflexão a partir do pensamento que evidencia a 

concepção de mundo de Aristóteles, pois este não o concebia como uma réplica, ensinamento 

dado por Platão. Segundo Luna (2005), para Aristóteles, o universo é como um conjunto 

composto de matéria e forma, onde matéria é como se fosse uma parte bruta, e a forma, seria 

essa essência inteligível, que seria o que nos permite reconhecer um objeto quando o 

observamos. 

Depois de entendermos como Aristóteles concebe a imitação da forma podemos 

também conceber junto com ele que seria uma das partes mais difíceis para o artista o fato de 

tornar acessível aos homens, através de diversos meios e modos de imitação, a essência que 

define as coisas, o que faz com que a realidade representada pareça realidade. Dessa forma, 

temos o seguinte conceito: 

A tragédia, utilizando-se da linguagem como meio, do ritmo, do canto e do 

metro como modos, há de imitar também uma forma: a tragédia é a imitação 

de uma ação, de uma práxis, nas palavras de Aristóteles, a tragédia é uma 

mimesis de uma práxis, a asserção repetida diversas vezes pelo filósofo, nos 

capítulos V, VI e X, sendo esse o principal pressuposto, o axioma sobre o 

qual se erguem os fundamentos da poética. (LUNA, 2005, p.199).  

 

 Poderíamos entender com o conceito acima explicitado que a praxis seria a forma 

escolhida para imitar, o recorte que se faz da vida para se representar artisticamente, ou seja, 

corresponderia à ação. Se analisarmos a Poética profundamente então perceberíamos que 

existem duas instâncias diferentes no processo de imitação: uma fala da relação entre a arte 
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trágica e a ação que lhe serve de modelo (praxis) e a outra focaliza a transformação da práxis 

em mythos, um artefato dramático acabado.  

Sobre o caráter mimético em As velhas, é importante salientar que a escolha do que vai 

ser representado contribui muito para um processo de entendimento total. As personagens 

experimentam sensações universais como a dor da perda, a vingança, a sede por igualdade 

social, que é comum ao nível do ambiente no qual estão inseridas. Outro conceito aristotélico 

que dialoga com o de mimese é o conceito de verossimilhança. Quanto mais uma obra, ou o 

tema dela estejam perto do plano real, mais certo é o sucesso que a mesma empreenderá. 

Temos uma família, no sertão nordestino, que sofre agruras do destino como: traição, 

abandono, os males da seca, a fome, o retirar-se de seu torrão natal. Nada mais verossímil e 

importante para a estrutura da obra, inclusive até os dias de hoje.  

Quanto ao terror e à piedade, é possível que durante a encenação, no calor do 

momento, muitos expectadores tenham atingido o ápice da apreciação proposta por 

Aristóteles, já que, quando em cartaz, a obra era recorde de bilheteria por dias seguidos nos 

teatros da Paraíba e demais estados do Nordeste.  

Depois dessa discussão primeira, faz-se necessário apresentar um resumo da obra As 

velhas. Temos uma obra dramática, ambientada no interior do nordeste e que se passa por 

volta dos anos 60. De personagens temos como as principais, Mariana, de 40 anos e Vina, de 

45 anos, as velhas. Temos ainda Chicó e Branca, filhos de Mariana; Tonho, marido de 

Mariana, José, filho de Vina e Tomás, o mascate. As velhas têm seus destinos cruzados no 

passado da peça, quando Vina, em suas andanças de cigana, se arrancha na fazenda de 

Mariana e pede a Tonho, o então marido de Mariana um “taquinho” de carne de bode que 

Tonho despencava. Mariana, que nunca gostou de ciganos e desconfiava de tanta liberdade 

entre o esposo e a estranha, nega a carne e escurraça Vina dali, grávida e puxando uma 

criança pequena, momento em que a cigana sai lançando fortes pragas que ameaçavam a 

família de Mariana de privações.  

Depois de um tempo, Tonho vai embora com a cigana. É quando se descobre o caso 

amoroso entre os dois e ele abandona sua família, que passa a viver retirando pelo sertão a 

dentro. A princípio, por sobrevivência, mas no desenrolar do enredo, percebemos que também 

pelo instinto de vingança de Mariana. A peça inicia-se in media res, justamente no momento 

em que Mariana, junto com a família, arrancham-se debaixo de uma oiticica e a tomam como 

morada. No presente da peça, as velhas têm seus caminhos cruzados mais uma vez: a filha de 

Mariana, Branca, apaixona-se e passa a namorar José, o filho da cigana Vina. Chicó, filho de 

Mariana, torna-se amigo de José, em virtude de trabalharem juntos nas frentes de trabalho. É 
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justamente em nome de melhores condições de trabalho e de vida que ambos empreendem 

uma luta de fim trágico para os dois contra o Dr. Procópe, responsável pela turma de trabalho. 

No final da peça, além de acontecer um reconhecimento entre as duas velhas, dá-se-a a 

revelação de tudo o que acontecera até ali e ocorre o embate entre as duas mulheres rivais: o 

revelar da gravidez indesejada de Branca; descobre-se também a invalidez de Tonho; ocorre a 

luta mortal entre os rapazes, filhos das duas velhas e os capangas do Dr. Procópio e então, a 

peça termina no momento da possível visualização dos dois corpos dos rapazes pelas mães. 

Após esse breve resumo é interessante mostrar um pouco da trajetória do teatro nordestino e 

paraibano, bem como da autora Lourdes Ramalho, por vezes, desconhecidos. 

 Por volta da década de cinquenta, o teatro brasileiro começa a ganhar notoriedade a 

partir da decisão do Teatro de Arena de São Paulo de prestigiar os textos feitos por 

dramaturgos brasileiros, o que serviu de influência para que outras companhias seguissem 

essa mesma linha de pensamento e passassem a encenar e valorizar os textos nacionais. 

Vejamos: 

O sucesso de Eles não Usam Black-Tie, com estreia em São Paulo, em 1958, 

restaurou a crença no valor, inclusive comercial, das peças nacionais. 

Segundo Décio de Almeida Prado, “tratava-se de transportar ao espetáculo a 

intenção nacionalizante, procurando-se um estilo brasileiro capaz de 

preservar a nossa peculiar maneira de ser”. (MACIEL, 2005, p. 11) 

 

Diante desses pressupostos podemos lembrar como marco da dramaturgia brasileira o 

surgimento de Vestido de Noiva (1943), de Nelson Rodrigues, autor que já se apresentava 

como inovador da cena teatral em nosso país. A peça abre caminho para uma renovação na 

dramaturgia nacional. Seguiu-se a esse texto, Álbum de Família (1945), Anjo Negro (1946), 

Dorotéia (1947), entre tantos outros, evidenciando a contribuição de Nelson Rodrigues para a 

instauração do teatro moderno, acompanhado por autores que trouxeram muitas contribuições 

para o palco do teatro brasileiro. 

Os jovens passaram a indagar qual o papel do teatro enquanto instituição social, o que 

teria de novo a dizer aos homens e à sociedade de seu tempo. Por dez anos, de 1958 a 1968, o 

Arena funcionou como ponta de lança do teatro político brasileiro. Convém ainda lembrar 

nomes como os de Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal, Plínio Marcos, Antonio Bivar, 

Leilar Assunção, Consuelo de Castro, entre outros que, junto aos que foram mencionados, 

trouxeram suas contribuições para a dramaturgia nacional. 

Voltando os olhos para o Nordeste, o teatro social, quando não político, ia 

conquistando os palcos do Brasil. No Recife o teatro funcionava da mesma forma, 

antecipando-se às vezes a São Paulo. O Teatro de Amadores de Pernambuco, fundado na 
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década de quarenta, valeu-se de todo um repertório estrangeiro, importando do sul 

encenadores europeus, buscando e achando com frequência o ponto exato de equilíbrio entre 

o sucesso comercial e artístico.  

 Em oposição a esse teatro surgem grupos amadores que levantavam a bandeira do 

nacionalismo e da popularização do espetáculo. Entre eles Hermilo Borba Filho, que tem sua 

produção iniciada - no TEP (Teatro do Estudante de Pernambuco). O grupo propunha um 

teatro redemocratizado e que tivesse como destinatário o povo. Segundo Prado, citado por 

Maciel, ele queria “plantar no meio do povo a semente do bom teatro”. (MACIEL, 2005).  

O movimento tem continuidade no TPN (Teatro Popular do Nordeste), que surge em 

torno de 1959. Esse grupo dialogaria com o povo através dos temas das peças, temas 

buscados nos assuntos triviais, na vida do povo, nas histórias da literatura popular em versos, 

poesia épica, trágica, cômica etc. 

  Com a sabedoria estética e sem tantos problemas econômicos, o programa de  

Hermilo patentear-se-ia, dez anos depois, com sucesso, e não  apenas em solo brasileiro, 

tendo O Auto da Compadecida de Ariano Suassuna como exemplo. No contexto nordestino, 

as peças regionalistas, em algumas de suas modalidades, surgem a partir de peculiaridades 

locais como: a seca, o cangaço, a religiosidade, o coronelismo etc. Tudo isso marca a 

chamada Escola do Recife, nome consagrado, e que une escritores como José Carlos 

Cavalcanti Borges e Joaquim Cardoso, Hermilo Borba Filho, e Aristóteles Soares, Luís 

Marinho e Aldomar Conrado, Osman Lins e Francisco Pereira da Silva. (MACIEL, 2005).  

Vale lembrar ainda o nome de Dias Gomes, que tematizando também o Nordeste e o 

seu sincretismo religioso, consagrou-se com o drama O Pagador de Promessas (1960), onde 

faz ferrenhas críticas à intolerância religiosa. Surgem, então novos dramaturgos e, entre eles, 

Lourdes Ramalho. 

 Influenciada por Ariano Suassuna, Dias Gomes, entre outros autores, surge Lourdes 

Ramalho, dramaturga, nascida em agosto de 1923, em uma cidade conhecida como Jardim do 

Seridó, que fica entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, próxima a Caicó. A escritora é 

dotada de excelente atividade criadora, emergente de uma família de fazendeiros e artistas 

ligados a práticas culturais populares, entre eles repentistas e cordelistas.  

Lourdes Ramalho surge no cenário teatral do país com seus textos que recriam, 

criticamente, o universo da gente comum do sertão nordestino, enfatizando as relações de 

tensão e opressão estabelecidas neste contexto social e, por outro lado, a riqueza cultural do 

universo popular da região. A autora ainda remonta a cultura Ibero-judaica, da qual é 

descendente, para suas obras.  
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Empenhada em mostrar a cultura popular da sua região e do seu povo e influenciada 

pelas tradições desse povo, Lourdes Ramalho já escreveu em torno de cinquenta texto que vão 

da prosa ao verso, da farsa à tragédia, do drama à comédia, além de ter produzido um grande 

repertório infanto-juvenil. Sua obra apresenta temas com características universais, 

incorporados em seus escritos desde a tradição clássica, passando pela medieval, pela 

renascentista, sem deixar de dar enfoque às características da cultura popular nordestina. 

Entre os textos de sua autoria podemos citar alguns como: Fogo Fátuo (1974), As Velhas 

(1975), A Feira (1976), Os Mal-amados (1977), A Eleição (1977), O Trovador encantado 

(1999) , Frei Molambo, Ora pro Nobis (1987), Romance do Conquistador (1990), O reino de 

Preste João (1994), Charivari (1997) Chã dos Esquecidos (1998), e Guiomar a filha da mãe 

(2003), entre outros. Se pensarmos na tradição Greco-latina, podemos elencar características 

das tragédias clássicas encontradas em diversos textos da sua autoria, tais como: destino, 

heroísmo desmedido, ironia trágica, sentimento de vingança, conflito familiar e sacrifícios. 

Sob essa perspectiva lembramos aqui os textos: As Velhas (1975) e Os Mal-Amados (1977).  

Quanto aos temas que envolvem o Nordeste e sua tradição cultural, podemos 

encontrar: a seca, os sistemas políticos, a relações sociais, os costumes e as crenças, além de 

uma linguagem irreverente, peculiar da sua região. Características que estão presentes em 

textos como: A Feira (1976), A Eleição (1977), As Velhas (1975), entre outros.  

As obras de Lourdes Ramalho têm o seu enfoque voltado, sobretudo, para a região 

árida do Nordeste, para homens e mulheres que, buscando melhores condições de vida, 

enfrentam a dureza da estiagem de sua terra, lutam e enfrentam as desigualdades sociais 

provocadas pelos poderes políticos e ainda são donas de caráteres ímpares. 

Após essas breves considerações sobre a tragédia, o teatro brasileiro e nordestino, 

assim como sobre a fatura artística de nossa autora, cabe-nos demonstrar nossa intenção neste 

trabalho que é a de analisar a peça As Velhas, de Lourdes Ramalho, sob o viés do aspecto 

teórico que estuda o riso e mais, mostraremos como o riso influencia e modifica, por vezes, o 

cenário e a atmosfera trágica que envolvem a trama. Pretendemos ainda empreender estudo de 

como ocorre a construção dos aspectos risíveis elencados, utilizando como aporte teóricos os 

conceitos de Bakhtin sobre carnavalização da linguagem, o aspecto grotesco, bem como as 

teorias de mecanização do riso de Bergson.  

Como introdução, apresentaremos os demais procedimentos metodológicos que 

permearam esta pesquisa e que foram divididos na seguinte disposição: No capítulo 2, 

pretendemos tecer considerações acerca da persistência do trágico nos dias atuais e a íngreme 

fronteira que se estabeleceu entre o trágico clássico e o cômico popular, exemplificando já 



15 

 

com trechos do corpus escolhido para o estudo. Explicitamos sobre o conceito de tragédia 

utilizado, levando em conta os estudos de Williams, e encerraremos o capítulo perfazendo o 

caminho interligado entre o teatro popular e a sociedade. 

No terceiro capítulo, fizemos a análise dos elementos risíveis dentro da obra, 

discutindo toda uma teoria sobre o riso e apontando esses aspectos já entre os trechos da obra 

As velhas, parte por parte, demonstrando como cada gerador de comicidade atuou no efeito 

final. 

No quarto capítulo, ainda dentro dos elementos risíveis, pretendemos dar enfoque às 

particularidades da linguagem utilizada na obra, considerada pelo nosso estudo a maior fonte 

de produção do riso, além dos desenlaces, complicações, peripécias e desfecho. Para tanto, 

evocamos o conceito de carnavalização de Bakhtin.  

Ao final do nosso trabalho, detalhamos outros aspectos relevantes para que tenhamos 

percorrido este campo específico da crítica literária: a crítica com base nos aspectos culturais 

envolvidos, no contexto histórico, nas situações verossímeis, demonstrando como alguns 

aspectos que burlam com a ordem social local, apontam também para a revelação do que 

chamamos riso transformador. 

 

2. SOBRE CLÁSSICO E POPULAR 

 

2.1 A hegemonia do trágico clássico na fronteira com o cômico popular na obra de 

Lourdes Ramalho  

  

 A Literatura, de uma forma geral, apresenta-se de diversas maneiras as quais se 

convencionou chamar gêneros literários. Por vezes, esta definição foi o bastante quando se 

tratava de classificar esta ou aquela obra de acordo com suas especificações e características 

de escrita. Estruturas relacionadas pertenciam a um determinado gênero. 

 Uma dessas características era exatamente o efeito pretendido com aquela obra. Isso 

determinava quando uma escrita teria uma atmosfera de suspense, sentimentos exacerbados 

no romance romântico e o que falar das obras de investigação policial que detém o leitor 

adepto por horas e horas.    

De acordo com esses fatores de classificação, passou-se a estabelecer limites, como 

linhas imaginárias entre estes gêneros. Na maioria das vezes, era tarefa fácil. Como, por 

exemplo, distinguir uma obra que suscita o riso daquela que suscita a lágrima. Mas quando 
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tratamos do drama, e em especial o drama moderno, este cenário é modificado. Quando 

tratamos dos elementos trágicos, próprios da tragédia clássica e os elementos do cômico 

popular, foco do nosso estudo neste trabalho, há uma tendência à hibridização e o resultado 

desse fenômeno seria o drama social.  

Relembremos as premissas aristotélicas para que se tivesse uma tragédia digna de ser 

campeã nos concursos dramáticos do século V a. C.: “É a tragédia a representação duma ação 

grave, de alguma extensão e completa, em linguagem exornada, cada parte com o seu atavio 

adequado, com atores agindo, não narrando, a qual inspirando pena e temor, opera a catarse 

própria dessas emoções”. (ARISTÓTELES, 2005, p. 24). Só neste trecho apreendemos a 

maioria de seus conceitos chave: a mimese, enquanto representação, a unidade de tempo, a 

linguagem ornamentada, terror e piedade e catarse.  

O drama ocupa um novo lugar para ele reservado na sociedade moderna. Um lugar 

que permite, dependendo do efeito pretendido, que os gêneros literários já não tão puros, 

misturem-se em um processo de criatividade artística mostrada, no âmbito de toda a literatura 

produzida até hoje e que nos permite ir de um efeito a outro dentro de uma mesma produção. 

É o que acontece com a obra estudada no nosso trabalho. Um drama social, que evoca 

sentimentos os mais variados, indo aos extremos do riso e da lágrima, equilibrando-se na 

linha tênue entre os dois gêneros discutidos.  

Temos visto, como exigência da forma, que o trágico nunca se fizesse cômico. O 

simples ato de sentar-se em cena já quebraria toda uma tensão diante da fala do herói, por 

exemplo, que passaria, com esse gesto, a ser desacreditado, pois demonstrou cansaço, 

fraqueza, características indignas para um herói. Mas com a dramatização no drama moderno, 

esse herói passa a ser do povo, gente de carne e osso, passível de cansaço, de expressar tons 

emocionais, isso para favorecer um gênero onde vai estabelecer-se a crítica social. Em se 

tratando do trágico, esse poderia agora ser dramatizado sob óticas diversas como a farsa, o 

sarcasmo, a ironia, o riso. 

Alguns teóricos têm se preocupado bastante com a representação do trágico neste 

drama social. Procurando sempre delimitar as fronteiras e domínios entre a tragédia antiga e o 

drama moderno, que nasceu no século XVIII como consequência indireta das chamadas 

revoluções liberais do Ocidente e como desdobramento da absorção das ideias iluministas 

pela burguesia. Vale ressaltar que o surgimento desses novos ideais torna possível que se 

estabeleça relação entre o drama moderno e social com o seu momento histórico. Observemos 

algumas premissas da estudiosa Sandra Luna (2012), a esse respeito: 
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Enquanto os revolucionários da luta política decapitavam a aristocracia, os 

rebeldes do teatro também destronavam reis e nobres dos papéis de 

protagonistas do drama sério. “Rebaixando” a arte trágica não apenas com 

relação ao status social de seus personagens, mas também concedendo ao 

drama o direito de expressar-se em linguagem prosaica, os dramaturgos e 

pensadores dessa arte instauravam novos parâmetros de composição 

condizentes com a esfera da vida que então passava a ser representada na 

mímesis dramática e que tomava o homem comum e seus conflitos 

cotidianos como foco central para a representação. (LUNA, 2012, p. 29) 

 

Para os críticos literários que se preocupam com a relação da obra com o contexto 

social, o alcance permitido através do drama social e suas vertentes, passou a ter papel 

fundamental na representação do povo. São homens comuns com objetivos comuns como a 

luta por direitos iguais, por exemplo. É a luta de um herói que reflete a partir de sua 

individualidade, uma causa que é, na verdade, coletiva e necessária para a dignificação desse 

homem.  

Na obra As velhas, observamos a ocorrência de personagens que tentam promover essa 

mudança. São personagens que, apesar de estarem em segundo plano, quanto ao embate entre 

as duas velhas rivais, tomam para si o sofrimento de trabalhadores que há gerações sofriam 

com o problema da falta de investimento em recursos contra a seca e que tinham como meio 

de sobrevivência, nesses anos, um trabalho humilhante de esforço braçal quase escravo, pago 

com um mísero dinheiro que posteriormente seria praticamente tomado de volta na compra de 

uma verdadeira ração sem qualidade alguma e com preços superfaturados.  

É pertinente ressaltar que, ao longo da obra, a dramaturga nos envolve na trama 

trabalhando de forma eficiente os ingredientes para a produção de uma tragicidade que 

comova o público: são apresentadas as qualidades dos dois rapazes, a atenção e carinho com 

que tratam suas mães, o fato de serem “arrimo de família”, focalizando as parentes dos heróis, 

prestes a ficarem desprotegidas: velhas e moça grávida.  Com a mesma habilidade com que 

conduz o éphos inicialmente, a dramaturga, enobrece os heróis com a morte em combate, 

condição voluntariamente buscada pelos jovens atuantes. 

Os personagens José e Chicó empreendem investigação contra o Dr. Procópe, 

responsável pelo setor de trabalho dos mesmos, bem como contra a venda dos mantimentos 

superfaturados e desviados do verdadeiro fim que era a doação aos flagelados da seca. Os dois 

jovens tinham como objetivo a mudança daquele quadro social do momento em que viviam e 

a partir de tais atos tão corajosos contra o velho poder dos coronéis do sertão, teriam garantido 

uma mudança social importante para muitas gerações posteriores às suas. Vejamos um trecho 

da obra: 
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JOSÉ- Foi bom ter encontrado Chicó. O que eu faltava saber, descobri 

agora... 

TOMÁS- Vocês tão sabendo de tudo, mas é bom ficar na moita. Cabra 

falador aqui, entra logo nas leis de Chico-de-Brito, metem a macaca pra 

cima. 

VINA- E você acha que ainda se deve cobrir o sol com a peneira? O causo 

dos caminhão de mantimento... 

      TOMÁS- Tá desconfiando de mim, José? 

JOSÉ- Tá doido? É que a gente precisa de prova pra poder abrir a boca. 

CHICÓ- Vocês tão falando dos mantimento que o governo manda pros 

flagelados e os políticos desvia pro barracão? Eu já me escondi e peguei... À 

meia noite chegou um caminhão, eles descarregaram, era leite em pó, jabá, 

feijão, farinha, rapadura. Enquanto, no escuro, eles botavam pra dentro, eu 

entrei na boléia e surrupiei as notas. Tá tudo na minha mão, nota fiscal do 

que veio pra ser dado de graça e  os desgraçado tão vendendo. Só tou 

esperando a hora pra denunciar[...] 

JOSÉ- Chicó, guarde lá suas provas que eu já tenho as minhas: listra com 

nome de defunto, gato, cachorro, jumento, bebê e velho aposentado... Dessa 

feita o Dr. Procope vai responder por tudo, até pelas ossada dos pobre que 

ele mandava matar e enterrar na fazenda. (RAMALHO, 2010, p. 20-21) 

  Como dito anteriormente, a mímesis dramática dos homens daquela região, ou seja, a 

representação que constitui a estrutura interna desse drama, passa a ser o próprio conflito que 

eles têm que resolver. O tema em pauta é o tema de suas vidas. O rebaixamento, inclusive 

estético, representa um contraste em relação à elevação heroica de antigamente, na tragédia 

clássica. Não há queda de reis e sim, de homens do povo em detrimento dos poderosos. Não 

há intervenções dos deuses ou forças sobrenaturais, e sim a ação do próprio homem. 

Características essas que fizeram com que críticos do drama social afirmassem que a tragédia 

havia morrido. A exemplo,  temos George Steiner, em sua obra A morte da tragédia 2006. Ele 

afirma que sem o divino e a nobreza, não se tinha tragédia.  Dizia que com a ascensão da 

classe média ao poder, o centro de gravidade das questões humanas deslocou-se da instância 

pública à privada e que conceitos da tragédia clássica como purgação e blasfêmia tornaram-se 

abstrações filosóficas de uma relevância privada e problemática. 

Não desqualificando os estudos de Steiner (2006), que ainda hoje agregam seguidores 

em seus pensamentos, mas abertos a um diálogo mais possível, tendo em vista a incapacidade 

de distanciar, nos nossos tempos, a literatura escrita e representada da realidade vivida e 

discutida, exemplificamos com o último trecho retirado da obra em questão, o quão coletivo é 

o tema da manifestação proposta. Trata-se de um movimento de rebelião do homem cansado 

de ser explorado e humilhado pelos que detém o poder. É uma revolução que não fica no 

plano individual, filosófico, mas que expande o desejo do homem (privado) ao coletivo 

(público). 
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É ainda a respeito da visão de Steiner e do que foi apresentado na passagem citada de 

As velhas, que trazemos um exemplo de visão que contempla o nosso pensamento sobre a 

hibridização e o de inúmeros estudiosos do drama moderno social. É a visão de um estudioso, 

que já no século XVIII, opunha-se aos preceitos de Steiner e apresentava argumentos como 

este: 

Os nomes de príncipes e heróis podem emprestar pompa e majestade a uma 

peça, mas não contribuem em nada para a nossa emoção. Os infortúnios 

daqueles cujas circunstâncias mais parecem as nossas, devem naturalmente 

penetrar com mais profundidade em nossos corações, e se temos piedade de 

reis, temos piedade deles como seres humanos, não como reis. Embora suas 

posições frequentemente tornem seus infortúnios mais importantes, elas não 

os tornam mais interessantes. Nações inteiras podem estar envolvidas nelas, 

mas nossa simpatia requer um objeto individual e um Estado é uma 

concepção abstrata demais para tocar nossos sentimentos (LESSING, 1962, 

p. 38-39, Citado por LUNA, 2005. p. 31) 

 

É de acordo com a perspectiva de Lessing e através do pensamento de outros 

estudiosos como Raymond Williams e Terry Eagleton, ambos pensadores marxistas, que 

estruturamos a nossa análise sempre levando em conta as relações entre texto e contexto, 

como veremos com a continuidade. 

Vimos, no embate teórico entre o antigo e o novo, ou seja, entre o clássico e algo que 

se permuta para se tornar popular, uma das capacidades que a Literatura tem de mimetização 

da sociedade. Seria algo implausível se assim não fosse. Continuemos a pontuar os momentos 

em que o trágico clássico, como o conhecemos, deixa-se penetrar pelo cômico popular. 

A dramaturgia trágica clássica sempre foi conceituada e definida pela gravidade das 

ações que observavam a lógica de causalidade e necessidade para que a verossimilhança fosse 

sustentada na construção da ação trágica. O que pretendemos apontar é que essa gravidade 

não é a única maneira de representar certas ações. Tomemos como exemplo a morte. Se 

formos pensar na própria condição finita da nossa existência, já estaríamos evocando uma 

situação, no mínimo, irônica e, dependendo do dramaturgo, podemos observar toques de 

sarcasmo. O medo da morte, por exemplo, figuraria como ridículo e, ainda, dependendo da 

construção imagética dada, podemos enxergar nuances do grotesco. 

Continuando a tratar do único mal irremediável, a morte, o que falar da influência dos 

deuses algo genuinamente do trágico clássico, enxergados como grandes manipuladores das 

vidas humanas, como num teatro de marionetes? Por caprichos das divindades nações inteiras 

sucumbiram. Essa inconsequência apresenta-os como que brincando de maneira cômica com 

vidas humanas. Temos em nossa obra, o destino maquinando todos os encontros e 

desencontros possíveis para que se chegasse até a morte dos personagens José e Chicó. O 
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próprio lugar onde se arrancha a família de Chicó, a oiticica, já anuncia o mal presságio da 

aproximação entre as duas famílias. O enlace entre José e a irmã de Chicó, já plantava uma 

discórdia e a amizade entre os dois trabalhadores injustiçados, já era o que o destino 

preparava para o último embate da vida dos dois.  

É fato que os escritos de Aristóteles sobre a comédia se perderam. Mas a partir do uso 

de algumas de suas premissas com relação à tragédia, podemos ensaiar utilizá-las para o efeito 

cômico. Como exemplo, podemos citar a peripetéia, estratégia da tragédia onde através de 

uma reviravolta, há uma inversão de posições. Na obra em análise, por exemplo, temos os 

efeitos do acaso e da fortuna, o fato da cigana Vina, andarilha e nômade por natureza, e 

Tonho, transgressor e desertor do seu lar, acabarem aleijados, entrevados, presos a um batente 

e a uma esteira sem poderem mais se locomover livremente.  

A cena citada aproxima, perigosamente, através da ironia trágica, a tragédia da 

comédia, evidenciando que muito do que há na tragédia é conseguido através do trabalho com 

a retórica para enfatizar o que o dramaturgo quiser. Quando existe uma intensa carga de 

ironia, inclusive linguística, como é o caso da nossa peça, isso provoca um descrédito, como 

se o fato fosse irreal ou mesmo cômico e não desencadeador do trágico. Então, apesar de real, 

não seria crível. Trazemos, como exemplo, o momento em que a cigana Vina, no passado da 

peça, descarrega uma gama de pragas a sua rival Mariana por ter lhe negado um taco de carne 

de bode. Vejamos. 

MARIANA- Que bom coração é esse que só se derrete para bicha sem 

vergonha? (suspira). Desde o começo, a bicha ia todo dia no curral ver uma 

palangana de leite, que ele dava. Mas, como ia dizendo, quando fiz tensão de 

estraçalhar a sujeita, ela deu um passo atrás e respondeu imperiosa: - Você 

me nega um taco de carne, mas pode esperar que coisas mais importante vai 

lhe ser nagada pro resto da vida. Disse isso com uma certeza tão grande, que 

eu, fora de mim, tasquei-lhe o tabefe na cara, chega estralou. Aí ela, que 

tinha caído, levantou-se e saiu chorando, o vestidão varrendo o caminho e o 

menino correndo atrás. (RAMALHO, 2010, p. 26) 

 

São palavras de maldição, que funcionam como uma previsão, pois vem a se realizar, 

mas que pela maneira como foram tratadas na cena com profundo desdém e não com medo, 

soam como bizarro fazendo o trágico cair nas armadilhas do cômico. 

Algo que nos chama a atenção nesse momento é o fato da realização de cenas 

paródicas não ser apenas fruto do drama moderno. Temos como exemplo a forma que 

Eurípedes encontrou para parodiar e assim zombar de estratégias dramáticas utilizadas por 

Ésquilo, que anos antes criou e fez agir a personagem Electra, que através do artifício da 

interpretação de pegadas deixadas próximas ao túmulo de Agamêmnon, evidenciava o retorno 
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de seu irmão Orestes. Eurípedes cria a sua Electra e a direciona a negar-se a fazer tal 

interpretação, levando o público ao riso. Na nossa obra temos o momento em que Mariana 

finalmente reencontra o homem amado, mas se nega a ficar com ele, por ser agora “um monte 

de ossos”. 

MARIANA- (Reagindo com ciúme) Bem feito! Tô de peito lavado! Foi 

castigo de Deus. Eu pedi e vi. 

VINA- É essa a mulher boa? 

MARIANA- Tanto que chorei por Tonho, tanto que me doeu a saudade dele. 

Tanto que esperei, pelas noite adentro a volta do meu home, desse marido... 

VINA- (Cínica) Tardou- mas achou. Agora é só levar. 

MARIANA- Pra quê? Quem comeu a carne que roa os ossos. 

VINA- Leve. O homem é seu. Quando Deus casa é pra eternidade. 

MARIANA- Pra quê vou querer um morto-vivo. 

VINA- (Divertida) Onde foi casa é tapera. Afinal você é a mulher “a 

esposa”. (RAMALHO, 2010, p. 42) 

 

  Isso comprova como as definições dos gêneros dramáticos foram flexionadas e 

demonstra também como a escrita de Lourdes surpeende-nos teoricamente pelo que vimos até 

aqui. Depois de concluirmos essa parte de nossa análise, somos levados a concluir que não se 

trata de mesclar gêneros, apenas, e sim de fazê-lo com tal método que suscite uma seriedade 

na irreverência. Citamos a personagem Branca, que se tornou ícone da moça perdida, 

representação figurativa de sua própria persona, resultado de sua rebelde ação de estar grávida 

e símbolo do eterno retorno com todas as implicações míticas do ciclo de morte e 

renascimento, já que espera a chegada de um bebê, que já vai nascer de pai morto. 

Ao compor As velhas, Lourdes Ramalho nos lembra Dionísio, a divindade 

eternamente debochada, ironicamente, patrono da arte trágica. Em meio ao sarcasmo e ironia, 

da inversão de parâmetros de verossimilhança, Lourdes parece querer fazer o gênero trágico 

clássico dar as mãos ao seu oposto para fazer-nos apreciar a existência humana, que é farsesca 

e irônica. Seu drama social, descendente da tradição trágica, que se apresenta na forma de 

drama moderno, aceita as várias formas de permuta, de reescrita, de novidades e até de 

paradoxos verossímeis como o riso na tragédia.  

 

2.2 A tragicidade do texto dramático moderno em As velhas 

 

Elenquemos alguns conceitos-chave da tragédia, segundo A poética, que podem atuar 

na análise da obra. Vejamos como estes atuam na montagem da tragicidade da peça, termo 

estudado por Raymond Williams em sua Tragédia Moderna. No espaço de diálogo entre as 

personagens, muitas revelações serão feitas, e nesse momento, é que surgem alguns elementos 
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como: o reconhecimento, peripécias, erro trágico, heróis, presença do destino, oráculo etc.A 

situação apresentada no início do texto, como podemos notar, remete à temática da seca, 

evocando as imagens dos retirantes. A música de abertura da peça já anuncia o que iremos 

presenciar no desenvolver da ação.  

 

 Bate o sol e assola a estrada 

 Caminheiro a caminhar 

 Como é longa a caminhada 

 Como é tristonha a jornada 

 Segue a leva sem parar... 

    Bate o sol e assola a estrada 

    Bate o sol e assola a estrada[...] 

    Bate sola pé cansado 

    Que teu destino é correr 

    Come terra- Boca triste 

    Antes dela te comer (RAMALHO, 2010, p. 5) 
  

A música funciona como anúncio do espetáculo. Algo encontrado nas peças clássicas 

e que apresenta o tema a ser desenvolvido, no caso, a seca que assola o sertão nordestino, que 

castiga as famílias e as força a migrar de uma região para outra em busca de uma existência 

mais favorecida, na esperança de que aquela andança não seja em vão. Temos ainda nessa 

abertura do texto, um verso que funcionaria como uma espécie de prolepse, uma adivinhação 

para o trágico. É como se alguma morte fosse por ela anunciada. Termo que provém do grego 

e que, na Grécia antiga, designava um grupo de dançarinos e cantores usando máscaras que 

participavam ativamente nas festividades religiosas e nas representações teatrais, na tragédia 

clássica, o coro é uma personagem coletiva que tem a missão de cantar partes significativas 

do drama. Na origem, representa a polis, a cidade-estado, ampliando a ação para além do 

conflito individual. De início, o texto do coro constituía a parte principal do drama, ao qual se 

interpolavam monólogos e diálogos.  

Com o desenvolvimento da tragédia, o coro fixou-se como uma parte secundária do 

texto dramático, geralmente reservada ao comentário público. Em consequência, o coro torna-

se depois uma parte perfeitamente supletiva que apenas serve para fazer uma pausa entre os 

atos. Com o desenvolvimento do drama, o coro perde a sua configuração e importância 

original, abandonando a representação de uma personagem coletiva. A parte coral pode então 

ser executada por um só cantor, como acontece, por exemplo, na peça em análise, Chicó 

sendo o representante. Por seu carácter repetitivo, o coro aproxima-se da função do refrão. No 

teatro moderno, fala-se por vezes em personagem de coro para designar aquele ator que 

comenta regularmente a história representada. A função original do coro da tragédia grega 
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não se perde nesta concepção: ele funciona sempre como um espectador ideal que se 

responsabiliza pelo equilíbrio das emoções e pela moderação dos discursos. 

A família de Mariana discute e resolve fixar moradia naquele rancho. A partir desse 

momento, através do diálogo das personagens e dos solilóquios de Mariana é que vamos 

perceber que, paralelamente ao tema da seca, serão desenvolvidos outros temas, como o da 

exploração humana pela indústria da seca e a resolução de um antigo conflito entre as 

protagonistas. 

     A ação em As Velhas inicia-se in media res, no meio das coisas importantes, pois 

segundo essa premissa, fatos importantes para o conflito já aconteceram no passado e serão 

rebuscados pela fala de uma das personagens, seguidos dos fatos desencadeadores do 

desfecho. Começa justamente a partir do momento em que a família de Mariana resolve fixar 

moradia embaixo de uma árvore, o que engendra a condição essencial para a deflagração dos 

conflitos. A cena 01 desenvolve-se a partir da temática da migração, com aquela família 

cansada de vagar, mas sem escolha devido às condições sociais em que se encontrava: 

BRANCA – Tou cansada de viver pra riba e pra baixo, os cacarecos na 

cabeça, como se a gente tivesse sido a vida toda retirante [...] Ora, a gente 

sempre teve onde morar, com que passar, sempre foi considerado – e agora 

deu pra correr mundo... Podia ter ficado em casa, como gente decente... 

MARIANA – (QUE ESCUTAVA) E que diabo você queria ficar fazendo 

naquele desterro? – Comendo lagartixa assada ou fazendo vida de santa? 

(RAMALHO, 2010, p. 8) 

        

Em As Velhas, as personagens são pessoas simples, humildes, em oposição aos 

homens superiores, nobres que povoavam as tragédias clássicas. A linguagem não é 

retoricamente rebuscada, elevada, e nem ornamentada segundo os preceitos de Aristóteles, 

aproximando-se mais da comédia. 

 Nesse drama de Lourdes Ramalho, a classe social representada pelos protagonistas é a 

de proprietários rurais em decadência por causa da seca, está desalentada em termos sócio-

econômicos, de maneira que a linguagem da peça condiz verossimilmente com a 

representação dos agentes dramáticos.  

 Enquanto na tragédia clássica os heróis em cena eram nobres, superiores, estavam 

ligados a uma ancestralidade e respondiam por ela, o herói no drama moderno enfrenta e vive 

conflitos, mas num plano cotidiano. Portanto a luta e os preceitos de Chicó e José os tornam 

heróis. Não são eles nobres, superiores, mas sim, homens reais que sofrem e lutam em busca 

de melhores condições de vida.  Chicó e José veem a vida deles e a do povo ser negada por 

outros homens, o que desperta o desejo de ambos pela luta. Segundo WILLIAMS (2002), que 
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teoriza sobre o drama da atualidade e seus heróis, “não é contra deuses ou coisas inanimadas 

que o seu ímpeto combate, nem contra meras instituições ou estruturas sociais, mas contra 

outros homens”. 

 A coragem e a honra de Chicó e José juntamente com o orgulho e a ousadia que 

carregavam os transformaram de sertanejos simples em homens fortes, bravos e destemidos, 

verdadeiros “heróis”, capazes de entregar a própria vida em defesa dos seus ideais.  

 Como todos os heróis, Chicó e José pagam um preço muito alto por se envolverem 

nessa luta e levam grandes sofrimentos para as suas famílias. Mas essa situação conflituosa é 

crucial para o desenvolvimento e desenlace da ação, pois é a partir da amizade dos dois e 

desse envolvimento deles com as denúncias do barracão que as duas famílias se aproximam e, 

dessa aproximação, resultarão as várias revelações. 

 Para Aristóteles (2005), as tragédias mais belas não devem imitar homens muito bons, 

nem homens muito maus, mas homens que se encontram numa situação intermediária, porém 

esse homem deve gozar de elevada reputação. No texto As Velhas, percebemos que não se 

trata de personagens de grandes reputações, pois esses agentes dramáticos são personagens 

simples que habitam o universo popular do sertão nordestino. Quanto ao fato de essas 

personagens serem boas ou más, diremos que se classificam numa situação intermediária, 

nem muito boas, nem muito ruins, simplesmente humanas. 

Williams (2002, p.32) ao teorizar sobre a tragédia moderna, afirma que “a definição de 

tragédia como dependente da história de um homem de posição”, é uma alienação, pois esse 

conceito foi sofrendo alterações através dos tempos, e o destino trágico de um herói de 

posição social elevada já não representa mais o destino do seu povo. Novas definições foram 

surgindo e novos tipos de tragédias também. Segundo esse teórico, essa ordem foi quebrada, e 

o destino de um cidadão comum passou a figurar e despertar interesse pelo público leitor, o 

sofrimento de um homem comum poderia ser tão real e tão comovente quanto o sofrimento de 

um príncipe. Segundo Pavis (2008 p. 42), “A partir do séc. XIX, o herói designa tanto 

personagem trágica quanto a figura cômica”. Esse perde o seu valor exemplar mítico e não 

tem mais o sentido de personagem principal da obra épica ou dramática.  

No que diz respeito ao aspecto de tragicidade da peça, não se pode deixar de investigar 

o chamado “erro trágico”, que corrobora para isso. Aristóteles classifica esse erro como 

hamartia, forma de artifício dramático que desencadeia os episódios causadores da catástrofe. 

Assim, a hamartia é uma espécie de ação errônea, um ato nocivo, uma transgressão praticada 

involuntariamente, mas, mesmo sendo involuntária, não isenta o agente de responsabilidade. 

Trata-se de um erro involuntário, o que leva o herói a cair em desgraça, despertando a piedade 
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do leitor-espectador. Contudo, no drama moderno a tragicidade deriva quase sempre de erros 

voluntários, mas podem ocorrer também erros involuntários. 

 Pensando nesses pressupostos teóricos, podemos, então, dizer que em As Velhas o 

“erro trágico” apresenta-se em vários momentos nas ações deflagradas. É a partir da decisão 

de Chicó em parar e fixar moradia sob a oiticica, naquele lugar, que surge o primeiro “erro”. 

Vejamos. 

BRANCA – (QUE OBSERVAVA O LOCAL ABSORTA) – Deixa de 

leseira, Chicó, e resolve se a gente fica aqui ou não... Eu tou é cansada – e 

quando a gente ta enfadada só quer mesmo é canto pra sossegar [...] (p. 53) 

CHICÓ – Pra que melhor ? – Uma oiticica com um sombrão de fazer gosto, 

toda cercada em redor de marmeleiro [...] Parece até coisa prometida por 

Deus [...] (RAMALHO, 2010. p. 55) 

 

 A família de Mariana resolve parar e fixar moradia naquele lugar. Todavia o ponto de 

parada será justamente o lugar de encontro com o destino trágico. Trata-se de uma decisão 

errônea que vai oferecer condição para a ocorrência de outros erros. Perceberemos isso com a 

evolução da peça, que deixa transparecer o real motivo da retirada de Mariana – a busca por 

vingança. Em decorrência dessa decisão ocorrem: a amizade de Chicó e José, que nasce a 

partir do envolvimento deles relacionados às denúncias dos barracões, fatores importantes 

para aproximar aquelas famílias separadas no passado. Outro ponto importante é a relação de 

Branca e José, que acontece mediante a amizade entre Chicó e José, culminando assim, no 

namoro, posteriormente na gravidez de Branca e, consequentemente, no novo embate: 

Mariana - Ludovina, que coloca frente a frente as duas rivais do passado numa situação que 

provocará a peripécia e trará reconhecimentos à trama. 

Analisando o diálogo desenvolvido por Mariana e Branca na cena 05, podemos então 

observar que nos é revelado outro erro que ocorreu no passado e que se configura como a 

grande causa do destino fatídico que irá enlaçar os personagens. Trata-se do episódio que 

envolveu Mariana, Tonho (seu esposo) e a cigana Ludovina. Nesse caso temos um erro que se 

configura como um erro voluntário praticado, momentaneamente, por Mariana, e 

posteriormente, após descobertas, por Tonho e a cigana. Vejamos: 

MARIANA – Eu me lembro como se fosse hoje... Tonho tinha matado uma 

criação e tava despencando a matutagem. Era um bodinho novo, de uma 

cabrinha que dava leite pra Chicó. Eu ia me assentando junto, com Chicó no 

colo, quando ela apareceu, puxando um menino pela mão, e foi logo 

pedindo: - “Ganjão, me dê um pedaço dessa carne, que eu tou de desejo...” 

BRANCA – E quem era ela? 

MARIANA – A cigana, a desgraçada... (TOMÁS REDOBRA A 

CURIOSIDADE) – Aí Tonho olhou pra minha banda, a faca na mão como 
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quem ia cortar um pedaço, e eu, no continente, gritei: - “Que desejo que 

nada, sua pidona, o costume de vocês é esse, passar a mão em tudo que vão 

encontrando” – Ela muito cheia de si, virou-se pra 

Tonho e falou – “Ganjão, vai negar uma coisa que uma mulher prenha ta 

desejando?” – Dessa feita perdi a paciência e perguntei bem bruta: - “Por 

que seu desejo é só pra comer coisa boa? – deseje comer bosta de boi ou 

chinica de galinha que tem muita, em todo canto”. – Ora eu já não 

agüentava... (CALA-SE REPENTINAMENTE).  

BRANCA – Num agüentava o quê? 

MARIANA – Num agüentava o chamego do seu pai com esses ciganos, 

arranchado a bem dois mês na terra da gente... Aí, quando vi Tonho, de faca 

na mão, fazendo tenção de dar o taco de carne, e a bicha, renitente, a pedir: - 

“Me dê, Ganjão, pra eu num perder o menino.” – Larguei Chicó no chão e 

dei um salto no meio dos dois, gritando: - “Dessa carne você num leva um 

fiapo. – Se quiser passar bem, vá atrás do macho que lhe emprenhou, sua 

cadela safada.” E, batendo mão no trinchete que tava com Tonho, parti pra 

ela, com ganas de deixar estirada no chão – a ela ou a seu pai.  

 BRANCA – Meu pai num teve culpa de nada. Por certo tinha bom 

coração... 

MARIANA – Que bom coração é esse que só se derrete pras bicha 

senvergonha! (SUSPIRA) – Desde o começo, a bicha ia todo dia no curral 

ver uma palagana de leite, que ele dava. – Mas, como ia dizendo, quando fiz 

tenção de estraçalhar a sujeita, ela deu um passo atrás e respondeu, 

imperiosa: - “Você me nega um taco de carne mas pode esperar, que coisas 

mais importantes vai lhe ser negada pro resto da vida.” – Disse isso com uma 

certeza tão grande, que eu, fora de mim, casquei-lhe o tabefe na cara, chega 

estralou... Aí ela, que tinha caído, levantou-se e saiu chorando, o vestidão 

varrendo o caminho, e o menino correndo atrás. 

BRANCA – E meu pai... Num fez nem disse nada? 

MARIANA – Tonho? – Ficou por ali, zanzando... Daí pra frente tratou de 

vender o gado e largou-se no mundo, com ela. (RAMALHO, 2010. P. 12) 

 

Como podemos ver, trata-se de um erro voluntário. Aqui a ação maléfica se dá de 

forma consciente. Surge em um primeiro momento a partir do destrato de Mariana ao negar a 

carne à cigana Vina. Mas, posteriormente, no presente da peça viríamos a reconhecer que o 

erro atua na ousadia e a arrogância da cigana e na transgressão de Tonho. Ambos cometem o 

erro da traição e fogem juntos, o que desencadeou consequências diversas para aquelas 

famílias: Mariana ficou sozinha, sem seu homem para cuidar e sustentar os seus filhos, e 

Tonho e a cigana também enfrentaram grandes dificuldades, que veremos adiante. 

Outro erro trágico configura-se no relacionamento de Branca e José, mas de forma 

voluntária e involuntária, pois eles sabiam que ambas as famílias não queriam o namoro dos 

dois, mesmo assim consumaram a relação amorosa. Ao mesmo tempo, eles não sabiam o que 

havia acontecido entre suas famílias no passado, eram inocentes nesse ponto.  

Mariana, desconfiada do envolvimento de sua filha Branca com José, sai à procura de 

provas para confirmar suas suspeitas. Temos aqui a preocupação de mãe em sondar as fugidas 

da filha. Ela tinha a necessidade de proteger seus filhos contra as interferências que a vida 
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impõe, principalmente porque sabe como é o comportamento de Branca, moça nova na flor da 

idade (16 anos). Mariana tinha medo do destino de Branca. Suspeitava que o que acontecera 

com ela também poderia acontecer com sua filha: 

MARIANA – Ai meu Jesus crucificado nunca pensei sofrer uma agonia 

dessa. – nem quando Tonho me largou passei um desespero igual. – foi um 

palpite que tive, pois já tinha visto uns pantins e já vinha desconfiado... [...]. 

– Ah desgraçada, por que não te matei na hora? [...]Pra num fazer de teu 

irmão um criminoso. Num foi nem preciso botar em confissão – O que 

escutei deu para acusar todo o papel da verdade... a minha filha, a minha 

donzela, os zelos de minha alma e orgulho do irmão – num passa duma 

desavergonhada, que se entregou nos mato, como um bicho bruto... e agora, 

prenha, corre atrás do macho, rebaixada até o último ponto-mulher bulida, 

sem valia, mendigando a compaixão que num merece. – Quem quer casar 

com uma puta? [...] nem ele, o culpado. – agora, eu, a mãe, que bote o pano 

na cabeça e vá me humilhar, vá rogar nos pés do sedutor que limpe o nome 

dela – [...] – mãe é bicho pra sofrer. – engole cada bocado amargo...  

(RAMALHO, 2010. p.37) 

       

 Com sua aproximação com José, sem perceber, Branca vai costurando a trama que 

provocará o reencontro entre as duas inimigas do passado, Mariana e Ludovina. Branca 

envolve-se com José, e desse envolvimento surge a gravidez. Os dois costumavam se 

encontrar à noite em uma nesga de mato, e em uma dessas noites, após ser inflamado por 

Branca, José comete o “delito” que ajudará a aproximar as duas rivais. 

BRANCA – Quem vai casar é nós dois e ninguém vai esperar o inverno para 

isso.  José, será que você é de gelo pra aguenta essa guerra da família sem 

esquentar a cabeça? – Se num gosta de mim diga logo, pois tou sem saber se 

o que você tem é covardia ou falta de amor por mim. 

JOSÉ – Venha cá, você ta me tirando a terreiro e agora vai ver se eu gosto 

ou num gosto de você, sua doida, maluca, endiabrada... 

BRANCA – (ASSUSTADA) – Espere, não, José, pode vim gente, mãe ta 

esperando... José, meu querido, não, não... (BLEQUE).(RAMALHO, 2010. 

p.37) 
        

Portanto, o encontro desses dois jovens culmina na gravidez de Branca, o que incita 

Mariana a procurar a família de José. Mariana, à medida que se aproxima da casa de José para 

reclamar a honra da sua filha, aproxima-se mais ainda da revelação do destino. Mariana se dá 

conta de que se aproxima do seu passado, quando chega à casa de José. Não o encontra e 

quem está em casa é a sua mãe, Ludovina, aquela cigana que lhe roubou o esposo há dezesseis 

anos. Nesse momento, acontece o reconhecimento. Segundo Aristóteles, o reconhecimento é a 

mudança do desconhecimento ao conhecimento.  

É justamente a partir do encontro entre as velhas na cena 11, que Mariana começa a 

perceber que aquele rosto não lhe é estranho, ela o conhece, mas não se lembra de onde. 
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Quando Mariana pergunta se José vai demorar a chegar, Ludovina responde que não sabe, e é 

a partir desse diálogo que as coisas vão se esclarecendo: 

VINA – Como posso saber – se ele saiu numa missão de vida ou de morte. 

MARIANA – Que Deus nos ajude. – É o caso do barracão – Chicó também 

ta lá...Eu no aperreio, nem me lembrei. 

VINA – A senhora é a moradeira da oiticica?  

MARIANA – Sou... tamo arranchado lá... (OLHANDO VINA 

DEMORADAMENTE) Me deu a impressão de que lhe conheço... A senhora 

dá os ares com alguém, num me lembro quem é...  

VINA – (NA DEFENSIVA) – Ta me tomando por outra pessoa. Num tenho 

parente nem aderente por aqui.  

MARIANA – Num é gente de perto. É lembrança que vem de longe... Do 

passado. – Qual é a sua graça, que mal lhe pergunto?  

VINA – Eu acho que a senhora ta ariada... Vá simbora que ta escurecendo e 

aqui num se usa mulher andar sozinha pelo mato, principalmente a noite. 

(RAMALHO, 2010. p.42) 

 

 A descrição dessa cena mostra que o reconhecimento não acontece de um momento 

para outro, mas aos poucos, à medida que o diálogo vai sendo travado entre as duas 

personagens.  

MARIANA – (RECORDATIVA) – Primeiro foi as feição, agora o tom da 

voz... Eu lhe conheço – Já lhe vi, num sei bem onde nem quando, mas sei 

que vi...  

VINA – (AGRESSIVA) – Onde, por certo? – dessa terra nunca sai, nunca 

fui arretirante...  

MARIANA – Mas num ta livre de ser. – O futuro a Deus pertence. 

VINA – Se é praga que caia no seu lombo, desgraçada.  

MARIANA – (VITORIOSA) – Ludovina! – Agora me lembro! Até que 

afinal lhe encontro. (RAMALHO, 2010. p.44) 

 

 Mariana foi se lembrando aos poucos da cigana. Um dos fatores que contribuiu foi, 

sem dúvidas, a linguagem agressiva de Ludovina, marca característica dessa personagem. O 

reconhecimento é uma espécie de transformação de um estado de ignorância para o estado de 

conhecimento de uma relação entre as personagens. Dessa forma, o acaso colocou frente a 

frente as antigas rivais numa situação entrelaçada  e conflituosa. Vejamos. 

MARIANA – Ora, num é o que eu digo, até as pedras se encontra. – Então 

você num me conheceu? – Olhe pra minha cara num dá pra se lembrar? 

VINA – (DESDENHOSA) – Nunca vi tão gorda. 

MARIANA – Num me conheceu? – Pudera. – Quem faz sempre se esquece.  

VINA – Num tou entendendo nada do que você ta dizendo 

MARIANA – Num ta entendendo? – Pois eu já lhe refresco a memória – Há 

quanto tempo não vai ao Vale do Piancó? (RAMALHO, 2010. p. 45) 

 Como se observa, Ludovina está o tempo todo se fazendo de desentendida. Até aqui, 

ainda não quis se revelar. Pois sabe que tem muito mais a perder. Mas, Mariana, levada por 

um sentimento de vingança, sentimento que manteve viva a esperança de reencontrar seu 
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marido, não desiste, insiste em que a outra resolva aceitar aquela nova realidade. Vina então 

admite ser quem é na verdade e acaba revelando novos fatos a Mariana a respeito da relação 

com Tonho. 

VINA – Você ta doida mulher. – Saia daqui, eu num sei quem é você. 

MARIANA – Sabe, sabe muito bem, agora, que sou a mulher de Tonho da 

Baraúna, sou Mariana, aquela que vocês deixaram sozinha, com um filho se 

arrastando e outro no bucho. – Se lembra do curral, onde todo dia ia ver 

leite?  

MARIANA – E você se arrependeu de ter tomado o meu Tonho, mentindo 

que tava prenha dele?  

VINA – E tava mesmo. Era dele. E, se quiser saber melhor, naquele tempo já 

fazia três mês que nós se gostava – Aí ele levou o bando pra morar lá, no 

sítio.  

MARIANA – Até que enfim se descobriu e contou mais do que eu queria 

saber. Então, Tonho vivia com você há tempos. – Cachorro vira-lata! – E, 

agora que se deu a conhecer – conte o resto da putaria – me diga onde aquele 

infeliz ta, se ta vivo ou se o cão já carregou ele pras profundas. 

(RAMALHO, 2010. p.47) 

 

Para Aristóteles, essa passagem do ignorar ao conhecer move os personagens para a 

dita ou para a desdita. Nesse caso, veremos que essas personagens são movidas para a desdita, 

já que o destino escolhido para essas duas mulheres ainda reservava muitos sofrimentos, 

como veremos adiante. 

Nesse sentido podemos dizer que na peça há também peripécia, já que segundo 

Aristóteles, “a peripécia é uma viravolta das ações em sentidos contrários”. Mas ao contrário 

da tragédia que Aristóteles propõe em sua Poética, no drama As Velhas, a peripécia acontece 

não mediante o reconhecimento. No primeiro momento, em uma leitura retrospectiva da ação 

da peça, Mariana está em sua residência juntamente com o seu filho Chicó e o seu esposo 

Tonho, que por sua vez, está esquartejando um bode, sendo todos surpreendidos pela chegada 

de uma cigana pedindo um pedaço de carne. Ali, Mariana tinha residência fixa, vivia uma 

vida sedentária, e, Ludovina, por sua vez, era cigana andarilha, vivia como nômade, que, por 

questões culturais, passa a vida migrando de um lugar para outro. Mariana, depois que o seu 

homem a abandonou, esperou que seus filhos crescessem um pouco, e, depois, movida pelo 

sentimento de vingança e de ódio, passou a correr o mundo atrás de um acerto de contas. 

Assim, passa a viver como nômade, como retirante, com o pretexto de que estava fugindo da 

seca, embora, sem o saber, estivesse indo ao encontro do passado e das amarguras que o 

destino lhe reservara. 

Voltemos à cena 01, quando em solilóquio Mariana revela o verdadeiro motivo de 

viver como retirante. 
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MARIANA – Também, viver que nem judeu errante... Mas já comecei vou até 

o fim... Esperei a vida inteira por isso – andar, andar até achar aquele ingrato. 

[...] Mas as leis de Deus tem que ser justa, tem que fazer ela pagar tim-tim por 

tim-tim todo o mal que me fez. (RAMALHO, 2010. p. 1) 

 

 Mariana, que antes tinha residência fixa, passa a viver como retirante. Enquanto 

Ludovina, que antes era cigana, como dissemos, passa a viver em residência fixa após 

cometer o erro de fugir com o homem da rival. Depois de algum tempo, é obrigada, por 

circunstâncias do destino, a fixar moradia em um único lugar, pois, segundo a própria 

Ludovina, Tonho ficou doente, e mantém-se preso a uma esteira, tendo que depender dos 

outros até para realizar as necessidades físicas. 

 Ludovina, assim como Tonho, está presa a uma doença, uma espécie de paralisia 

física na parte inferior que a impede de andar sozinha. Sendo assim, aquela cigana andarilha 

já não existe mais, porque está impossibilitada, dependendo de outros para se movimentar. A 

peripécia aqui se justifica, porque acontece a mutação dos sucessos no seu contrário, pois 

Mariana passa a viver como retirante, e Ludovina, que antes era cigana, passa a viver uma 

vida sedentária. Na ação do texto existe uma inversão da situação que corrobora para 

intensificar o efeito do elemento trágico e embora essas inversões tenham ocorrido no 

passado, à cena do “reconhecimento” é o momento em que essas peripécias deixam-se ser 

reveladas. 

 Com o desenvolvimento da ação, percebemos que aquelas escolhas não foram boas 

para nenhuma das duas protagonistas. Não foi boa para Mariana em sua busca desenfreada à 

procura de vingança; nem para Ludovina, condenada a viver presa a uma esteira na sua porta, 

e ainda precisando dar conta das necessidades de Tonho, que, por sua vez, encontrava-se 

numa situação ainda pior que a dela.  

O final trágico de Chicó e José se dá por conta também do erro dos dois, a teimosia e a 

valentia de ambos faz com que eles entrem na luta contra as enganações e desmandos do Dr. 

Procópe. Decididos do que queriam, vão ao encontro do destino trágico. Um erro voluntário, 

mas cometido pelo sentido de luta, reivindicações em prol de melhorias para os pobres do 

sertão. Chicó e José lutam pelo povo e por isso são envolvidos em uma catástrofe que culmina 

com os dois estirados e feridos no chão.  Enquanto as duas velhas discutem, se praguejam, 

Chicó e José estão na ação de desmascarar o Dr. Procópio. Nesse momento chega o mascate 

Tomás e interrompe a discussão entre ambas. Vejamos: 

TOMÁS (Entra correndo) Depressa, é preciso acudir Jose e Chicó. Tão 

baleados. Vou atrás de Miguel da Bicicleta pra ir a rua chamar o doutor.  

MARIANA E VINA : Tomás, meu filho ta vivo?  
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TOMÁS: Só vi eles caído no chão numa poça de sangue e num tem carro 

que queira levar pra rua. (RAMALHO, 2010. p.45) 

  

Poderíamos dizer que os erros cometidos pelos personagens não constituem uma 

hamartia, no sentido concebido por Aristóteles para uma tragédia perfeita, mas vale a pena 

lembrar que estamos analisando um drama moderno e que, apesar de não comungar com a 

totalidade das premissas aristotélicas, todos os erros cometidos colaboram para a tragicidade 

da peça.  

Sobre a ideia de sofrimento contínuo, também a encontramos presente em toda a 

trama. Portanto, podemos considerar a existência do pathos na obra, que são as lamentações 

em cena. Muitas são essas lamentações, murmúrios ao logo da obra. Por exemplo, o 

sofrimento de Mariana, por ter ficado sozinha, sem o seu homem: 

MARIANA- (Ainda em solilóquio) Que vida tenho levado!...Queria ver se 

com Tonho a gente tinha desandado a esse ponto...fiquei sem meu Tonho e 

quem quiser que pense o que é uma mulher nova, forte, viçosa, caçar nos 

quatro canto da casa o seu homem e só achar a saudade dele...Dá vontade da 

gente desabar no meio do mundo e fazer tudo o que num presta. 

(RAMALHO, 2010. p. 37) 

 

 A lamentação de Mariana ao ver sua filha desonrada e ter que se humilhar para 

reclamar essa honra à sua inimiga: 

 
Cena 11 

Monólogo de Mariana, enquanto caminha até a casa de Vina. 

MARIANA- (Pano enrolado à cabeça, continuação da caminhada, na qual 

encontrava Branca e José.) Ai, meu Jesus Crucificado, nunca pensei sofrer 

uma agonia dessa. – Nem quando Tonho me largou passei um desespero 

igual...Eu sofrendo as agonia da incerteza, até que hoje criei corage – e segui 

atrás... e presenciei tudo. – Ah, desgraça, por que num te matei na hora? – A 

minha filha, a minha donzela, os zelo de minh`alma e orgulho do irmão – 

num passa duma desavergonhada, que se entregou nos mato, como bicho 

bruto... E agora, prenha, corre atrás do macho, rebaixada até o último 

ponto...Ô filha pra dar trabalho. – Acho que foi as agonia que passei buchuda 

dela – a pobre nasceu em ânsia. Toda raiva, toda a revolta de minha vida 

passou pra ela... ai, meu Deus, lá está a casa...Com que cara eu vou aparecer 

na frente do rapaz? Daí-me coragem, Virgem Santíssima. (RAMALHO, 

2010. p. 38) 

 

  Neste ponto, podemos relacionar o escrito acima com a premissa de ideologia de 

Marx: temos, nesse quadro, os constructos da superestrutura da sociedade. Vemos como a 

ideologia de uma sociedade – um elemento nessa complexa estrutura de percepção social 

garante que a situação em que uma classe social tem poder sobre as outras seja vista pela 
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maioria dos membros da sociedade como “natural”, ou que nem seja vista. Predecessores de 

Marx já enxergavam a Literatura como fonte de análise e crítica social, encaixando o artista, 

no caso, o escritor, na condição de esclarecedor social. Podemos perceber isso nas formas 

como Lourdes Ramalho conduz a história. 

Temos ainda, o sofrimento de Branca, por ter que conviver com a situação de mãe 

solteira, seguindo, assim, a trajetória da mãe: 

 

BRANCA (só) – Agora. Dona Branca, é mostrar que é bem filha de 

Mariana, é levantar a cabeça e receber nos peito toda a desgraça que possa 

acontecer... É criar coragem e enfrentar tudo – a compaixão ou o abandono; 

a benção ou a maldição – mas lutar, lutar como sua mãe, deixada pelo 

marido e com você bulindo nas entranhas... (Chorando.) Coragem, Branca, 

defenda o seu menino, contra tudo o que possa contecer...coragem, 

coragem...(Sai soluçando.) (RAMALHO, 2010. p. 38) 

 

E por fim, o pathos que transborda da cena final com Mariana e Ludovina chorando e 

lamentando por medo de perder os filhos. 

       

MARIANA: Ai, filho de minh`alma! Valei-me, mãe santíssima. 

VINA: Meu José – acuda ele, mãe de Deus! 

 

O final trágico de Chicó e José na última cena acaba, de forma irônica, unindo as duas 

Velhas. Assim terminam caminhando juntas,  rezando e ajudando uma a outra  em busca de 

socorrerem seus filhos. Vina sabia o caminho, mas não podia andar sozinha, Mariana podia 

caminhar só, mas não sabia chegar ao local onde estavam Chicó e José. Diante de tanta 

discussão resolvem seguir juntas. 

VINA: Só ensino se você me levar. – Só tem nós duas aqui – uma pra ajudar 

a outra. Se lembre que também sou mãe...(intencional) de José.     

MARIANA: (Lembrando-se) Sim, de José ...(Tomando uma resolução) Eu 

lhe carrego, lhe ajudo, lhe levo, até – mas se você me prometer ... se você 

jurar... você jura? 

VINA: Eu juro... 

MARIANA: pela vida de meu filho... 

VINA ( dando os primeiros passos apoiada no bastão e em Mariana) ... pela 

vida de meu filho. (RAMALHO, 2010. p. 47) 

 

Ironicamente, vão caminhando juntas em direção aos filhos, Mariana fala e Vina 

repete fazendo juras. O que percebemos é que Mariana se aproveita da situação para fazer 

Vina jurar pela vida do seu filho, com a intenção de casá-lo com Branca, e assim vão caminho 

a fora. 
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Precisamos ressaltar também a presença, no texto, do destino. Desde o início, 

percebemos as situações em que o destino faz Mariana e sua família ir ao encontro do 

passado. O destino encarrega-se de levar a família para o mesmo lugar em que morava 

Ludovina, aproxima Chicó e José, filhos das matriarcas. O fado encarrega-se de envolver em 

um relacionamento amoroso Branca e José, o que culmina com o reconhecimento e com as 

peripécias através das revelações sobre o passado das velhas. O destino ironicamente 

aproxima as rivais Mariana e Ludovina, inclusive, pela condição social em que vivem. As 

situações precárias de sobrevivência que levam Mariana a virar retirante, por exemplo e 

através de vários episódios e assim ambas terminam juntas, mesmo discutindo, mas juntas em 

busca dos seus filhos feridos. 

 Poderíamos apontar que o destino, marco das tragédias clássicas, está presente no 

texto como um dos aspectos imprescindíveis no desenvolvimento da tragicidade das ações, 

mas podemos ir além, ao afirmarmos que, na Modernidade, o destino dos homens resulta de 

suas próprias relações com os outros homens. 

Outro fator importante para a construção da tragicidade na peça é a presença do bode.  

Um animal referente ao surgimento da tragédia e da comédia, tragos (“bode”) e oidé 

(“canto”), o termo grego tragoedia significa “o canto do bode”. Se não por propósito por parte 

da escritora, a presença do bode, corrobora como elemento desencadeador de desgraças. 

Podemos dizer que a presença do animal é efetiva para estimular a intriga e confirmar os 

conflitos que estavam por vir. 

Ficamos conhecendo a existência do bode, na cena 03, quando Tomás e Ludovina 

conversam a respeito dos incômodos que Melado, o bode de Ludovina, causa à vizinhança. 

TOMÁS – Falar em Melado, eu me lembrei – vê se prende ele uns dias... O 

bicho ta dando o maior trabalho ao pessoal que se arranchou nas oiticica... 

Foi num foi aparece lá e é um destempero... 

VINA – Ah, é os retirantes que você anda parido por eles. – Pois lhe 

informaram mal, Melado num sai de redor de casa. Eu num digo – só terá de 

bode nessa terra ele? 

TOMÁS – (INSISTENTE) – Que num sai de casa, Vina. – Toda vizinhança 

vive se queixando. – Nem roupa se pode mais deixar nas cerca que ele come 

tudo. 

VINA – Pois é num deixar. – Quem lavar seus panos que fique pastorando. 

(RAMALHO, 2010. p. 27) 

O bode Melado está presente constantemente na ação da peça.  Aqui podemos nos 

perguntar: qual seria a intenção da autora ao incluir nas ações a figura do bode? Obviamente, 

o bode é um animal símbolo característico da tragédia e da comédia e de acordo com o 

contexto geográfico no qual se desenvolve a trama, o bode é um animal característico. 
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Contudo, sua inserção na peça parece ter significações mais efetivas que apontam para o 

trágico.  

Vejamos a seguir, a cena 05, em que Mariana, chateada, revela através da memória o 

que ocorrera no passado, o motivo pelo qual Tonho lhe abandonou. Nesse contexto a presença 

do bode sacrificado é imprescindível como causador da desgraça; a aproximação de Tonho e 

da cigana Ludovina.  

MARIANA: Eu me lembro como se hoje fosse. – Tonho tinha matado uma 

criação e tava despencando a matutagem. Era um bodinho novo, de uma 

cabrinha que dava leite pra Chicó. Eu ia me assentando junto, com Chicó no 

colo, quando ela apareceu, puxando o menino pela mão, e foi logo pedindo: 

“- Ganjão, me dê um pedaço dessa carne, que eu tou de desejo [...] 

(RAMALHO, 2010. p. 5) 

 

 A partir desse dia Tonho começa a se envolver com a cigana, abandona sua família e 

segue mundo afora com Ludovina. Além do incômodo que Melado causava à família de 

Mariana recém-chegada naquele lugar, e dos conflitos do passado revelados por Mariana, 

mais adiante o bode será peça fundamental para os encontros de Branca e José. Melado era 

uma espécie de pombo-correio, um leva e traz que serve para Branca enviar bilhetinhos 

escondidos na tira do seu pescoço para José. Vejamos: 

BRANCA – Tava doidinha pra lhe ver. 

TOMÁS – E eu também, pra lhe passar um carão. Que estória é essa de fazer 

bilhete e esconder na tira do pescoço do bode – será pombo-correio?  

O coro do bicho só cheira a mijo de rato. 

BRANCA – É água de flor que eu boto. – Num posso botar no dono. 

(RAMALHO, 2010. p. 27)   

 

O “serviço” do bode contribui para o envolvimento de Branca e José, culminado com 

a gravidez de Branca. Consequentemente esse acontecimento será motivo do reencontro das 

antigas rivais e das revelações do passado.  Portanto, o bode, presente no texto, não é apenas 

uma figura representativa da região em que se passa a história, mas sim uma figura que 

contribui tanto para a aproximação das duas famílias, ou seja, para o surgimento de ações 

trágicas.  

Ainda podemos refletir sobre o oráculo na figura da cigana como aquela que profetiza 

aquilo que está para acontecer, aquela que faz adivinhações. Fazendo uma analogia com os 

oráculos gregos, podemos ver as ciganas, como são conhecidas, como aquelas que, através da 

leitura das mãos e das cartas, fazem presságios sobre o destino das pessoas.  
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 Voltando um pouco à leitura do texto, podemos ver que já na cena 01, em conversa 

com Branca, Mariana revela que outra cigana tentara antecipar algumas coisas referentes ao 

seu futuro e que ela não havia dado atenção: 

MARIANA – Eu toda vida fui injicada com cigano. – Parece até que 

adivinhava a desgraça que uma tinha pra me trazer. – Quando era pequena, 

que avistava uma bicha daquelas, as saionas arrastando, chega me dava um 

baticum no coração. – Quando moça, nunca dei a mão pra ler – mesmo 

assim uma disse: - “Ganjona, deixe eu contar o mal que uma do meu sangue 

tem pra lhe fazer”. – Se eu tivesse acreditado... Mas, nesse tempo era muito 

pegada com o meu padim Ciço e ele excomungava quem andasse com essa 

qualidade de gente. (RAMALHO, 2010.p. 7) 

 

 Esses anúncios, na relação fatídica de Mariana com os ciganos, acontecem desde o 

tempo da sua juventude. Primeiro, uma cigana tenta alertá-la do que estaria prestes a 

acontecer, supostamente, na sua vida conjugal. Depois, já na cena 05, quando Mariana relata a 

história da intriga armada entre as duas por causa de um pedaço de carne do bode sacrificado, 

mais uma vez existe outra profecia, pois a cigana Ludovina, insatisfeita, roga uma praga a 

Mariana, anunciando a fuga de Tonho. 

Talvez essas considerações sejam necessárias para justificar o que acontece no final do 

texto, pois essas imprecações, os anúncios de desgraças jurados por essas mulheres, revelam-

se até o final da peça.  Dessa forma, o desfecho mostra-se trágico para aquelas mulheres, visto 

que seus filhos estavam baleados, entre a vida e a morte e a maldição que acompanha aquelas 

famílias parece cumprir a sua sentença. Aqui, podemos pensar novamente no erro de Chicó e 

José, que culmina na catástrofe final, as lutas em favor do povo os levam a terminar feridos, 

ensanguentados no chão.  

 O sofrimento das velhas não acaba no final da trama, temos a ideia de que as duas vão 

continuar sofrendo e brigando. Para o espectador, fica a noção de que o sofrimento das duas 

será contínuo, como também a rivalidade. E por ironia do destino, uma passa a depender da 

outra, e as duas, juntas, agarradas, ligadas pelo sentimento de mãe, caminham, fazendo juras, 

em direção aos corpos dos filhos. Seus destinos, agora, estão cruzados mais uma vez.  

 

2.3 Teatro popular e sociedade: fusão de forma e conteúdo no contexto da seca do 

Nordeste  

Toda ação dramática está relacionada com a vida, com a natureza humana, podendo 

abordar qualquer assunto. O conflito pode envolver as relações dos homens entre si, dos 

homens com a sociedade ou com a divindade.  Antes, a crítica procurava mostrar que o valor 
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e o significado de uma obra dependiam de ela expor ou não algum aspecto da realidade, e que 

esse aspecto constituía o que ela tinha de essencial. Depois, em oposição procurou-se mostrar 

que a matéria de uma obra é secundária, e que sua importância dependia de sua forma 

estética. Para o estudo crítico-literário de hoje, contamos com propostas críticas como as de 

Candido. A passagem a seguir aponta-nos um caminho para uma análise plural.  

Hoje sabemos que a integridade da obra não permite adotar nenhuma dessas 

visões dissociadas; e que só a podemos entender fundindo texto e contexto 

numa interpretação dialeticamente íntegra, em que tanto o velho ponto de 

vista que explicava pelos fatores externos, quanto o outro, norteado pela 

convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam 

como momentos necessários do processo interpretativo. (CANDIDO, 1995, 

p. 4) 

Partindo desses pressupostos, temos a fusão forma e conteúdo através da relação teatro 

e sociedade.  Na peça As Velhas, a presença do social é muito forte, o que caracteriza a obra 

como um drama social. A autora agrega elementos da sociedade e os põe na constituição da 

obra transformando – os em fatores internos importantes. 

 Não se trata de fazer aqui uma análise sociológica da peça As Velhas e sim mostrar 

que na sua organização há fatores sociais e psicológicos que são agentes imprescindíveis para 

a consolidação da trama, como veremos adiante na análise dos trechos. O texto de Lourdes 

Ramalho incita a crítica à sociedade. Tomando as palavras de Candido, podemos dizer que 

chegamos a uma interpretação estética e que a peça As Velhas assimilou o social como fator 

de arte. Portanto, forma e conteúdo na obra caminham juntos, o teatro na sua dimensão de 

representar comporta uma estrutura física e linguística, associada ao contexto social que 

permite a representação da vida e dos costumes da sociedade. 

A estrutura do teatro permite várias formas de dramaticidade, e cada uma delas com 

um objetivo dramático, trágico, cômico ou apenas representativo. A representação em si 

objetivada pelo teatro, é a representação da realidade não como cópia, mas como imitação de 

seres e mesmo que não fielmente, representa seres e ações verossímeis não só dentro da 

estrutura mas também da própria sociedade. 

Tendo em vista uma possível classificação do teatro de Lourdes Ramalho como 

pertencente à esfera popular, cabe-nos investigar e discutir acerca da conceituação um tanto 

quanto ambígua que se faz quanto ao termo e sua posição no panorama cultural. Alguns 

questionamentos são inevitáveis, como por exemplo, se o teatro popular é aquele produzido 

pelo povo e para o povo ou ainda, se o que denota o caráter popular é a existência de 

elementos populares em uma peça.  
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É possível vislumbrar pelo menos duas alternativas de debate: uma tradicional que vê 

o povo como algo exótico que continua em um passado pitoresco, passivo. E a outra que já vê 

o povo como agente transformador do mundo. Mas ainda assim sem muita propriedade já que 

essas visões são concebidas através dos ideais da classe dominante. A arte popular não deve 

ser vista como um estrato de valores que mostram um modo “velho” ultrapassado de ver o 

mundo pois essas visões revelam sempre uma avaliação de cima para baixo daqueles que 

estão em uma posição superior ao povo. 

De acordo com essas concepções deixa-se de lado uma forma correta de estudar o 

fenômeno popular que deve ser feita incluindo e não excluindo o que vem desde a raiz da 

formação histórica desse povo no caso do teatro popular, incluir o teatro folclórico, o teatro do 

povo, das feiras, as danças dramáticas, festas de santos. Na porção brasileira temos o bumba-

meu-boi, reisados, pastoris, teatro de mamulengos. 

Existe uma riqueza de conhecimentos nas explicações que os homens do povo dão aos 

acontecimentos do seu dia a dia. Seria ideal se a sensibilidade evocada para a compreensão de 

tais fatos englobasse a mesma que foi dedicada, por exemplo, à compreensão dos mitos na 

Antiguidade. Pois há nas manifestações dramáticas populares, como na literatura popular oral 

ou escrita, elementos mágicos, fantásticos e poéticos. 

De acordo com os estudos de Augusto Boal (1979), para o qual o teatro popular é 

dividido em categorias para fins de análise, interessa-nos discutir a premissa do chamado 

teatro cultural. Este, apesar de se referir ao folclore e à oportunidade de oferecer ao povo esse 

espetáculo não inclui as manifestações dramáticas populares como o folclore. Então essa 

nomenclatura de teatro do povo para o povo gera uma reflexão que talvez conclua que o 

melhor seria nomear de teatro de perspectiva popular, pois utiliza de elementos da estética 

popular.  

Sendo assim, o autor funcionaria como uma espécie de filtro, fazendo o possível para 

diminuir a distância existente entre essas classes. Este é um novo problema com duas 

vertentes: a ideológica e a estética. Levamos em consideração que, ao criar ou recriar sua arte, 

o autor coerente busca transpor sua visão de mundo para concretizar as tendências próprias de 

um grupo.  

No plano ideológico está o fato de o autor selecionar elementos estéticos da cultura 

popular. Mesmo tentando submeter – se aos cânones populares e à visão de mundo do povo, 

às vezes, não consegue ocultar a sua própria visão. Mas podendo percebê-lo como teatro de 

perspectiva popular que é apresentado para o povo ou para um público que simpatiza com ele. 

Aí nota-se um interesse de divulgação desta arte, o que já vemos de forma bem diferente no 
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chamado “teatro popularesco”. Este tem uma camada do popular, mas que oculta uma série de 

valores do povo, exaltando apenas o que for pitoresco, exótico e, por conseguinte promove-se 

uma ridicularização, o que vulgariza a cultura popular como um todo. A isso, soma-se o fato 

de o povo não ir ao teatro, pois não tem poder aquisitivo para isso e sendo apresentado em 

casas de espetáculo, não corresponde a sua realidade. Então dificilmente as obras são 

apresentadas ao seu público ideal, isso, segundo Boal (1979). 

Diante desse panorama, percebemos em Lourdes Ramalho, alguém que encontrou na 

cultura do povo o chamado para o que entende ser teatro. Seu trabalho de recriação seleciona 

temas que estão nas raízes da composição da literatura popular como os versos cantados pelos 

cantadores da própria região e seu avô Hugolino, que era um desses cantadores. Então o seu 

filtro é translúcido, deixando-nos perceber no palco certos problemas e aspectos da cultura do 

povo nordestino, diferente de muito do que se via no mesmo contexto.  

Ainda temos em Lourdes uma fusão literária que é possível pela fusão que ocorre em 

sua própria origem: a fusão de elementos do teatro medieval ibérico com elementos da cultura 

popular nordestina. Recebemos lições a partir dessas fusões de como o novo provém do 

velho, de um combinatório criador do velho, de modo que o novo apareça como decorrência 

precisamente deste combinatório. 

Parafraseando Antonio Houaiss, em sua crítica acerca de O auto da compadecida, 

peça de mesmo berço e confluência histórica similar na forma de composição, podemos dizer 

que ambas são peças que emanam o propósito de seus criadores, que é de enaltecer e propagar 

a história do povo reinventada com traços de suor e sorriso. 

Aqui, chegamos a um dos objetivos do nosso estudo, que se pauta nas premissas de 

Candido para discutir literatura e sociedade. Argumentando sobre um dos grandes problemas 

para esse tipo de análise: “como a realidade social se transforma em componente de uma 

estrutura literária, a ponto dela poder ser estudada em si mesma”? E ainda respondendo como 

só o conhecimento desta estrutura permite compreender a função que a obra exerce. 

A peça As velhas possui dimensões sociais bem claras e que fariam parte de qualquer 

estudo histórico ou crítico: referências a lugares do sertão, modas, usos, linguajar, hierarquias 

familiares, atitudes de grupos, referência a um patriarcalismo exacerbado. Além disso, o 

próprio assunto trata de condições sociais por vezes vistas, mas que é preciso compreender 

para chegar a um significado mais profundo.  

Trata-se da luta de trabalhadores oprimidos pela seca e o desmando de um sistema que 

deveria ampará-los, mas que de forma contrária, achata-os ainda mais. Em atitude 

contestadora, os dois personagens responsáveis pela denúncia da famigerada indústria das 
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secas onde comandantes do alto escalão social que colocavam à venda nos barracões comida e 

artigos de péssima qualidade para pagamento dos trabalhadores braçais envolvidos na 

construção de açudes e de outras obras emergenciais. Os grandes sempre oprimindo os 

pequenos nessa porção já tão estratificada que é o sertão nordestino. Isso já é bem suficiente 

como temática social, mas quando este traço é visto funcionando para formar a estrutura do 

livro/peça comprovamos a hibridização de forma e conteúdo.  

Quando da aproximação dos personagens citados, José e Chicó, em virtude do trabalho 

na mesma turma, traça-se um entrelaçamento que fará parte da construção do enredo. Este 

envolverá um caso de amor entre José e Branca, filhos das matriarcas rivais. Caso que 

culmina em uma gravidez e que faz brotar todo o reconhecimento e reviravolta do reencontro 

das duas mulheres – as velhas – Mariana e Vina. 

Aqui vemos ações que se transformaram em matéria de poesia. Pelo fato de 

representar para esse grupo algo singularmente prezado, isso garante o seu impacto 

emocional. A forma escolhida por Lourdes na criação de sua peripécia trágica abriu caminho 

para a atuação e transformação verdadeiramente no meio. Essa forma de comunicar é que toca 

e contribui para o entendimento e a disseminação do conteúdo revestido de valores e 

ideologias. 

 

2.4 A dimensão social como fator para a produção do riso 

 

Para começar essa discussão convocamos uma tríade filosófica que tratou com 

profundidade das questões acerca do riso: Hegel, Shcopenhauer e Nietzsche. Sabemos que o 

século XIX não é uma época particularmente feliz na Inglaterra, segundo Minois (2003). De 

um lado, os proletários, que eram submetidos a um tratamento exaustivo, do outro, os 

burgueses com seus preconceitos e obcecados por seus negócios. Já a classe média lutava 

diante de uma vida difícil, enquanto o campesinato enfrentava a concorrência de produtos 

americanos e os povos eram arrebatados pela febre revolucionária e o nacionalismo 

exacerbado.  

Mesmo diante desse quadro, o riso existe. Em sua forma satírica, combativa. O riso e 

sua atmosfera desestruturante provocava a cólera ou a admiração. A postura de alguns foi 

elevá-lo acima de todas as ilusões, tornou-se regra de vida, um sentido para a existência. Já 

outros, tornaram o riso objeto de estudo, fosse ele irritante ou sedutor, de acordo com a visão 
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de mundo de cada um. De acordo com Minois (2003), O riso ascende à categoria inserida no 

estudo dos comportamentos sociais fundamentais.  

Hegel abre o século com uma nota negativa. Em sua obra Curso de estética ele 

expressa uma desconfiança em relação ao riso. De acordo com Minois (2003), p. 33, a ironia 

lhe é insuportável porque ele se prende a tudo o que é nobre, divino e sério; ela de alguma 

forma, arruína uma essência e torna impossível uma construção intelectual. Já o espírito 

satírico também não o seduz. O humor, como era concebido, deixa-o em dúvida porque tem 

dele uma concepção mesquinha. O grotesco lhe interessa mais, porque vê nele uma imagem 

relacionada a sua própria filosofia. Este é como um choque indefinido entre tese e antítese que 

nunca chega à síntese. É uma mistura de contrários, deslocação, é um contrapé da lógica. Já o 

riso como antissistema não o agradava.  

É a Arthur Schopenhauer, que devemos uma análise mais aprofundada do riso: para 

ele, quanto mais o mundo parece uma realidade absurda e deslocada, mais se deve rir dele. É 

em O mundo como vontade e como representação que ele se entrega a um exame 

aprofundado, quase clínico do mecanismo do riso. Ele o faz de forma tão ... que podemos 

perguntar se não é irônica. Para ele, segundo Minois (2003), riso não é outra coisa se não a 

falta de conveniência subitamente constatada entre um conceito e os objetos reais sugeridos 

por ele seja de que forma for; e o riso consiste principalmente na expressão deste contraste. 

Esperam-se explicações em vão.  

Aprofundando sua teoria do riso como descoberta súbita de incongruência ele explica 

essa sensação agradável pelo fato de o riso residir numa confrontação entre a intuição e o 

pensamento abstrato, que se resolve pela vitória da intuição. Se o riso é próprio do homem é 

porque faltam ao animal a razão e os conceitos gerais. Ainda de acordo com ele, só há dois 

tipos de riso: o tolo e o triste. É como se existisse o insuportável conflito do querer viver e da 

falta de justificativa para a existência humana. 

 De acordo com Minois (2003), p. 34, riso de Nietzsche não é o mesmo desesperado e 

deslocado de Schopenhauer, mas provém da mesma lógica: a solidão do homem em um 

universo sem sentido próprio. Nietzsche nos ensina que “Deus está morto, ou que nunca 

existiu”. É como se estivéssemos então, em um barco à deriva que não vai a lugar nenhum. É 

mesmo para morrer de rir. Zaratrustra, o ridente, espera morrer de rir à força de ver os homens 

apegados a suas velhas crenças. Vejamos. 

O riso em Zaratustra percorre o mundo transtornando os ídolos: “eu lhes 

ordenei que rissem de seus grandes mestres da virtude, de seus santos, de 

seus poetas e de seus salvadores do mundo. Ordenei-lhes que rissem dos 

seus sábios austeros... A pequenez que eles têm de melhor, a pequenez do 
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que eles têm de pior, era disso que eu ria. Meu sábio desejo brotava de mim 

com gritos e riso”. Esses risos ressoam “o crepúsculo dos ídolos”, e “ri 

melhor quem ri por último”. (MINOIS, 2003, p. 517) 

 

Segundo Minois (2003), o riso de Nietzsche apresenta os deuses como seres travessos, 

que não conseguem frear o riso nem durante os atos sagrados, e ele coloca nas alturas aqueles 

que são capazes dos risos dourados. Ele admira Shopenhauer porque vê nele um pensador que 

julgava o riso necessário como um remédio contra a vida e que considerava quase perdido o 

dia em que não se ri. Combiando com esse pensamento o riso seria “um remédio contra a 

vida” e é isso que lhe dá grandeza. O homem que está à frente proclama: “aprendei a rir de 

vós mesmos, como é preciso” e “toda verdade que não tem um pouco de graça, de hilaridade, 

parece falsa.” No riso, tudo o que é mau encontra-se franqueado a sua própria beatitude. O 

riso está além do bem e do mal. Ele purifica tudo o que toca. “Ó vós, homens superiores, 

aprendei a rir”. É porque tomamos consciência de nossa condição desesperada que podemos 

rir seriamente, e esse riso nos permite suportar essa condição.  

É o rir para não chorar, suscitado em um dos capítulos que seguem dentro do nosso 

estudo. É verdade que as vagas do riso inominável, segundo Ésquilo, terminaram por cobrir 

com seu ímpeto, a maior das tragédias. E mais uma vez a espécie humana decretará de tempos 

em tempos: “há alguma coisa da qual não se tem o direito de rir!” E o mais previsível dos 

filantropos acrescentará: “não somente o riso e a sabedoria jovial, mas ainda o trágico, com 

toda sua sublime desrazão, fazem parte dos meios e das necessidades para conservar a 

espécie” Minois (2003), p. 36. O riso de Nietzsche termina, portanto, em um grande “sim” 

conferido à existência. Porque mesmo o pessimismo não teme negar-se a si mesmo, uma vez 

que se nega com alegria.  

Depois de discutirmos sobre esses três grandes filósofos citados por Minois, chega a 

vez de convocar quem quer procurar descobrir como o riso funciona e procura desmontá-lo 

enquanto mecanismo e pela dimensão social: Henri Bergson, que aos 25 anos, já encabeçava a 

conferência O riso. Do que rimos? Por que rimos? O jovem filósofo continua seus estudos 

contrapondo o seu contemporâneo e colega Durkheim que publica O suicídio, mostrando que 

esse gesto é consequência do rompimento do feixe das solidariedades sociais. Bergson, três 

anos mais tarde, publica O riso, este é contrapartida daquele: é uma reação inconsciente que 

visa manter a homogeneidade do tecido social sancionando os desvios de comportamento.  

 Segundo Minois (2003), p. 40, o livro de Bergson surge no meio de uma polêmica 

sobre o riso. De um lado, em Ensaio sobre o talento de Regnard e sobre o cômico em geral, 

A. Michiels esboça uma teoria social do riso que seria a confirmação dos desvios de 
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comportamento em relação a um ideal de perfeição; os comportamentos sociais seriam 

hierarquizados e gerariam o riso por causa do seu distanciamento em relação a esse ideal. De 

outro lado, L. Ratisbonne interessa-se sobretudo pelo humor, cada vez mais considerado como 

a forma moderna do riso. O termo começa a ser utilizado para designar qualquer forma de 

cômico, e Ratisbonne tenta definir-lhe com os contornos associando à brincadeira, o sério e o 

benevolente: “ o humorista”, como ele o chama . Vejamos,  

Brinca de bom grado com assuntos que consideramos graves e disserta 

gravemente sobre coisas que parecem levianas. Porque, para ele, tudo na 

vida - até a própria vida – é, ao mesmo tempo divertido e grave, leve e sério. 

O humorista... zomba da barca da existência que se movimenta ao acaso, 

mas sua brincadeira não tem nada de insultuoso para os passageiros: ele está 

a bordo como eles. (MINOIS, 2003, p. 521)  

 

Ainda segundo Minois (2003), p. 42, temos, em 1862, Causas do riso de L. Dumont e, 

em 1885, As emoções e a vontade de A. Bain, o primeiro define o risível como todo objeto 

sobre o qual o espírito sente-se obrigado a afirmar e negar ao mesmo tempo, e o segundo 

propõe que o riso é uma reação psicofisiológica, como uma descarga de energia que se produz 

quando percebemos, bruscamente, uma degradação ou desvalorização de uma pessoa ou de 

uma ideia ou até mesmo de um objeto habitualmente respeitado. Essa mesma teoria é 

desenvolvida por H. Spencer, em 1891, e em, 1886, A. Michels aperfeiçoa sua teoria em O 

mundo do cômico e do riso.  

Essas são apenas algumas das teorizações sobre o riso. Bergson está retomando a 

questão de forma a não negar os aspectos psicofisiológicos, mas exaltando a sociologia e a 

renovação da espiritualidade, o que o leva a conceber uma teoria do riso como manifestação 

de um ímpeto vital. O que nos fez evocar Bergson como um dos principais filósofos para 

solidificar o nosso trabalho é exatamente sua concepção de que o riso é um “gesto social”. 

Para ele, já que a vida em sociedade exige de nós uma atenção e ao mesmo tempo uma leveza 

de espírito e de corpo para nos adaptarmos às necessidades, toda rigidez, seja ela de caráter, 

de espírito e mesmo de corpo é suspeita, de modo que se torna um sinal de atividade 

adormecida, que se isola e que tende a se separar do centro comum, ou seja, torna-se 

excêntrica. Segundo Bergson (1983), p. 18, o riso exprime essas excentricidades, promove 

muitas atividades consideradas secundárias, enfim, ele torna leve tudo o que possa restar de 

rigidez mecânica na superfície do corpo social. 

Nesse sentido, temos na obra em estudo o chamado “quiproquó”, quando uma situação 

torna-se cômica quando pertence, ao mesmo tempo, a duas séries de acontecimentos 

independentes e pode ser interpretada de duas formas diferentes. Quem propõe ou corrobora 
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com esse fator é o destino: faz o papel de aproximar as duas velhas em um mundo tão grande, 

faz os dois filhos das duas apaixonarem-se, para só depois do reconhecimento acontecer a 

peripécia e voltarmos a enxergar tudo com nitidez. Fazendo tudo funcionar como num trote. 

Não é só o prazer estético de combinar esses elementos trágicos diante da atmosfera cômica e 

sim, a revelação de uma intenção inconfessada de humilhar e dessa forma, corrigir. Como 

uma sanção, nem sentimental nem emocional, é uma correção. A sociedade se vinga, por 

meio dele, das liberdades que tomam com ela. Já que ele não tem como marca a simpatia e a 

bondade. O que os estudos de Bergson encerram é o fato do riso ser também um instrumento 

utilizado para sair do conformismo social, para que as pessoas deixem de ser máquinas e ajam 

contra a pressão social. 

Quando atentamos para o plano ideológico em As velhas percebemos que a realidade 

sócio-cultural da região Nordeste estabelece-se no discurso que revela uma hierarquia de 

poder e de exploração. Vejamos: 

Vina – Tá mal visto por quem? – Pelo grande que tá enchendo o rabo às 

custa dos miseraveis? – A gente tem que rasgar a safadagem, se num quiser 

morrer de fome. Eu já descobri tanta coisa. (Em confidência) – Se lembra de 

Pirrita, o jumento de Zé Catota? Tá com o nome assentado na lista dos 

cassaco, ganhando dinheiro. [...] E eu brinco? Noutra lista, trabalhando no 

eito. E assim, todo cemitério anda agora dando duro nas estrada. – É as tal 

das lista-fantasma, donde o Dr. Procope enraba rios de dinheiro. Tem casa 

que, além de alma penada, até os gato e cachorro tá alistado, pra essa canalha 

de gravata embolsar os cobres. (RAMALHO, 2010, p. 19) 

 

Esse aspecto linear da construção do discurso quebra a tensão do trágico e intensifica o 

significado do texto, que denuncia de forma contundente todo um sistema de organização 

econômica da estrutura social. Utilizando-se da estrutura desse discurso, a autora descreve a 

pobreza, o ato de retirarem, a fome, antes de chegar nos motivos pessoais, deixando um fio de 

linha solto para que nós descubramos o propósito vingativo de Mariana mais adiante. 

Chicó – Mãe, vamos parar com essas andança e ficar aqui até chegar o 

inverno. A senhora já viu que todo lugar, nesse tempo, é como cantiga de 

perua – de pior a pior. [...] Enfadada? Quem fala. Vinha passando de grande 

na boléia  do caminhão. – Avalie quem vinha sacolejando no lastro, bolando 

mais que xexo em ladeira. [...] 

Mariana – E que diabo você queria ficar fazendo naquele desterro? – 

Comendo lagartixa assada ou fazendo vida de santa? 

Branca – Se a gente num tivesse saído aparecia um jeito. Das outras vez 

ninguém saiu e escapou tudo – até as criação. 

Mariana – Será que você não via a urubuzada nas carniça dos bicho morto, 

as ossada quarando no sol, nem a derradeira rês, que, pra num morrer de 

fome, tive que vender por pouco mais que nada? (RAMALHO, 2010, p.7) 
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Assim, esses problemas ligam-se à situação miserável do material que envolve o povo 

de baixo nível socioeconômico e o torna vítima da infraestrutura precária e dos males que 

arruínam a sociedade. 

 Num mesmo jogo de trapaças, encontram-se o furto, o mal uso do poder. Quando 

decodificamos a linguagem usada para tratar da troca de mantimentos de qualidade pelos de 

péssima situação no barracão e do próprio sistema de fiado que fazia o trabalhador sempre 

estar devendo cada vez mais. 

Chicó- Pois é se arrumar com o que tem e pronto, que eu não vou mal, 

chego, enterrar a unha no barracão, pra nunca mais me livrar. É se arranjar 

com o que tem. [...] 

Mariana – (recebe) Dê cá,, você tá mandando... (Examina.) Virge Maria, é 

mais gorgulho que caroço de feijão. 

Chicó – Deixe de léria – gorgulho é carne de pobre. Leve e faça um comer 

gostoso como só a senhora sabe fazer. (RAMALHO, 2010, p. 13) 

 

Temos a violência que atua como a forma da lei. Ela também oprime e comanda 

algumas ações da trama como o fato de Chicó ter escapado em Catolé do Rocha, onde a 

justiça era feita com as próprias mãos. 

Chicó – Desde que a seca começou que a gente vira mundo. Já se andou por 

tudo quanto é canto. Eu mesmo quase fico enterrado em Catolé do Rocha, 

terra em que se mata gente no meio da rua por brincadeira. Entrei lá numa 

fria... [...] 

Vina – Tenho até medo de uma treição, do jeito que aqui, por qualquer 

besteira, mandam um pra cidade de pé junto. (RAMALHO, 2010, p. 20) 

 

Vemos além dessas situações descritas, sumiços de pessoas, descoberta de ossadas 

humanas, ameaças e costume de pegar os “rebeldes” à traição. 

Quanto à dimensão religiosa, As velhas obedecem à mesma linha de outras peças de 

Lourdes Ramalho, onde se evoca o Cristianismo, mais precisamente, a religião católica com a 

sugestão dos rituais e da obediência a todo um sistema moral imposto por ela. Temos como 

exemplo o fator “sexo antes do casamento”, que ocorre entre Branca e José, culminando na 

gravidez mais que indesejada. 

A seca é outro componente do universo ideológico da peça. Sua presença demarca as 

principais ações da peça. Dentre elas, a retirada de Mariana e família, a princípio, pela falta de 

recursos para a sobrevivência na fazenda. “Vina, você é ferina demais – esse povo tem terra, 

tem gado, é porque a seca quando vem num pede licença – desembandeira ricos e pobres.” 

(RAMALHO, 2010, p. 12) 
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Essa preocupação com o social, definida na produção do sentido cômico do texto 

articula a linguagem à realidade, apresentando com recursos cômicos, com um linguajar 

escrachado, as formas de opressão impostas pelo poder.  

Na análise do cômico, alguns aspectos sociais ainda serão abordados, porém com a 

intenção de relacioná-los aos efeitos de comicidade que não podem aparecer desvinculados do 

discurso comprometido, atualizado, rico pela pluralidade de significados e complexo pela 

infinidade de associações que surgem através dos códigos. 
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3. É O RIR PARA NÃO CHORAR: ELEMENTOS RISÍVEIS NA CONSTRUÇÃO DO 

RISO CÔMICO EM AS VELHAS 

 

3.1 O riso: antídoto contra o desespero e agente de transformação social 

 

Voltemos ao século XVIII, onde é possível firmarmos nossas bases quando pretendemos 

tratar sobre uma contestação social e possível transformação pelo riso. Assiste-se na Inglaterra 

a tomada de consciência do humor no sentido mais moderno e indefinível do termo. Inclusive, 

a palavra “humor” foi utilizada pela primeira vez neste contexto. Fato determinante para tal, 

segundo Minois (2003), foi um artigo publicado em Spectador de 10 de Abril de 1711, onde 

Addison distingue o verdadeiro humor do falso: “assim como o verdadeiro humor tem um ar 

sério, enquanto todo mundo ri em volta dele, o falso humor ri o tempo todo enquanto todo 

mundo tem um ar sério em volta dele”. 

Na obra centro do nosso estudo, percebemos a presença do primeiro tipo de humor 

definido por Addison. A atmosfera séria, por vezes até sepulcral, é quebrada por um discurso 

regenerador que ganha propulsão através do dito que provoca o riso. Vejamos na passagem 

abaixo, o tom arquejante de Mariana falando da situação em que deixaram a fazenda, 

quebrada pela insurreição de Chicó que evoca o humor. 

Mariana – Mas isso foi das outras vezes.  – Mas dessa feita – num tem jeito 

que dê jeito... (veemente) Será que você num via a urubuzada nas carniça 

dos bicho morto, as ossadas quarando no sol, nem a derradeira reis, que, para 

num morrer de fome, tive que vender por pouco mais que nada? 

Chicó – (Limpando o ganzá, a quem dedica um carinho todo especial.) Isso 

já passou, minha gente. É meter os peito de novo. Pra que tamo vivo? – Só 

tenho um prazer: tamo de retirada com piquaio no lombo, mas nunca 

baixemo cangote. Sempre seguindo o conselho da velha que toda vida diz: 

“Quem se abaixa demais... o cu aparece.” (RAMALHO, 2010, p. 7) 

 

 Chicó é representante do humor falado acima. Um humor ligado ao grotesco e a 

despreocupação com o linguajar familiar. Humor com sentido de liberdade. O humor que 

passa longe das definições de Jhonson, que segundo Minois, o reconhecia apenas como 

fenômeno físico, involuntário. Agora é sim uma atitude voluntária e consciente, uma espécie 

de filosofia de vida baseada no distanciamento. Em 1762, ainda segundo Minois, Henry 

Home dá uma definição que retoma a de Shakespeare: “O verdadeiro humor é próprio de um 

autor que aparenta ser grave e sério, mas pinta os objetos de tal maneira que provoca a alegria 

e o riso.” 



47 

 

 Entre outras coisas, um dos motivos para fazermos esse rebuscamento ao século 

XVIII, na Inglaterra, é o fato da variação de nuances que o humor apresenta e, principalmente, 

pelo tratamento que é dado a ele. Encontramos de interseção com nosso estudo, a partir do 

momento em que o humor é tratado como uma vacinação do espírito, que já está imunizado 

também através de doses moderadas do pessimismo da época. Temos então, segundo Minois 

(2003), p.71 “uma vacina contra o desespero”. Esse novo tratamento preventivo pelo riso 

permite enfrentar o absurdo fundamental do ser, preservar o sorriso em qualquer 

circunstância, sem medo e sem ilusão. Lúcido, realista, compassivo e sorridente. 

Mesmo analisando o humor negro, surgido de um grande pessimismo, enxergamos 

que, na verdade, a ironia utilizada para fazê-lo é uma espécie de envoltório que deve ser 

rompido para que se veja e entenda um interior, tanto da sociedade quanto do ser. Interior 

este, lotado de uma profunda generosidade. É como ter espinhos por fora e rosas por dentro 

como sugere Swift, citado por Minois. Vejamos mais um pouco sobre isto:  

Senancour, por sua vez, prefere assistir até o fim o espetáculo grosseiro da 

existência “A vida me entedia e me diverte. Nascer, crescer, fazer grande 

barulho, inquietar-se com tudo, medir a órbita dos cometas e depois de um 

tempo, deitar sobre a grama de um cemitério; isso me parece suficientemente 

burlesco para ser visto até o fim.” A vida é uma farsa penosa e é melhor rir: 

“É melhor julgar as coisas menos infelizes que julgá-las cômicas”, e eis 

porque “procuro em cada coisa o caráter bizarro, dúbio que a torna um 

veículo de minhas misérias. ... “Eu rio de dor, e me julgam alegre”. O riso de 

Beaumarchais não é mais otimista “eu me obrigo a rir de tudo, por medo de 

ser obrigado a chorar”, diz Fígaro. (MINOIS, 1946, p. 428)   

 

Ainda segundo Minois, o humor para Swift é único o remédio contra o desespero de 

não poder acabar com o mal. É o rir para não chorar, por nós sugerido. Analisemos essa 

sugestão no trecho da obra As velhas: 

Tomás – Boa, José, em casa tá tudo em paz? 

José – Se você chama aquilo de paz – o velho encaranguejado pra um canto 

e mãe pro outro ... entrevada com o reumatismo... Assim mesmo a gente 

assenta ela no batente da cozinha, e dali, tanto ela determina a luta de casa, 

como dá conta da vida de quem vai e quem vem ... 

Tomás – Vina é uma graça e eu sempre digo: - Quando aquela morrer, o 

corpo vai numa caixa de fosco... e a língua num caminhão. (RAMALHO, 

2010, p. 16) 

 

Neste instante, por meio da conversa dos dois, evoca-se a miserabilidade de vida que 

José leva com os pais aleijados. Mesmo diante da lamentação elaborada por ele, o 

personagem Tomás arremata o sentimento através de uma expressão popular carregada de 

sentido sobre as pessoas fofoqueiras, que, diga - se de passagem, já funcionam como 

implementação do cômico na peça. Com a expressão dita por Tomás tem - se a quebra do 
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sentimento de lamentação de José, eles passam pelo momento de insensibilização para que 

ocorra a referência risível e, logo em seguida, José passa a ver a mãe de outra maneira falando 

de suas qualidades. Na verdade, acontece uma espécie de correção pelo riso, como já fora 

proposto por Bergson (1983). Vejamos um trecho: 

Em resumo, se traçarmos um círculo em torno das ações e intenções que 

comprometem a vida individual ou social e que se castigam a si mesmas por 

suas consequências naturais, restará ainda do lado de fora desse terreno de 

emoção e luta numa zona neutra na qual o homem se apresenta 

simplesmente como espetáculo ao homem, certa rigidez do corpo, do espírito 

e do caráter, que a sociedade quereria ainda eliminar para obter dos seus 

membros a maior elasticidade e a mais alta sociabilidade possíveis. Essa 

rigidez é o cômico, e a correção dela é o riso. (BERGSON, 1983, P. 19) 

 

Temos, portanto, de acordo com essa visão de Bergson, o riso como um gesto social, 

que causa temor, reprime muito das excentricidades, e mantém ligadas certas atividades que 

poderiam adormecer. Suaviza algo que puder restar da rigidez mecânica no corpo social. É 

por estar atrelado ao valor social de forma indissociável que o riso de Bergson comunga com 

o de Molière, para não deixar à margem tão importante estudioso do riso na esfera social. 

Façamos agora um pequeno estudo sobre conceitos de sua época que compactuarão com os do 

nosso estudo. 

Voltemos ao período de transição entre o século XVII e XVIII, data esta que marca o 

desaparecimento da tragicomédia na França. Daí surgem os conceitos de comédia 

“comandado” pela Itália e pela Espanha. Por parte da Espanha, está d’Ouville, que é visto 

como bufão e suas situações consideradas inconvenientes na nova ordem social. Com esse 

julgamento nasce uma segregação do riso e do cômico acompanhada pela estratificação da 

sociedade de classes. É em meio a esse cenário que chega Molière: encarnando o cômico à 

francesa e tendo como contributivos sua técnica e seu talento, Molière é identificado por nós, 

como elo entre estudos tão remotos, temporalmente falando, por duas razões. A primeira é o 

seu caráter melancólico. Vejamos: 

Para ser um grande cômico, é preciso ser sério, de uma seriedade próxima da 

tristeza, que permite sentir em profundidade a miséria, a pequenez, a 

maldade, a mesquinhez, a mediocridade do homem e zombar de seus 

defeitos tocando no ponto exato, evitando o mau gosto. “A tarefa não é fácil: 

é um estranho empreendimento fazer rir as pessoas de bem”, diz Molière, 

porque as pessoas de bem não riem de nada – são muito “de bem” para isso. 

(MINOIS, 2003. P. 410) 

 

A outra qualidade de Molière e, talvez a que mais comungue com nosso estudo, é o 

seu senso de opinião pública. É como se ele adivinhasse os pontos sensíveis entre o riso e a 

indignação, por exemplo, e percebesse que a distância é pequena entre eles. Molière põe a 
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sociedade em cena enfatizando ligeiramente aquele ponto que incomoda e o riso brota. Sendo 

sempre o seu estilo o mais sério. Muito contestado quando era vivo, teve seu triunfo póstumo 

graças aos manuais de literatura, obras de professores formados em humanidades. 

É nesse cenário de Molière, retornando a um passado próximo onde do velho duelo 

entre franceses e espanhóis vimos nascer um conflito de conceitos que, de alguma forma, 

reverbera nos conceitos atuais estudados por nós. Os espanhóis ganharam o duelo, à medida 

em que os espectadores viam as peças dos franceses e corriam para ver as representações dos 

espanhóis em seguida, nos chamados “teatros de feira”. Lá perpetuava a tradição burlesca, 

repleta de alusões satíricas e o público virava cúmplice com um riso de desafio. Nomeando os 

movimentos temos o cômico oficial e o cômico clandestino e isso traduz muito desse 

confronto de concepções da sociedade.  

O cômico oficial visa reforçar a norma social excluindo, pela ironia, os desvios, os 

marginais e os contestadores de toda ordem. Já o cômico clandestino tem uma visão global do 

mundo e toma partido dele. O mundo é mau e nada podemos fazer contra isso; então é melhor 

rir. No clandestino, cabe da bufonaria grosseira ao humor mais delicado, do riso rude ao 

cinismo superior. Nossa obra de análise neste trabalho encaixa-se melhor no que chamamos 

de cômico clandestino por todas as características aqui já expressas. 

 Retomemos o percurso elucidatório que Minois nos propõe agora relembrando uma 

premissa de outro nome importante no estudo do riso: Voltaire, que comunga com o que 

discutimos neste tópico de nossa pesquisa.  

Dizia ele: “existe uma necessidade inveterada de zombar, escarnecer, troçar... Zombar 

do mundo é a única maneira de superar o absurdo”. Voltaire “mata” pelo ridículo. Mata os 

maníacos, fanáticos, entusiastas, sectários. Ele os ironiza, já que a ironia, que pode ser 

proteção, também torna-se, na sociedade, agente corrosivo que produz a decadência, que 

transforma uma imagem ou situação em outra. Segundo Vladimir Jankélévitch, citado por 

Minois 2003, “A ironia dissolve o trágico da existência, decompondo-o em pequenos 

pedações que são, cada um, tratados pelo escárnio”. 

Essa ironia sistemática não destrói apenas o sério da existência, mas até a coerência de 

um pensamento, por exemplo. Assim, ironistas como Voltaire são acusados de reduzir 

grandes questões a bobagens e pseudoproblemas, pois os mais sérios debates, para o ironista, 

vêm de equívocos de palavras e isso lhe é suficiente. Vejamos como isso se dá nesse trecho da 

obra As velhas: 

 

Tomás – Ô de casa. – Licença pra um pobre ambulante entrar? 
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Vina  (Sentado no batente da porta.) Lá vem o freguês da má notíça. Até que 

enfim apareceu. Aposto que as novidades que traz é fome, carestia e 

safadeza? 

Tomás – Ô língua de prata. Só falo disso quando encontro pareceira. Que me 

compra hoje? (RAMALHO, 2010. p. 9) 

 

Neste momento, sentada no batente sob sua condição de aleijada e entrevada, Vina cita 

as dificuldades vividas por todos àquela altura dos acontecimentos evidenciados no decorrer 

da peça. Ela retoma os problemas dizendo que as notícias não poderiam ser outras a não ser: 

“fome, carestia e safadeza”. A fome assola a região em consequência da seca e da falta de 

recursos; a carestia dos produtos impostas pelos coronéis no barracão e, consequentemente, as 

safadezas outras cometidas pelos mesmos, como o roubo das mercadorias que vinham do 

governo para serem distribuídas nas frentes de emergência. Fala pequena, porém reveladora 

da situação.  

Essa fala logo é cortada pela ironia de Tomás que afirma que só fala más notícias 

quando encontra gente igual a ele, ou seja, a própria. Para Tomás, o ironista, nada é realmente 

sério, tudo se presta ao riso. Ele flutua entre o real e o irreal, entre o que é e o que parece ser. 

Esvazia o conteúdo objetivo e reduz o mundo a palavras. Essa premissa comunga com o 

pensamento de Bergson (1983), que afirma: “não há portanto cena real ou séria e até mesmo 

dramática, que a fantasia não possa levar à comicidade pela evocação de uma simples 

imagem.”  

 

3.2 O riso compreendido pela semiologia do texto teatral 

 

Quando fazemos o estudo de um texto que é feito para ser representado, como é o caso 

do texto teatral, cabe-nos atentar para uma série de implicações que o estudo da “palavra-

signo” remonta. É que a forma discursiva da linguagem teatral articula uma espécie de dupla 

existência da peça: o texto em si e o texto representado. De acordo com Roman Ingarden 

(1977),  

para se compreender essa relação é importante vermos o texto sob duas 

óticas: “texto principal” em que as palavras são pronunciadas pelos 

personagens e “texto secundário” que vai de acordo com a elaboração 

cênica, elaboração essa, que indica a forma de representação do texto e 

desaparece quando ele é encenado. Neste momento, à linguagem juntam-se 

os signos dos quadros visuais e acessórios tão comunicativos quanto às 

palavras. (INGARDEN, 1977, p. 27) 
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Por isso, faz-se necessária uma investigação semiológica para entender essa 

“mensagem globalizada”, mas sem deixar de colocar o texto, as palavras pronunciadas, como 

os principais elementos dentro do universo a ser representado. 

Para o estudo do texto de As velhas, foram pontuais algumas conceituações ligadas à 

Semiologia, uma vez que o que pretendíamos era exatamente estudar o riso como um efeito 

nascido dentro do próprio texto. As palavras foram transformando-se em signos repletos de 

sentido cômico e foi isso que suscitou nosso desejo de pesquisa. Temos um texto com a 

variedade linguística típica do interior do Nordeste do Brasil, impregnado de falares ainda 

mais interioranos. Temos diálogos cortantes, entremeados de provérbios populares, linguagem 

familiar que passa pela ironia, o sarcasmo, e chega à linguagem chula, grotesca. Um campo 

rico para um estudo sobre os efeitos produzidos por essa linguagem e todo o universo 

formado por ela. Vejamos um trecho da obra, como pequena amostra do que será analisado 

com profundidade, mais adiante. “Mariana – Ai que dor nas cruz. (Fala só.) Tou mais banida 

que couro de pisar fumo. – Também, viver que nem judeu errante...” Essa pequena passagem 

retoma falares regionais, comparações em níveis metafóricos típicos do lugar de fala, além de 

ser carregada de uma melancolia típica da autora, que logo será revertida em algo que 

predisponha ao riso.  

Assim como Ingarden (1977), outro teórico importante nesse cenário, Thomasseau 

(1984), sustenta os mesmos pensamentos. Além de defender que existem o “para-texto” e um 

“texto-diálogo” no estudo em questão. O primeiro seriam todas as indicações existentes no 

texto dramático, necessárias à interpretação como rubricas, títulos, descrições de cenário, lista 

de personagens, datas, horários das ações, enfim, tudo o que for esclarecedor para o 

entendimento. O segundo seria composto pelas próprias falas. Comecemos por analisar alguns 

aspectos de As Velhas sob a luz dos conceitos concebidos por Thomasseau (1984), a partir dos 

seguintes elementos: 

 a)Títulos: Tanto o principal quanto os intermediários, desempenham o papel de 

reveladores de aspectos gerais da obra, fazendo surgir a metalinguagem implícita no texto, 

facilitando sua compreensão. Temos um título emblemático no texto do nosso estudo e a 

aparição dele no início do material gráfico, logo nos faz perceber que não há “inocência” na 

escolha do mesmo e sim, um jogo com um adjetivo que revela algo sobre a sociedade 

patriarcal onde está inserida a trama. Vemos o título “As velhas” e logo abaixo, a lista de 

personagens que nos revela que as protagonistas Mariana e Vina são mulheres de 40 e 45 anos 

respectivamente. Logo somos levados a indagar por que então esse título. Ao longo da leitura 

do texto e a partir da familiarização com todo o seu contexto, inclusive, histórico, vemos que 
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em uma sociedade patriarcal, onde uma mulher tinha como uma das principais funções 

procriar e chefiar a casa, uma mulher nessa faixa de idade já pode ser considerada velha, ou 

seja, a partir do título já conhecemos o tom crítico aos costumes da época. 

b)A lista de personagens: também não é feita de maneira aleatória, existindo toda uma 

hierarquia de significação, que pode ser em relação à onomástica, simbologia, estratégias 

sociais, função ideológica ou estética. Na lista dos personagens em As velhas, observamos 

esse recurso e já o identificamos como uma maneira de se construir uma tipologia do discurso 

crítico. Temos a seguinte distribuição: 

 

Personagens 

Mariana, sertaneja na faixa dos 40 anos 

Chicó, seu filho, 20 anos 

Branca, filha 16 anos 

Tomás, mascate de 30 anos 

Vina, mulher de 45 anos 

José, seu filho, 22 anos 

 Primeiramente, são listados os personagens da família de Mariana. Quando 

analisamos o enredo, ficamos conhecendo que é a família com quem aconteceu todos os 

infortúnios. Seria uma tomada de partido por parte da autora, mostrando-nos em primeiro 

plano a família da protagonista Mariana versus a da antagonista, Vina, que inclusive, vem 

abaixo do nome do personagem secundário, Tomás, o mascate. Essa forma de distribuição 

sugere também a posição na pirâmide social das classes, já que Mariana era fazendeira, a 

priori, e Vina, uma simples cigana. Há ainda sugestões como o fato do preconceito contra a 

raça de Vina e sua posição de ladra de maridos. 

 c)As descrições do cenário, maquiagem, vestuário e acessórios: funcionam como 

ilustração do espaço cênico e são focalizados na construção da obra. Na apresentação destes 

itens em As velhas, ficamos conhecendo rapidamente os lugares onde ocorrem as ações 

principais: a oiticica, árvore debaixo da qual a família se arranchou (primeiro plano); uma 

nesga de mato (onde ocorriam os encontros amorosos entre Branca e José); e a casa de Vina 

(segundo plano). Aqui, a ordem de apresentação comunga com a ordem da apresentação dos 

personagens, mas também se coaduna com o fato da importância das ações principais 

ocorridas.  
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 d) Os para-textos iniciais dos atos: são elementos que também ampliam a significação 

do texto, segundo Thomasseau (1984). O elemento para - textual escolhido para a discussão 

na nossa obra em foco é uma música que abre e encerra o espetáculo como um todo. Vejamos 

a letra: 

Bate sol e assola a estrada 

Caminheiro a palmilhar 

Como é longa a caminhada 

Como é tristonha a jornada 

Segue a leva sem parar... 

Bate o sol e assola a estrada 

Bate o sol e assola a estrada 

 

Da quentura a labareda 

Vem do chão – desce do ar 

Cadê o atalho ou vereda 

Que nos leva a um bom lugar 

Bate o pé comendo estrada  

Na esperança de chegar... 

 

Bate sola – pé cansado 

Que teu destino é correr 

Come terra boca triste 

Antes dela te comer. 

Do céu limpo- faca afiada 

Bate o sol e assola a estrada 

Bate o sol e assola a estrada. (RAMALHO, 2010. p. 6) 

 

A letra da música acima faz um pequeno resumo da vida de quem vive como retirante. 

A descrição do sol, que assola, das longas caminhadas, revela como, às vezes, a jornada torna-

se triste, mas retoma sempre o ideal pretendido e a esperança de chegar a um bom lugar para 

viver o sonho almejado. Mas é ainda na letra da música que encontramos um aspecto 

importante de construção que comunga com um conceito aristotélico nas tragédias clássicas. 

Trata-se da prolepse, uma espécie de adivinhação do fim trágico de algumas peças, uma 

previsão feita antes de iniciarem as ações. Vejamos a passagem em que ocorre tal fenômeno: 

“Come terra boca triste/ antes dela te comer.” A metáfora da carne comida pela terra anuncia 

morte no desenrolar ou no desfecho do enredo. Recurso que afirma o teor trágico do texto. No 

caso da nossa peça, as mortes de Chicó e José em combate contra o Dr. Procope. 

e)As indicações temporais e espaciais: necessitam de destaque as datas, os espaços e 

os lugares das ações, que se encaixam entre os atos, porque precisam ser percebidos pelo 

leitor/espectador. Na obra As velhas, vimos que não é preferência da autora enfatizar sobre 

esses elementos, pois quase não toca em marcadores temporais. Apenas os espaços são 

enfatizados. Aqui chamamos a atenção para mais uma possibilidade imanente da interpretação 
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com relação ao lugar que a família de Mariana escolhe para morar: debaixo de uma frondosa 

oiticica. A oiticica é conhecida popularmente como uma planta de mau agouro, assombrada, 

detentora de almas. Assim, podemos inferir que a sua presença no destino da família marca a 

sugestão de outra prolepse, ou seja, mais uma sugestão de que algo ruim estava para 

acontecer. 

Com essa gama de recursos atrelados à trama, mesmo a análise semiológica não 

poderia limitar-se ao aspecto linguístico por três motivos, segundo (INGARDEN, 1977, p.9), 

o primeiro é que ela descreve um certo número de operações linguísticas que caracterizam o 

processo do fazer. Em segundo, estas operações suscitam o discurso do dizer, constituindo um 

texto mais abrangente de caráter ideológico, em que os enunciados das personagens se 

entrelaçam nas indicações do autor, formando o texto pronto para a encenação. Em uma 

terceira dimensão do estudo, investigam-se os dois aspectos discursivos para entender uma 

mensagem global. Uma análise fundamentada numa ostensão teatral integra esses três 

processos sem relegar a situação pragmática da cena que é determinada pela leitura da peça e 

composta da plurivalência da representação. “Através da relação existente entre um texto e 

outro é que se pode definir e interpretar uma obra”, diz Thomasseau (1984).  

 

3.2.1 Formas e expressões 

 

 De acordo com as premissas de Bergson (1983), que norteiam os nossos estudos, 

temos que “não há comicidade fora do que é propriamente humano”. Bergson propõe 

artifícios para que possamos investigar o cômico nas situações, nas formas, nos movimentos, 

nas ações, no caráter e nos hábitos dos personagens do discurso. Lembrando sempre do 

artefato da insensibilidade do espectador junto ao pacto da verossimilhança com o que há de 

humano para que se tenha uma predisposição para o riso. Pois não existe elemento risível no 

animal nem nos elementos inanimados a não ser que apresentem traços semelhantes ao 

humano ou se relacionem como se usassem a inteligência. 

 É como se o cômico exigisse uma desatenção do homem, já que a vida e a sociedade 

exigem essa atenção. Em sociedade e participando dos rituais que provém dela, o hábito acaba 

ficando enrijecido e automático assim como as relações sociais. Para isso criou-se uma 

punição: o riso, que através da imitação, da ridicularização desse modelo promove o efeito 

risonho que também se constrói através dos signos do discurso, dos gestos, dos movimentos, 

da postura, da mímica e do traje do ator. Estes signos se cruzam com os signos da seriedade, 

possibilitando várias leituras. 
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Outros elementos como vestuário, moda, expressões em que há sentido ou 

conveniência de situação, podem construir um disfarce de aspecto risível, considerado como 

um signo cômico. Esse disfarce é criado pela lógica da imaginação, que toma por verdadeiro 

tudo o que foge ao habitual do dia a dia. Por exemplo, notemos o quão pobre de 

espontaneidade fica o homem que participa de rituais e cerimônias sociais. Esse tipo de 

situação demonstra um cômico latente, segundo Bergson (1983). 

 Na comédia, esse sentido cômico é demolidor das imposturas, já que o autor não 

conta seus sentimentos diretamente ele encobre-os com travessuras para melhor explorar as 

situações risíveis da vida social e generalizar a personagem central, visando à criação de uma 

categoria ou tipo que se identifique com o espectador, embora ainda de forma irônica, como o 

é na obra analisada neste trabalho. Vejamos esse trecho da peça: 

Branca (Que observava o local, absorta.) Deixa de tua leseira, Chicó, e 

resolve se a gente fica aqui ou não... Eu tô cansada – e quando a gente tá 

enfadada só quer mesmo é canto pra sossegar. 
Chicó – Enfadada? –Quem fala. Vinha passeando de grande na boléia do 

caminhão. – Avalie quem vinha sacolejando no lastro, bolando mais que 

xexo em ladeira... 

Branca – Tou cansada de viver pra riba e pra baixo, os cacarecos na cabeça, 

como se a gente tivesse sido a vida toda retirante... 

Chicó – E você pensa que é o quê? – A princesa Cesarina ou alguma 

baronesa? Ai que essa mocinha agora tá que nem o sol – tudo lhe fede a 

sangue real. (RAMALHO, 2010. p. 7) 

 

Há, nas falas de Branca, uma tentativa de argumento apelativo como se a autora da 

peça quisesse que os leitores/espectadores se compadecessem com o sofrimento daquela 

família, por tudo o que a personagem reclama. É criada então a expectativa de identificação e, 

consequentemente, comoção. Nas falas de Chicó, que interrompem as falas de Branca, ocorre 

a quebra dessa expectativa, pois seus argumentos apelam para um jogo natural da linguagem 

cômica que afasta qualquer possibilidade de identificação, neutraliza os sentimentos do 

leitor/espectador e promove a insensibilização do mesmo para que se promova o riso. 

Continuando com a demonstração da forma e técnica para a não comoção com o 

infortúnio do personagem, temos agora, Mariana, que é mostrada sempre como mãe 

cuidadosa e preocupada, misteriosa, zangada, amargurada, amuada, mulher abandonada, 

arisca, até certo ponto, agressiva. Logo na cena 1, ficamos conhecendo as nuances da 

personagem Mariana e percebemos aspectos que corroboram para sua arquetipação de mulher 

chefe de família, que oscila entre uma tristeza desoladora e uma valentia e agressividade 

típicas da construção da personagem. Isso ocorre de duas maneiras: a primeira é de acordo 
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com a evolução do diálogo. Percebe-se pelo tom de suas falas e dos arremates dos demais 

personagens o quão preocupada e desconfiada ela é.  

Ainda temos através desse recurso de “apresentação” do personagem por meio das 

falas, todos os indícios de que ela é uma mulher carente, pelo abandono do marido. A segunda 

maneira de tipificação dessa personagem se dá através do que é posto pela autora nas rubricas 

que antecedem algumas de suas falas: são adjetivos vários, mas que participam do mesmo 

campo semântico de mulher amargurada, arisca, agressiva, entre outros. 

 É um mecanismo intrigante onde se isola o defeito como se fosse um peso que se 

carrega, não deixando que isso provoque emoção. Depois se intensifica esse defeito, fazendo-

o aparecer em atitudes, gestos e palavras.  

  Essa estratégia tem a intenção de cativar o público, desviando sua concentração dos 

atos e dirigindo-se aos gestos para fazê-los rir. Na nossa obra, a personagem Mariana é digna 

dessa identificação e mesmo sendo “durona”, sem vícios e paixões, cativa um público que se 

identifica, mas talvez não se compadece dela, devido aos recursos cômicos instaurados. É a 

forma com que Lourdes Ramalho incorpora à personagem os seus caracteres gerais e à sua 

linguagem que será ponte de empatia com o espectador.  O ator/atriz que representa esse 

papel tem a função de desenrolar diante do espectador o problema representado, passando do 

ato ao gesto de maneira séria, suscitando o riso apenas pelo automatismo, ou seja, pelo 

exagero das regulamentações automáticas da vida quotidiana que dão uma forma mecanizada 

ao agir e ao pensar do homem. Vejamos um trecho da peça: 

Mariana (zangada.) E num fique aí dando muxoxo e se fazendo de inocente não. Eu ia lá 

aguentar ver aquele papangu de novena passar dez vez por dia no meu terreiro, passando e quebrando, 

quebrando em ponto de torcer o pescoço, até se encobrir na curva? [...] p. 9 

Mariana (ferina) E por isso vem se chegando todo de bandinha, todo de mansinho... Isso é lá 

procedimento de gente de vergonha! – Se tivesse negoço, aparecesse logo, batesse palma, chamasse 

pelo povo – assim é que faz quem tem boa tenção, meu senhor. [...] p. 12 

Mariana [...] a minha filha, a minha donzela, os zelos de minh’alma e orgulho do irmão – num 

passa duma desavergonhada, que se entregou nos mato, como bicho bruto... agora, prenha, corre atrás 

do macho, rebaixada até o último ponto [...] (RAMALHO, 2010, p. 37) 

 

Como podemos ver na passagem acima, Mariana, durante boa parte da peça é 

mostrada como personagem que transgride o sistema patriarcal da época, com sua postura de 

mulher chefiando uma família, mas podemos perceber que conserva muito dos ensinamentos 

antigos, os pudores, vergonhas entre outros. Ela é conservadora nesses aspectos e por exaltar 
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com tanta rigidez certas regras acaba por exagerar no apego a elas e seu tom sério acaba 

ficando na faixa tênue para provocar o riso. Isso se nota na repreensão que ela faz a Branca 

quando fala de suas paqueras bobas nos outros lugares onde viveram. Está também quando ela 

repreende Branca por estar falando de forma próxima a Tomás, um recém – chegado. Ela 

ainda se revolta com a forma sorrateira com a qual Tomás chega à oiticica, diz que não é 

forma de gente decente, de se aproximar da “casa” de ninguém. 

Em um dos solilóquios de Mariana, percebemos nitidamente a importância dada a 

determinados tabus como a virgindade, que era confundida com honra, em muitos contextos 

da época. Mariana lamenta pela filha “perdida” e “de bucho”. É o fim de tudo para uma mãe 

de família que criou uma moça para casar. Mesmo para a época das primeiras encenações, por 

volta dos anos 70, tal comportamento desesperado de Mariana pode ser visto como exagerado. 

É como se a filha tivesse morrido e a ressurreição viesse pelo casamento com José. 

Quanto ao estudo das formas de expressão, a psicologia nos ajuda a classificar alguns 

aspectos e encontra soluções para as incoerências com os estudos de Freud, que dissolveu a 

condensação da palavra ou da frase, ao nível linguístico, e explicou a força cômica dessas 

expressões, provocadoras do riso, através da mesma técnica esclarecedora dos sonhos. Ele 

chamou esses fragmentos expressivos de “chistes”, segundo (INGARDEN, 1977, p.11), e 

reduziu o conteúdo de cada texto-situação, assemelhando-o à linguagem dos sonhos, pois 

segundo sua concepção, ambos são confusos e incompreensíveis, porém adquirem 

significação e lógica, depois de interpretados e traduzidos. 

Temos ainda, de acordo com esse pensamento, a possibilidade de variação desses 

chistes, dependendo da forma com que são empregados pelo autor, de acordo com a sua 

intenção perante um público e sua cultura e valores. Esse público irá tomar o chiste como 

“inocente” ou “tendencioso”, através das seguintes técnicas de interpretação de Freud: 

 a)Condensação:  

 Através da formação de nomes compostos, que na nossa peça aparecem com fartura e 

criatividade. Vejamos: Tomás Mascate, Maria Roxinha, Quinca da Consertina, Zé do Fole, Zé 

Mutuca, Zé Catota, Pedro Bota; 

Através de uma modificação na estrutura de uma palavra, como aparecem 

acentuadamente: Vareia, andança, versidade (para diversidade), sustança, xexo (para seixo), 

baixemo, coidar, intincança (para implicância), peilerinha (pilhéria), ruma (monte), Padim 

Ciço (padrinho Cícero), tenção (intenção), malquerença, penitença, entre outros. 

 b)Duplo sentido 
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Através do jogo sentido metafórico e sentido concreto, temos uma gama de 

expressões: “Não nasci pro caritó” (metafórico) x caritó = prateleira rústica (concreto); “ a 

senhora é um espinheiro” x espinheiro planta cactácea; “Tô encomenda de um tabaco (fumo) 

pra levar” x tabaco (órgão sexual feminino); “a mãe de José é um siri dentro duma lata” x 

animal siri muito arisco; “entre, menina, que já tô injuriada com esse seu assanhamento” x 

assanhar (concreto); Expressões como “Chaleirar”, significando bajular e uma carga pesada 

no lombo com sentido de problema sério. 

Através do duplo sentido propriamente dito, como vemos em: “um quente e dois 

fervendo” (alusão sexual); “tô de desejo” (vontade da mulher grávida). 

Com essas técnicas, Freud encontrou soluções para questões embaraçosas da 

linguagem e que eram tomadas como absurdas para a lógica da razão. Vale ressaltar que em 

nosso trabalho não visamos ao esgotamento de tal análise dos termos e sim, mostrá-los como 

exemplos dos efeitos do riso conseguidos dentro da trama. 

 

3.2.2 Gestos e movimentos do discurso cômico e o cômico de situação 

 

Voltamos a falar da versatilidade que o estudo do texto de uma peça teatral nos dá, à 

medida em que nos oferece um campo vasto de estudo. Um campo que floresce em métodos e 

possibilidades de leitura. No estudo do texto teatral literário podemos perceber que além da 

imitação que ocorre dentro do campo literário, ainda ocorre uma outra com a representação 

teatral. Quando falamos de imitação cômica, estamos ressaltando as imitações de ações 

comuns na vida cotidiana e essa imitação quando acontece com relação ao corpo humano 

torna-se ridícula e risonha pois retoma algo mecânico. Uma repetição contínua, por exemplo, 

leva o homem a rir. Já nos fala BERGSON (1983) “Os gestos correm atrás do pensamento, 

animando-se com a ideia e tentando deduzi-la.” 

Podemos elencar, de acordo com essas premissas do estudo de BERGSON (1983), a 

repetição, a inversão e a interferência como signos que formam uma força expressiva cômica 

quando aplica atitudes mecanizadas, seja na mobilidade da vida, seja na transmissão de uma 

comunicação. Então cada gesto ou movimento no drama pode emitir um signo que, se for 

interpretado maquinalmente, apresenta uma essência cômica. Exploremos, pois esses campos 

de análise dentro do texto da obra.  

Quando falamos em repetição devemos ficar atentos porque ela pode ocorrer tanto na 

palavra e na frase, como também na repetição de eventos que caracterizam a reprise, que vai 

se tornar engraçado se fizer o público lembrar do fato que suscitou o riso, para identificá-lo 
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novamente. No texto que analisamos, chamamos a atenção para uma das últimas cenas. 

Participam dela Mariana e Vina, as duas matriarcas. Ambas estão aflitas por notícias dos 

filhos que foram, juntos, combater o temível Dr. Procope. De repente, se veem diante da única 

solução para encontrar seus filhos, pois ocorre que uma sabe o caminho até eles, mas não 

pode andar, o caso de Vina. A outra pode andar, mas não sabe o caminho até eles. Então Vina 

lança a proposta de ir apoiada em Mariana, guiando-lhe o caminho, que logo é aceita. No 

caminho, ambas começam uma espécie de reza repetida inúmeras vezes, uma falava, a outra 

repetia, como um juramento. Tendo em vista a situação toda e a posição física das duas rivais, 

essas repetições tropeçam na linha tênue entre trágico e cômico e, ao invés de produzirem o 

efeito da lamentação trágica, produzem o riso. 

Para flagrar um momento de inversão no texto da peça, citamos a chegada de Mariana 

à casa de Vina para reivindicar que José se case com sua filha Branca. Pano amarrado à 

cabeça e intenção de reclamar o que é seu de direito. Essa chegada reprisa a chegada da 

cigana Vina, no passado da peça, á casa de Mariana para reivindicar um pedaço de carne de 

bode para seu filho que estava no ventre. A situação agora invertida, pode suscitar uma 

reflexão no público, que se deleita e espera por um desfecho. Essa situação não suscita o riso 

diretamente, mas vai levar ao diálogo do reconhecimento, recheado de ironia, sarcasmo e 

vingança. 

Por último, nessa categoria, temos a interferência, ou o “quiproquó”. É uma forma 

mais elaborada. É o signo de uma situação que apresenta dois sentidos diferentes, mas cada 

personagem, incluído no processo, só conhece apenas um deles, o que gera a confusão de 

ideias. No caso da nossa obra, o quiproquó acontece, levando o público a uma região do 

inesperado. No passado da peça, Vina estava grávida de um filho que era do marido de 

Mariana, o Tonho. No presente da peça, há o envolvimento do filho de Vina com a filha de 

Mariana, ou seja, há uma possibilidade de eles serem irmãos, em determinado momento da 

peça. Já mais para o final, ficamos sabendo que José era o menino que já andava atrás da 

cigana e que o que ela carregava na barriga, havia morrido. 

 

3.2.3 O caráter mecânico do cômico 

 

 Quando estudamos o riso, e com seu desdobramento os efeitos cômicos, chegamos à 

mesma conclusão, humildemente falando, do nosso teórico BERGSON (1983), a comicidade 

de caráter é causada pelo absurdo que, ao se encarnar numa coisa concreta, causa o riso. A 
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vaidade profissional, uma alta dose de charlatanismo, a indiferença aos menores, o rígido 

quadro social, enfim, tudo que cause uma inversão do senso comum constitui o cômico e sua 

lógica é a mesma do sonho. É uma forma risível, gerando outra.  

 Temos esse quadro no quiproquó, como falamos anteriormente, que exige um 

trabalho intelectual, esforço e bom senso da personagem para romper as conveniências e criar 

um movimento de descontração e de identificação com o público que será detido e castigado 

por seu descuido e pela indolência que podem o levam a rir. Vejamos o trecho: 

Vina – Cadê minha encomenda? 
Tomás – Mal agradecida. – Tá aqui o mandapolão, linha Corrente e Urso, 

botão de osso de ceroula, e o principal – o seu tabaco, que tirei à força do 

corrimboque do velho Duda. 
Vina – Aquilo é um cheira-tabaco safado. (RAMALHO, 2010, p. 28) 

 

Aqui temos todo um destaque dado à palavra “tabaco”, que embora se refira ao fumo, 

pela forma do texto ganha uma conotação risonha fazendo lembrar o órgão genital feminino. 

Quando essas ressonâncias afetivas causam espanto e terror, tem-se a tragédia. Caso possa 

isolá-la destes sentimentos, surge o riso de modo explosivo e sem nenhuma comoção criando 

o gênero da comédia. Como vemos nessa passagem de BERGSON 1983,  

Há certa arte em acalentar nossa sensibilidade e lhe predispor a sonhos, 

como a uma pessoa hipnotizada. E há também uma de desestimular nossa 

simpatia no momento preciso em que se possa oferecer, de tal modo que a 

situação, mesmo séria, não seja tomada a sério. Dois processos parecem 

dominar esta última arte, que o autor cômico aplica mais ou menos 

inconscientemente. O primeiro consiste em isolar, em meio à alma do 

personagem, o sentimento que lhe atribui, e fazer dele por assim dizer um 

estado parasita dotado de existência independente. (BERGSON, 1983, p. 75)  

 

Assim também se explica o fato da comicidade ser muitas vezes relativa aos costumes, 

ideias e, aos preconceitos de uma sociedade. Em suma, pouco importa que um caráter venha a 

ser bom ou mau, se é insociável, poderá vir a ser cômico. Vimos também que não importa a 

gravidade do caso, isso poderá nos causar o riso desde que se ache um modo de não nos 

comover. Aliados à insociabilidade do personagem e à insensibilidade do espectador está 

também o automatismo, pois como dissemos desde o início, só é risível o que se faz 

automaticamente. Vejamos outro trecho da obra: 

Chicó – Tou suando frio e até tremendo. – Parece que tou escutando o ronco 

dos carro subindo a ladeira... 
José – Mesmo que eles chegue, a gente só sai daqui quando Tomás avisar. 

Chicó – Quero ver a cara desse ladrão quando a gente apresentar as provas 

dos roubo – as lista de defunto e bicho ganhando dinheiro, as guias, nos 

sacos de leite assentado o preço. Já pensou quando forem fazer a chamada? 



61 

 

É bicho latindo, miando, e as alma-penada fazendo assombração... (Canta.) 

Lá vem bicho, lá vem alma... 

José – Você ainda tem coragem de brincar? – Ô sangue de barata. 

(RAMALHO, 2010, p. 35) 

 Vemos na passagem em que os dois personagens aguardam para revelarem toda a 

verdade dos roubos no barracão. Um momento de tensão, que antecede o embate entre eles e 

os homens de Dr. Procópio, é quebrado pela graça proposta por Chicó. Cantando como seria a 

possível chamada da lista falsa de funcionários. 

Até agora, acompanhamos o cômico através de suas muitas nuances, procurando ver 

como ele se constrói em certas atitudes, situações, ações, palavras e gestos. Mas é importante 

deixar claro que o risível não se define pontualmente, em exemplos flagrantes, senão iria 

beirar o tosco da criatividade e não é isso que pretendemos enfocar. No próximo capítulo do 

nosso trabalho, visamos ainda a uma investigação mais profunda com relação à linguagem 

produzindo o riso através dos estudos de mecanismos outros, outras formas de enfoque, entre 

elas, a carnavalização de Bahktin, premissas do realismo grotesco, que tráz um respaldo 

teórico pontual a essa nossa parte do estudo. 
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4. “UMA PALAVRA QUE SEJA”: A CARNAVALIZAÇÃO DA LINGUAGEM E DO 

CORPO NA CONSTRUÇÃO DO RISO 

 

4.1 Comicidade na linguagem: o rebaixamento, as profanações, as grosserias, os falsos 

juramentos, a destronação carnavalesca nos diálogos 

  

Para iniciarmos esse tópico da dissertação, iremos fazer uma breve apresentação sobre 

o carnaval histórico da Idade Média e do Renascimento, mostrando a importância e a origem 

dessas manifestações culturais e seu sentido renovador para o povo como uma forma de 

contemplar uma segunda vida, proporcionada por uma visão de mundo carnavalizada e 

permeada por uma visão onde o riso é ambivalente e significativo.  

A linguagem utilizada nesse carnaval interessa-nos como concepção estética para o 

estudo da construção do riso a partir das falas dos personagens que culmina no que 

conhecemos como o realismo grotesco sob o qual analisaremos a apresentação do corpo das 

duas personagens principais. Ainda neste capítulo analisaremos o aspecto da peripeteia 

invertida que nos proporciona o revelar das situações dentro da obra. 

As manifestações populares do carnaval eram muito mais do que apenas um período 

festivo que durava três meses. Estas festividades tinham como características principais a 

inversão de tudo que era relativo às manifestações oficiais e sérias através de um riso festivo 

provindo da praça pública. Ele festejava um mundo às avessas, com um profundo impacto na 

vida do povo através da graça. 

É interessante frisar que, naquele período, existia uma espécie de duo entre as 

manifestações culturais oficiais e as manifestações culturais populares. De um lado, as 

manifestações culturais oficiais predominavam durante o ano todo, cuja seriedade era o fator 

norteador destas manifestações como os casamentos, as procissões e as missas da igreja 

católica, os coroamentos da realeza, as nomeações de cavaleiros, os ritos fúnebres, entre 

outros. De outro lado, os ritos populares diziam respeito a um tipo de inversão cômica dos 

ritos oficiais. 

A comicidade e o riso estudado por nós advêm de conceitos de Bakhtin sob a ótica 

dessa época e as suas palavras são as que melhor nos conduzem e que também ilustram nossas 

análises no mundo que esse riso queria demonstrar: 

 

A atitude do Renascimento em relação ao riso pode ser caracterizada, da 

maneira geral e preliminar, da seguinte maneira: o riso tem um profundo 
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valor de concepção do mundo, é uma das formas capitais pelas quais se 

exprime a verdade sobre o mundo na sua totalidade, sobre a história, sobre o 

homem; é um ponto de vista particular e universal sobre o mundo, que 

percebe de forma diferente, embora não menos importante (talvez mais) do 

que o sério; por isso a grande literatura (que coloca por outro lado problemas 

universais) deve admiti-lo da mesma forma que o sério: somente o riso, com 

efeito, pode ter acesso a certos aspectos extremamente importantes do 

mundo (BAKHTIN, 2013, p. 57). 

 

Podemos perceber que esse riso no período do carnaval irá demonstrar uma libertação 

através de uma visão da verdade que é encoberta pela seriedade da vida cotidiana, repleta de 

amarras sociais, políticas e religiosas. O riso estava ligado diretamente às festas populares 

cômicas da Idade Média e no Renascimento na figura da principal manifestação da cultura 

popular, que é o carnaval histórico. Este riso vai estar permeado das seguintes características 

que são oriundas das festas populares: a abundância, o exagero, a hipérbole, a relativização da 

verdade, a ambivalência e o grotesco (através do princípio corporal e material). 

Esse riso proveniente das festas populares é o riso satírico e é importante salientar, 

todavia, que este riso satírico, proveniente da praça pública e das festas populares, se 

diferencia do riso satírico moderno, pois neste o burlador apenas escarnece a pessoa sem estar 

incluído, ou seja, é algo individual, que não propõe a regeneração e ambivalência, sendo 

apenas um xingamento risível; por outro lado, no riso satírico da Idade Média e no 

Renascimento, o burlador escarnece uma característica coletiva em um indivíduo e em si 

mesmo, ou seja, as mazelas e defeitos de uma sociedade estão inseridos nessa burla através de 

um princípio cômico que é ambivalente e regenerador, pois o escárnio inclui a todos, isto é, 

todos riem dos seus problemas, revelando uma verdade alegre e libertadora. É exatamente 

essa maneira de tomar o riso na Idade Média que se assemelha à forma como Lourdes 

Ramalho coloca o seu riso popular: escarnecedor, regenerador e libertador. Assim 

acreditamos. 

O riso através das palavras em As Velhas relativiza a verdade dominante, pois não é 

apenas o puro xingamento, mas também a problematização da própria sociedade, suscitando o 

riso por conta do exagero, da hipérbole, da abundância e pelo grotesco representados 

principalmente pela linguagem. 

Tendo os conceitos de carnavalização e ainda de carnavalização da linguagem, que foi 

introduzido por Bakhtin a fim de estudar a obra Gargântua e Pantagruel, de 1532, do escritor, 

padre e médico francês François Rabelais (1494-1553), como aliados, partimos para os 

pormenores de nossa análise que visa à demonstração da forma como o riso é elaborado 

através das ou de uma palavra que seja. Vejamos o que diz Bakhtin sobre essa linguagem: 
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Em consequência, essa eliminação provisória, ao mesmo tempo ideal e 

efetiva, das relações hierárquicas entre os indivíduos, criava na praça pública 

um tipo particular de comunicação, inconcebível em situações normais. 

Elaboravam-se formas especiais do vocabulário e do gesto da praça pública, 

francas e sem restrições, que aboliam toda a distância entre os indivíduos em 

comunicação, liberados das normas correntes da etiqueta e da decência. Isso 

produziu o aparecimento de uma linguagem carnavalesca típica, da qual 

encontraremos numerosas amostras em Rabelais. (BAHKTIN, 2013, p. 9) 

 

 

Não entremos no equívoco de pensar que essa linguagem da praça pública era, por 

algum motivo, pobre. Era sim de grande criatividade e riqueza, capaz de expressar as formas, 

os símbolos do carnaval transmitindo a percepção carnavalesca do mundo, do povo. Visão 

essa oposta a toda ideia de perfeição, oposta a toda pretensão de imutabilidade, mas sim com 

um ar dinâmico e ativo. Essas formas carnavalescas estavam cheias de alternância e propostas 

de renovação, eram conscientes da relatividade do poder e da verdade. Ela caracterizava-se 

principalmente pela lógica das coisas ao avesso, ao contrário, das mudanças entre alto e baixo, 

da face e do traseiro e pelas formas de paródia, com suas degradações, profanações, 

coroamentos e destronamentos bufões. Em consonância com os conceitos citados, comecemos 

nossa análise da linguagem risível por uma característica marcante inerente à carnavalização e 

muito utilizada por Lourdes Ramalho em sua forma de escrita, que é o rebaixamento.  

A literatura cômica nessa língua vulgar era rica e diversificada. Encontramos nela, 

analogias com as paródias sacras, homilias paródicas, o escárnio ao regime feudal e sua 

epopeia heroica. Tínhamos em cena animais, bufões, malandros e tolos. Tudo isso na forma 

de debates acirrados, disputas, diálogos, “elogios” cômicos. Observemos no trecho a seguir, 

extraído do início da peça, o diálogo entre as personagens Mariana e Branca, mãe e filha, que 

mais parece um embate, um duelo em linguagem ousada e familiar. Atentamos também para a 

inversão de papéis na conjuntura familiar mãe-filha, onde a relação parece muitas vezes, de 

igual para igual, sem barreiras hierárquicas: 

 

Mariana – Num é o que eu digo? Você mesmo gosta de comprar briga, meu 

filho. É você na valentia e sua irmã na...  

Branca – Lá vem mãe com inticança de novo. A senhora mesmo inventa. 

Mariana – Inventa? Minha filha, eu num tou caduca, num sou doida e nem 

bebo cachaça pra num saber do que se passa. Você quer dizer agora que 

nunca deu cabimento Àquele pilantra? 

Branca – Agora sim. – Eu num digo que eu tou mole mesmo? 

Mariana – (Zangada) E num fique aí dando muxoxo e se fazendo de inocente 

não. Eu ia lá aguentar ver aquele papangu de novena passar dez vez por dia 

no meu terreiro, passando e quebrando, quebrando em ponto de torcer o 

pescoço, até se encobrir na curva? (RAMALHO, 2010, p.09) 
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Aqui percebemos um diálogo mordaz entre mãe e filha diante do contexto de vida de 

ambas. Retirantes, uma vez, por causa da seca, e, uma segunda vez, por problemas nas 

moradias arranjados pelos filhos. Chicó, envolvendo-se com brigas e valentia, como a mãe 

explana e Branca com a sua tendência a contrair namoros. A forma familiar, despreocupada 

sem rodeios e floreios se estabelece no diálogo delas como que para por as coisas no lugar. 

Uma linguagem que propõe expressões do tipo “cara de muxoxo”, “papangu de novena”. 

Podemos compará-lo ao rebaixamento em Rabelais, que ocorria pelo mesmo motivo: o 

mundo vinha à tona sem máscaras, denunciando as verdades mais obscuras. Depois de chocar 

e consequentemente fazer rir pelo tom escrachado, fazia-se consertar. Tudo se regenerava. Era 

essa a proposição da ambivalência. Vejamos outro trecho: 

Branca – Tava doidinha pra lhe ver. 

Tomás – E eu também, pra lhe passar um carão. Que estória é essa 

de fazer bilhete e esconder na tira do pescoço do bode – será pombo 

correio? Se a mãe de José ver – o diabo tá solto [...] (RAMALHO, 

2010, p. 27) 

 

Notemos o tom de familiaridade entre eles. Há uma atmosfera de amizade e 

libertinagem que se entranha nesses diálogos. A referência ao diabo sempre feita sem 

preocupação com tabus apenas para ilustrar o tamanho do problema. 

Se a nova forma de comunicação, que produziu novas formas linguísticas como: 

gêneros inéditos, mudanças entre outros, balançou a sociedade contemporânea a Rabelais, a 

escrita em Lourdes Ramalho colheu dos frutos do preconceito linguístico, do estranhamento 

literário causado por suas colocações ferinas e despreocupadas também. As formas 

linguísticas que ora caracterizam o novo na linguagem rabelesiana, também se faz importante 

na explanação para definir a forma de escrita de Lourdes Ramalho e é essa escrita libertária 

que chama atenção, que produz o que há de risível em seu contexto. Vejamos a descrição de 

Bakhtin e posteriormente trechos representativos da obra estudada: 

As formas de comunicação verbal mudam completamente: tratam-se por tu, 

empregam diminutivos, os mesmos apelidos, usam epítetos injuriosos que 

adquirem um tom afetuoso; podem chegar a fazer pouco uma da outra (se 

não existissem essas relações amistosas, apenas um terceiro poderia ser 

objeto dessas brincadeiras), dar palmadas nos ombros e mesmo no ventre 

(gesto carnavalesco por excelência), não necessitam polir a linguagem, nem 

observar os tabus, podem usar, portanto, palavras e expressões 

inconvenientes, etc. (BAKHTIN, 2013, p.14) 

 

Se fôssemos pensar nas palavras de Bakhtin como prescrições, teríamos a “fórmula” 

para uma linguagem rebaixada de sucesso. Vemos a excentricidade que ele observa nas 

palavras de Rabelais e suas observações sobre o poder regenerador delas é reafirmado sempre.  
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Sobre as grosserias proferidas nos embates e cenas cômicas propostas pela peça, é 

interessante fazer-se notar que às vezes são longas e complicadas ao entendimento porque 

tratam-se de ditos bem específicos para a região e, novamente em sintonia com Rabelais e 

suas formas gramaticais “são consideradas fórmulas fixas do mesmo tipo dos provérbios, têm 

diversas funções na comunicação primitiva, essencialmente de caráter mágico e encantatório”. 

(BAKHTIN, 2013). 

Fizemos uma seleção de alguns desses ditos que ocorrem ao longo da peça: 

 

Chicó – Mãe, vamo parar com essas andança e ficar aqui até chegar o 

inverno. A senhora já viu que todo lugar, nesse tempo, é como cantiga de 

perua – de pior a pior. (RAMALHO, 2010, p. 6).  

Chicó – Enfadada? – Quem fala. Vinha passando de grande na boléia do 

caminhão. – Avalie quem vinha sacolejando no lastro, bolando mais que 

xexo em ladeira. (RAMALHO, 2010, p. 7) 

Chicó – Pra que tamo vivo? Só tenho um prazer: tamo de retirada com os 

piquáio no lombo, mais nunca baixemo o cangote. Sempre seguimo o 

conselho da velha que diz: “Quem se abaixa demais... o cu aparece”. 

(RAMALHO, 2010, p. 8) 

Mariana – Homem é que nem caju/ quanto mais belo mais ruim/ por mais 

doce que ele seja/ tem sempre ranço no fim. (RAMALHO, 2010, p. 22) 

José – Você num já ouviu falar do dito “Falou do mau – prepare o pau”? – 

Pois assim que nós se deixemo, eu fui logo dando de cara com o rapaz. 

(RAMALHO, 2010, p. 20) 

 

Essas formas de grosseria adquirem um caráter que ao mesmo tempo é intrínseco e 

universal. Com a transformação permitida pelo carnaval, segundo Bakhtin, até os palavrões 

contribuíam para a criação de uma atmosfera de liberdade, e do aspecto cômico secundário do 

mundo, assim como é em Lourdes Ramalho.  

Outra categoria do risível, apontada por nós em comunhão com os estudos de Bakhtin, 

é o destaque dado aos juramentos, que são bem parecidos com as grosserias, pelo fato de 

pertencerem também à linguagem familiar. Ao serem eliminados da linguagem oficial porque 

infringiam as regras verbais, floresceram no meio do ambiente do carnaval. O fenômeno se 

expande porque algo que não tinha relação com o riso passou a ter diante dessa realocação de 

seu espaço na sociedade. Assim fora em Rabelais e aparece em Lourdes Ramalho com a 

mesma proporção de mudança de cenário. Antes, proferidos como ladainhas em alguns cultos 

religiosos, “jurar em vão” passou a ser uma da piores profanações, então se iria ocorrer um 

juramento era necessário toda uma veneração e fé verdadeiras, O que não ocorre na passagem 

selecionada por nós para análise.  
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Percebemos que os juramentos aparecem na obra, de forma a compor um discurso 

escorregadio marcado exatamente pela falta de compromisso. Como se aquele juramento 

ocorresse para que fosse desfeito um momento de pressão, apenas para se livrar do momento 

ou mesmo para figurar algo que não está em acordo com sua essência. O juramento vinha 

como afirmação, como certeza de que o que estava sendo prometido iria ser cumprido, 

embora, muitas fossem mais um jogo retórico. Vejamos uma das falas do embate entre as 

duas velhas. “Mariana – Eu posso encher seu terreiro, mas é pra fazer o velório de seu filho- 

porque- lhe juro como há Deus no céu- ele, daqui pro quebrar da barra, será defunto.” 

(RAMALHO, 2010, p. 23) 

O que em análise também se percebe com relação a esse juramento específico é que 

ele também funciona como uma prolepse, comum na tragédia clássica: o que é jurado virá a 

acontecer, como numa adivinhação do trágico. Vejamos mais uma das colocações de Bakhtin 

sobre essa estratégia tão utilizada para alguns efeitos pretendidos. 

Os juramentos tinham precisamente essa função na época de Rabelais, entre 

os demais elementos não-oficiais. Jurava-se essencialmente por diferentes 

objetos sagrados: “pelo corpo de Deus”, “pelo sangue de Deus”, pelas festas 

religiosas, os santos e suas relíquias, etc. Na maior parte dos casos, os 

juramentos eram sobrevivência das antigas fórmulas sacras. A linguagem 

familiar era abundantemente provida de juramentos. [...] os indivíduos, 

possuíam um repertório especial ou então seu juramento favorito que 

empregavam regularmente. (BAKHTIN, 2003, p. 163) 

 

Observamos algumas nas passagens analisadas na peça As Velhas, total comunhão 

com as premissas de Bakhtin no que diz respeito à forma aleatória com que se utilizavam dos 

juramentos. Um dos principais momentos da trama, por exemplo, é pautado por juramentos 

vários, proferidos pelas matriarcas. Trata-se do momento do desfecho. Como não poderia 

deixar de ser, quanto ao estilo misterioso de escrita de Lourdes Ramalho, as duas mulheres 

partem para uma empreitada que com certeza seria uma das piores enfrentadas por elas. 

Partem em busca dos filhos sem saber se os encontrariam vivos ou mortos.   

Mariana propõe ir apoiando Vina até o esconderijo dos rapazes, mas para isso impõe 

uma condição que será firmada através de um juramento. “Mariana (tomando uma resolução) 

- Eu lhe carrego, lhe ajudo, lhe levo, até – mas se você me prometer... se você jurar... você 

jura? Vina (compreendendo)- se eu prometer... se eu jura... – você me leva? Mariana – Só se 

você jurar pela vida e a salvação dele...” (RAMALHO, 2010, p. 26). Neste momento, Mariana 

tenta, através do jogo de palavras oferecido pelo juramento, fazer com que Vina garanta, sem 

perceber, o que Mariana veio pedir: que ele se case com Branca e lave a honra desta. Só que 

Vina, num ato de esperteza, compreende o que essa jura viria a significar, jura, mas em vão, 
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apenas para ter o acesso ao filho. Então, as duas seguem caminho, entoando juramentos 

verdadeiros, com sentidos e significados falsos. É também um momento de profanação da fé 

através dos juramentos vazios de crença, apenas fazendo parte de um jogo de enganação 

mútua entre as duas mulheres. Vejamos. 

Mariana – Se você jurar pela vida, pela salvação dele... 

Vina – Se eu jurar... sim, eu juro, eu juro... 

Mariana – (Aproxima-se de Vina e vai levantando-a.) – Então, jure, 

jure comigo... diga: - Eu juro ... 

Vina – Eu juro... 

Mariana - ... pela vida do meu filho...  

Vina - (Dando os primeiros passos apoiada no bastão e em Mariana) 

... pela vida de meu filho... 

Mariana – Pela salvação dele... 

Vina – Pela salvação dele... 

Mariana – Juro por Deus... 

Vina – Juro por Deus... 

Mariana – Pela Virgem Santíssima... 

Vina – Pela Virgem Santíssima... 

Mariana – Num quero encontrar mais ele vivo... 

Vina – Num quero encontrar mais ele vivo... 

Mariana – Se eu quebrar minha jura... 

Vina – Se eu quebrar minha jura.. 

Mariana – Juro pela hóstia consagrada... 

Vina – Juro pela hóstia consagrada... 

Mariana – Quero encontrar ele já defunto... 

Vina – Quero encontrar ele já defunto... 

Mariana – Se eu quebrar a minha jura... 

Vina – Se eu quebrar minha jura... 

Mariana – Juro por toda a corte celeste... 

Vina – Juro por toda a corte celeste... 

(Desaparecem as duas, caminho afora, sob o vermelho do acaso, 

ainda murmurando juras.) (RAMALHO, 2010, p. 47) 

 

 

Percebemos, na leitura fiel do embate, o quão escorregadia são as duas personagens, 

uma tentando driblar a outra com suas juras trocadas, com seus sentidos jocosos e 

indeterminados. É assim que Lourdes Ramalho consegue uma atmosfera risonha diante do 

que, possivelmente, estava posto de maneira trágica diante dos olhos das mesmas: os corpos 

ensanguentados dos próprios filhos. 

 

 

4.2 O realismo grotesco e a imagem do corpo nas personagens femininas 

 

Dentro de um estudo que se pauta na investigação da produção do riso, não poderia 

ficar de fora um composto importante para a construção das imagens cômicas diante do 
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apresentado. A forma de representar o riso ganha como aliada a forma do exagero, da 

distorção, técnicas que deixem à mostra o que antes era escondido à sete chaves. Ao 

apontarmos todas essas formas de riso na obra de Lourdes Ramalho, e, principalmente, na 

peça em análise, como veremos posteriormente, é inevitável que nos deparemos com a 

semelhança dessas formas com a forma intensa da escrita de Rabelais, estudada por Bakhtin: 

o denominado realismo grotesco. 

Há uma tendência em Lourdes Ramalho em produzir exageros nos traços corporais, há 

também o fator do uso da linguagem rebaixada e até certo ponto, obscenas, ou seja, para lê-la 

há que se investir em um desprendimento das “vestimentas” e convenções sociais de seu 

tempo e dissociar a escrita esdrúxula da pura necessidade de afrontar e passam a incorporar 

um projeto de concepção estética da vida prática da sociedade.  

Mariana – Pois olhe aqui, casamento e merda é uma coisa só [...] 

Mariana – Seu pai, teja vivo ou teja morto, num se lembra de vocês 

– um homem desnaturado que se sumiu no mundo e nunca deu 

notiça... Num sabe nem se tu é viva, inda tava no bucho [...] 

Tomás – Tem um taco de rapadura no meu matulão. É só tirar, dona. 

Mariana – Tire o senhor mesmo, num tenho costume de meter a mão 

em saco de homem nenhum . (RAMALHO, 2010, p. 30) 

 

Observamos um linguajar familiar sem muitos rodeios e da parte de Mariana, 

principalmente. Sempre fala coisas de sentido pesado sem o menor pudor. Em suas falas é 

comum um trocadilho com conotação sexual, que é marca da escrita de Lourdes Ramalho. 

Foi essa percepção, que, inicialmente, faltou da obra de Rabelais por parte de alguns 

escritores que o censuraram por utilizar muito um fisiologismo grosseiro, um biologismo 

gratuito. 

O que faltou aos críticos de Rabelais, certamente faltou ou falta a alguns leitores de 

Lourdes Ramalho: entender que o princípio material e corporal, como são conhecidos no 

realismo grotesco, são uma herança modificada da cultura popular, uma cultura totalmente 

diferente das culturas posteriores e que aparecem sob uma forma universal, festiva e utópica. 

É um conjunto alegre. É preciso que se entenda todas as nuances de leituras ofertadas por 

Bakhtin à obra de Rabelais, para que, em uma analogia com o estudo da peça de Lourdes 

Ramalho, possamos lograr êxito interpretativo e crítico. Vejamos mais uma tentativa de 

definição feita por Bakhtin, acerca dos preceitos discutidos: 

No realismo grotesco, o elemento material e corporal é um princípio 

profundamente positivo, que nem aparece sob uma forma egoísta, nem 

separado dos demais aspectos da vida. O princípio material e corporal é 

percebido como universal e popular, e como tal opõe-se a todas as 

separações das raízes materiais e corporais do mundo, a todo isolamento e 
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confinamento em si mesmo, a todo caráter ideal e abstrato, a toda pretensão 

de significação destacada e independente da terra e do corpo. O corpo e a 

vida corporal adquirem simultaneamente um caráter cósmico e do universal; 

não se trata do corpo e da fisiologia no sentido restrito e determinado que 

têm em nossa época: ainda não estão completamente singularizados nem 

separados do resto do mundo. (BAKHTIN, 2013, p. 17) 

 

Vimos que não se trata de algo egoísta, mas sim de poder do próprio povo pois é ele o 

responsável pela disseminação desse princípio que atua em seu crescimento e renovação.  O 

elemento corporal é algo magnífico, exagerado e infinito. Esse corpo que detém um exagero 

positivo e afirmativo aparece na peça estudada atuando como os demais componentes do 

risível: no papel de burlador e com uma proposta de renovação no fazer literário em voga. É 

como se as máscaras do teatro, agora, dessem lugar ao despir-se sem falsos moralismos, tabus 

e preconceitos. 

Ainda dentro dessa explanação sobre o realismo grotesco é importante que 

esclareçamos sobre o foco marcante desses conceitos em Rabelais ligados ao rebaixamento, 

onde tudo o que é elevado, espiritual, ideal, é transferido ao plano material e corporal, o plano 

da terra e do corpo. Devemos fazer essa análise lembrando do riso que degrada e materializa e 

que essa degradação do sublime não tem um caráter tão formal.  

A primeira observação que fazemos acerca desses sentidos na peça, diz respeito a 

como são tratadas as duas matriarcas, que, aos 40 e 42 anos respectivamente, já são 

denominadas velhas por todo aquele aspecto cultural que já foi discutido anteriormente, 

ligado à reprodução dos filhos etc. Estando elas nesta condição, participam da metamorfose 

proposta pela imagem grotesca que revela os estágios da vida, principalmente, a morte, o 

nascimento, o crescimento e a evolução. Pois esse pensamento em relação ao tempo é 

indispensável para o realismo grotesco, bem como o princípio da ambivalência, que retorna à 

imagem anterior aos pólos: morte e vida, antigo e novo, o que morre e o que nasce, o 

princípio e o fim. Embora essas imagens, esse sentimento de passagem do tempo sejam um 

tanto primitivas. “Pois esses sentimentos ampliam-se, aprofundam-se nos fenômenos sociais e 

históricos, superando o caráter cíclico e elevando-se à concepção histórica do tempo”. 

(BAKHTIN, 2013,p.18) 

Algumas passagens enfatizam essa condição da velhice para ambas as personagens 

principais e retratam bem a questão morte e vida, estando elas na velhice, consequentemente, 

perto da morte. Vejamos:  

 

Chicó – Que gosto vocês duas tem de desenterrar defunto, hein? – Vamo 

tratar da vida, botar os terém nos canto antes que chegue outros e tome conta 



71 

 

do rancho. Branca, vigie aí uns garrancho e faça uma vassourinha pra ir 

limpando o terreiro... E a senhora, mãe, que é velha, se assente ali e vá tomar 

seu deforete... (RAMALHO, 2010, p. 8) 

 

Observamos, pela fala de Chicó, que já era costume essa classificação da mãe, apesar 

de seus 42 anos, ser tratada como velha. A própria Mariana em outra passagem adianta: 

“Dobre a língua, deixe de ser cabida, viu? – Num sabe que sou casada e mãe de família? – Se 

lembre que sou uma velha de 42 anos – e num caçoe de novo não, sua atravessada”. 

(RAMALHO, 2010, p. 23) 

Essa nova percepção histórica que trespassa os conceitos discutidos acima confere-

lhes um sentido diferente, embora conservando seu conteúdo e matéria tradicional: o coito, a 

gravidez, o parto, o crescimento corporal, a velhice, a degradação e o despedaçamento 

corporal, tudo isso fundamenta a imagem grotesca que se opõe às imagens clássicas do corpo 

humano acabado, perfeito e em plena maturidade. Na obra em análise conseguimos apreender 

exemplos de todos os tópicos citados, comprovando que a forma de escrita de Lourdes 

Ramalho comunga profundamente com essa forma de representação da vida e que com as 

amostras que ela nos dá, é possível a evocação do riso carnavalesco através das imagens 

grotescas, como no contexto de Rabelais. Vamos ainda mais longe para por em foco a 

imagem grotesca refletida no corpo das mulheres da peça: Mariana, Branca e Vina. 

Temos na personagem Mariana toda a carga de uma velha, que foi deixada pelo 

marido desertor, que perdeu sua jovialidade e que agora, só tem a lastimação e a vingança 

como companheiras. É bem verdade que como uma boa matriarca, ela não deixa de lutar em 

benefício dos filhos, mas a imagem que a representa não deixa alguns traços deformantes de 

fora de sua apresentação. Não bastasse a deformidade de uma alma rancorosa, temos imagens 

de mulher abandonada que enterrou seus instintos sexuais muito nova e que sofreu com isso. 

Vemos a própria personagem descrever o seu vigor perdido, fica para nós a imagem de uma 

pessoa com as marcas desse sofrimento em seu corpo. Com as pernas sempre  cansadas, o 

fôlego faltando, as dores por todo o corpo, a consciência da velhice de um corpo que não mais 

produz. 

Para não nos apiedarmos demais e perdermos o sentido do risível, a autora trata de 

quebrar essa atmosfera de sofrimento que emana de Mariana, de transformar todas estas 

características num carrancismo fora de moda, numa brutalidade animalesca, numa 

desconfiança para com os homens, tudo isso representado por uma linguagem própria de 

desaforos e destemperos. Vejamos: “Branca – É como das outras vez – a senhora na frente, 

feito zelação e nós no rastro. Mariana – E quem é que me fez virar zelação? Vocês.” 
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(RAMALHO, 2010, p. 8). Aqui afirma-se um pouco da visão que os filhos tinham da velha 

mãe. Uma zelação. Espécie de assombração. Algo seco e sem vida em cima da terra. Nesta 

outra passagem fica claro o cansaço e as dores que acompanham um corpo quase sem vida : 

“Mariana – Ai que dor nas cruz. (Fala só.) Também, viver que nem judeu errante... Branca 

(Que varria e escutava) – Mãe parece que tá aluada, falando sozinha...” (RAMALHO, 2010, 

p. 10) 

A personagem Branca aparece como o oposto da mãe, Mariana. Demonstra beleza, 

viço, coragem de ir atrás de suas necessidades, inclusive as sexuais, toma a iniciativa até 

colocando seu namorado, José, contra a parede para conseguir o que quer. Branca é puro 

instinto de mulher, impulsiva, tenaz, vibrante. Motivos pelos quais sempre entra em embate 

com a mãe, cheia de amargura. Além de todos esses atributos, Branca é ponto destoante de 

tudo o que se tem como características de uma moça da época tornando-se assim uma figura 

que transgride, que burla o seu tempo. Está em Branca muito do que há da expressão do 

grotesco original. As questões relacionadas ao coito e à gravidez, por exemplo. Branca desde 

cedo observa a cópula entre os animais e isso a faz imaginar e querer isso para si também. Em 

José ela vê a possibilidade de realização desse desejo. Por isso que ela tem como objetivo de 

vida o casamento, porque assim será possível realizar-se. Observemos o trecho. 

Branca – Mas a gente tendo marido, mesmo sujeita a ele, tem direito a outras 

coisas – coisa que a mulher solteira num pode, a senhora sabe... 

Mariana – Ah, meu Deus, agora eu tou entendendo... Menina, você pensa 

num negoço feio desse? Quem botou isso na sua cabeça? 

Branca – Ninguém... a gente vê os bicho... (RAMALHO, 2010, p. 24) 

 

A vida de Branca girava em torno de seus desejos e impulsos. Ao conhecer José, surge 

instantaneamente uma paixão que arrebata os dois e esse fato funciona como elo para deixar a 

trama ainda mais intrigante: é o amor entre os jovens cujas mães se odeiam. O típico romance 

proibido que se realiza em seus aspectos carnais em uma nesga de mato, como os bichos. 

Vejamos. 

José – Acho muito bonito você falar desse jeito, só que a gente precisa de     

mais tempo pra resolver tudo direitinho. Numa seca dessa, nem se pode 

casar... 

Branca – Quem vai casar é nós dois i ninguém vai esperar o inverno pra isso. 

José, será que você é de gelo pra aguentar essa guerra da família sem 

esquentar a cebeça? – Se num gosta de mim, diga logo, pois tou sem saber se 

o que você tem é covardia ou falta de amor por mim. 

José – Venha cá, você tá me tirando a terreiro e agora vai ver se eu gosto ou 

num gosto de você, sua doida, maluca, endiabrada... 

Branca (Assustada) – Espere... não, José... pode vir gente, mãe tá 

esperando... meu querido, não, não... (Black – out). (RAMALHO, 2010, p. 

29) 
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Vimos que José cede aos desejos carnais, provocado por Branca e os dois entregam-se 

ali mesmo. No mato, de forma primitiva, como Branca costumava ver com os bichos. Isso traz 

uma conotação animalesca da ideia sexual, algo que comunga com o conceitos grotesco. 

Além da realização do coito, algo tipicamente grotesco, Branca é um demonstrativo concreto 

das acepções sobre o estado de gravidez. Imagem proposta pelo realismo grotesco. Vejamos 

as considerações de Bakhtin. 

Uma das tendências fundamentais da imagem grotesca do corpo consiste em 

exibir dois corpos em um: um que dá a vida e desaparece e outro que é 

concebido, produzido e lançado ao mundo. É sempre um corpo em estado de 

prenhez e parto, ou pelo menos pronto para conceber e ser fecundado, com 

um falo ou órgãos genitais exagerados. Do primeiro se desprende sempre, de 

uma forma ou outra, um corpo novo. (BAKHTIN, 2003, p. 23) 

 

Essa premissa de Bakhtin confirmada pela questão do baixo material e corporal, fazem 

de Branca uma figura exímia do grotesco. A forma conseguida pela autora da peça para que se 

alcançasse ainda mais o riso, foi destacar sempre de forma exagerada a questão do ventre 

aumentado de Branca, novamente, conseguido através da linguagem utilizada para sinalizar a 

gravidez. Vejamos. 

José – Vamos ter paciença, minha nêga, até que o causo dos furto se resolva. 

A coisa tá crescendo e ninguém pode se descoidar... 

Branca – A coisa tá crescendo e o meu bucho também. –Você pensando nos 

outro e eu só, com o meu aperreio... (RAMALHO, 2010, p. 32) 

 

O trocadilho utilizado por Branca para referir-se a sua gravidez que é visível, faz da 

atmosfera de tensão uma atmosfera nova de riso e sua postura desafiadora de sempre reforçar 

com o ar atrevido, o embate de falas rápidas que produz o riso. 

No outro pólo da intriga está a cigana Vina, que é um deleite para a realização da 

imagem grotesca. A começar pelo sistema de inversão do alto e baixo material e corporal 

temos em Vina a imagem da cigana que vivia no nomadismo e agora é dona de sua própria 

fazenda. Essa inversão é tão acentuada pela autora que agora, no presente da peça, a cigana 

que antes era livre para correr os campos, agora vive entrevada e presa a um batente de porta 

por causa de suas condições físicas. No lugar das pernas ligeiras, pernas reumáticas. No lugar 

da independência vívida de uma mulher dona de seu corpo, a dependência dos favores alheios 

até para se locomover. Vejamos um trecho. 

Vina – Sente, homem, pra descansar as pernas... 

Tomás – É as pernas descansando e o traseiro tendo trabalho... 

Vina – Castigo é o meu, com o muncumbu atolado nessa esteira, 

inturida que num há remédio que desarrolhe... 
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Tomás – Ôxen, e a pípula que eu trouxe da rua? 

Vina – As pílua? Aquilo é água de pote. Também umas porqueirinha 

pichititinhas assim... E pior é que me apareceu uma dor de cabeça, 

encasquetada, do caroço do olho aqui pra cova-do-ladrão... Ontem, 

já ao cantar do galo, José teve que ir atrás de uma café aspirina que 

foi com que ainda dormi uma madorna... 

Tomás – Você já tá com os pés virado pra cova, criatura. Arrependa 

se dos pecados e entregue a alma a Deus. (RAMALHO, 2010, p. 18) 

 

Nesta passagem temos uma amostra que traz variadas formas de apresentação do 

grotesco: primeiro, a referência às pernas que sempre que é feita retoma a questão do baixo 

corporal, é a parte baixa do corpo; em seguida vem as colocações acerca do traseiro, que além 

de também evocar o baixo corporal, ainda retoma a questão dos orifícios; como consequência 

do mesmo assunto, vem o elemento grotesco relacionado às fezes (excrementos), pois Vina 

diz estar “inturida”, arrolhada. Por último, o trecho acima destaca a velhice mais uma vez 

ligando a proximidade com a morte. Bakhtin cita esse pormenor. 

Contrariamente às exigências dos cânones modernos, o corpo é sempre de 

uma idade tão próxima quanto possível do nascimento ou da morte: a 

primeira infância e a velhice, com ênfase posta na sua proximidade do ventre 

ou do túmulo, o seio que lhe deu a vida ou que o sepultou. Mas seguindo 

essa tendência (por assim dizer, no seu limite), os dois corpos se reúnem em 

um só. (BAKHTIN, 2003, p. 23) 

 

Um outro trecho da obra de Bakhtin sobre o grotesco que é bastante elucidatório para 

o nosso trabalho e a nossa observação sobre o grotesco estar representado no corpo das 

mulheres, é o jogo de opostos que se faz presente no enredo da trama: entre as duas velhas, 

carcomidas, morimbundas, está a vida que surge no seio de Branca em contraponto. É a 

realização da ambivalência que é, antes de tudo, contraditório. Combinam-se ali os corpos 

decompostos e disformes das velhas e o corpo ainda embrionário da nova vida. O riso que 

advém dessas observações possui um caráter universal. O riso da Idade Média visa o mesmo 

objeto que a seriedade, não é somente incluir o superior, mas também contra ele. Para 

concluir as discussões desse tópico, observemos o que Bakhtin sintetiza como o poder de 

transformação do riso para a Idade Média: 

O homem medieval sentia no riso, com uma acuidade particular, a vitória 

sobre o medo, não somente como uma vitória sobre o terror místico (“terror 

divino”) e o medo que inspiravam as forças da natureza, mas antes de tudo 

como uma vitória sobre o medo moral que acorrentava , oprimia e 

obscurecia a consciência do homem, o medo de tudo que era sagrado e 

interdito (“ tabu, maná”), o medo do poder divino e humano, dos 

mandamentos e proibições autoritárias, da morte e dos castigos além-túmulo, 

do inferno, de tudo que era mais temível que a terra. Ao derrotar esse medo, 

o riso esclarecia a consciência do homem, revelava-lhe um novo mundo. Na 

verdade, essa vitória efêmera só durava o período da festa e era logo seguida 
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por dias ordinários de medo e de opressão; mas graças aos clarões que a 

consciência humana assim entrevia, ela podia formar para si uma verdade 

diferente, não oficial, sobre o mundo e o homem, que preparava a nova 

autoconsciência do Renascimento. (BAKHTIN, 2003, p. 78) 

 

A reflexão sobre esse trecho é que ele pode ser transposto para os dias atuais e 

consequentemente para o contexto da peça em análise. É o riso preparando uma nova 

consciência. Edificando, enriquecendo as visões com novos e possíveis horizontes, além do 

que as pessoas estão obscuramente acostumados a ter. Se o riso em Rabelais preparava para o 

advento do Renascimento, o riso em Lourdes Ramalho prepara para uma guerra travada 

contra o obscurantismo provocado pela estratificação social, onde só tinha vez quem nascesse 

nos arredores da casa dos coronéis, e mais, onde só tinha vez, inclusive, as estórias que 

tratassem dos conflitos destes e não da pobreza e desventuras do povo. Graças a esses clarões 

foi e é possível a renovação da consciência. 

 

4.3 Outros achados grotescos em corroboração para o riso  

 

O riso estudado por nós em consideração ao que foi dito por Bakhtin, tem uma ligação 

material e corporal que degrada, mas regenera. Um papel muito importante tanto na nossa 

sociedade quanto na que Bakhtin analisa, pois figura como participante de todo um grupo de 

folguedos populares e públicos. Esse riso festivo manifestava-se sempre em ocasião aos 

banquetes e associava-se à imagem da morte e do nascimento, como uma espécie de 

renovação da vida, utilizando-se do baixo corporal e material que nunca deixava de ser 

ambivalente, sempre fazendo renascer. 

Na análise da peça em questão, sempre cabe ressaltar o diálogo com as premissas de 

Bakhtin sobre o grotesco. Várias são as passagens que tomam esse princípio com base 

norteadora, ao nosso entender, com o mesmo aspecto burlador, mas regenerador, ou, pelo 

menos, como bandeira de resistência, como válvula de escape. Elencamos algumas dessas 

aparições grotescas na peça, que corroboram com os constructos risíveis de Lourdes Ramalho 

e com o propósito do nosso estudo: analisar as formas de construção desse risível, que tem 

como pedra fundamental a linguagem escrachada, por vezes até obscena, burladora dos 

costumes engessados da sociedade. 

Temos na satisfação das necessidades naturais as figuras que o riso suscita em 

substituição ao terror vencido. São imagens que se ligam até a dos infernos pelo estardalhaço 

que causam. Essa satisfação é a matéria e o princípio corporal cômico por excelência, é a 
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matéria que mais se presta à encarnação que degrada o sublime. São ações que corporificam, 

que dão o aspecto de vida real representada, uma vida com seres humanos de verdade. 

Vejamos passagens que dão corpo a esse aspecto risível: 

Chicó – Mãe, já que ninguém quer ajeitar nada – vou na cacimba ver água... 

pode ser que assim esse comer saia...(Pega o pote.) – E façam logo o fogo, já 

quero sair pro serviço armoçado! (Sai dizendo coisas.) (RAMALHO, 2010, 

p. 10) 

Chicó – Ora, rapaz, caiu sopa no mel. – É misturar tudo e fazer uma panela 

só. Pronto, mãe, deixe de apocamento e vá preparar a bóia. – Largue de 

besteira, o rapaz num deu com tanto gosto? Pegue de uma vez, eu sei que a 

senhora tá querendo. (RAMALHO, 2010, p. 13) 

Chicó – Deixe de léria – gorgulho é carne de pobre. Leve e faça um comer 

gostoso como só a senhora sabe fazer. (RAMALHO, 2010, p. 14) 

 

Vimos, nas passagens, três falas de Chicó que retomam a questão da comida e do ato 

de comer. Ele é um personagem que sempre está pensando em satisfazer suas necessidades, e 

a de comer é uma constante. Encontramos ainda uma imagem grotesca das melhores que é o 

fato de se comer feijão com gorgulho e tudo, bichinhos que nascem no feijão muito velho. 

Chicó os anuncia como o tempero do pobre. 

As necessidades sexuais também vêm à tona nos diálogos empreendidos por Chicó 

com Tomás. Vejamos: 

 

Chicó – A gente tem que viver – quem passa a semana toda no eito, tem que 

ter seu refrigério. Mas venha cá e fique lá mesmo – esse negoço de mulher 

aqui... mulher pra... você entende, né? 

Tomás – Homem, isso aqui é causo meio difícil... Na redondeza mesmo num 

tem uma só, nem pra mesinha... 

Chicó – Vôtes! E por perto num se arranja uma neguinha pra um namoro 

achambregado? 

Tomás – Só se for lá na Pitombeira, praqueles lado.  

Chicó – Rapaz, eu tou precisando me desforrar dum tempão que passei sem 

ver nem cara de mulher, quanto mais o resto... (RAMALHO, 2010, p. 14) 

 

 Vemos em Chicó uma das personagens que mais anseia por satisfazer essas 

necessidades naturais. Ele as busca sem papas na língua. Vai direto ao ponto e pela forma 

como Tomás (seu interlocutor) recebe as perguntas, faz-nos perceber que essa procura é algo 

mais do que natural, é do homem, é do corpo do homem. 

Inclusive, neste e em outros pontos, percebemos a escrita de Lourdes Ramalho sendo 

transgressora dos costumes, pois ela dá voz ao desejo sexual das mulheres também. Mariana 

quando sente a falta do seu homem, sendo uma mulher nova, e Branca que observa os bichos 
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e vai ao encontro da sua realização sexual com José, fato que se dá em uma nesga de mato, 

acentuando a imagem animalesca. 

Relacionando ainda as necessidades naturais, enfocamos agora o ato de defecar, que é 

suscitado inúmeras vezes na obra e de diferentes formas, desde as figuras humanas até a 

figura do bode Melado. Vejamos: 

Chicó – Ah, essa é a casa do bodinho? – Mas ele fez uma amizade danada 

com minha irmã... Mãe é que implica, porque o bichinho caga por todo 

canto, se atrepa pra comer os caco de verdura, e ela, Ave Maria, num sabe 

fazer comer sem as folhinha de coentro e cebola, pra dar gosto... 

(RAMALHO, 2010, p. 21) 

Mariana – Qualquer dia você leva é o couro dele.  Tiro-lhe a vida, que num 

tou pronta pra aguentar um bicho alheio atentando o dia inteiro, cagando o 

terreiro todo e comendo o que se tem atrepado. (RAMALHO, 2010, p. 26) 

 

 De acordo com as expressões dos personagens referentes ao bode Melado, pode-se 

deduzir que o bicho era mesmo danado. Com essa característica, é possível fazermos uma 

comparação com ações que ele promove e o seu ato de “cagar” tudo. De fato, com a confusão 

que ele arma, servindo de leva e trás para o namoro entre Branca e José e, tendo em vista tudo 

o que esse envolvimento acarreta, pode se afirmar que ele fez grandes “cagadas” ao longo da 

história. Isso ainda pode ser confirmado com a escolha nada inocente de seu nome pela 

autora: Melado. Continuemos a análise agora falando sobre algo que tem total relevância para 

esse estudo: os excrementos.  

Os rebaixamentos grotescos sempre fizeram alusão ao “baixo” corporal 

propriamente dito, à zona dos órgão genitais. Salpicava-se não de lama, mas 

antes de excrementos e de urina. Trata-se de um gesto rebaixador dos mais 

antigos [...] Sabemos que os excrementos desempenharam sempre um 

grande papel no ritual da festa dos tolos. No ofício solene celebrado pelo 

bispo para rir, usava-se na própria igreja excremento em lugar de incenso. 

Depois do ofício religioso, o clero tomava lugar em charretes carregadas de 

excrementos; os padres percorriam as ruas e lançavam-nos sobre o povo que 

os acompanhava. (BAKHTIN, 2003, p. 126) 

 Vimos, de acordo com as palavras de Bakhtin, que os excrementos possuem um papel 

fundamental em alguns rituais próprios da festa carnavalesca. Na celebração invertida 

permitida por essas festas o excremento sai de profano para sagrado, segundo Bakhtin (2003), 

passando a regar os transeuntes. Lembremos, pois no drama satírico de Ésquilo, um episódio 

no qual se joga à cabeça de Ulisses um vaso mal cheiroso, isto é, um penico. Temos ainda, 

segundo Bakhtin (2013), episódios cômicos de Hércules onde ele é visto embriagado 

estendido no chão, à porta de uma cortesã, e uma velha alcoviteira derrama sobre ele o 

conteúdo de um penico, ou então, ele persegue alguém, segurando um penico na mão. 
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Temos trechos dedicados ao excremento como apresentação do risível grotesco na 

obra em análise. Esse atos mostrados sempre retomam o excremento para rebaixar alguém 

com fins satíricos, mas não podemos deixar de lembrar sempre da renovação propiciada por 

esses gestos no que diz respeito à ambivalência em Bakhtin. Não é o baixo pelo baixo e sim, 

uma degradação que parte para a renovação. Vejamos alguns desses trechos: 

Vina – (Só) “O meu marido... o meu Tonho” (com desprezo) – Vai, danada, 

pega teu saco incriquilhado de riba da esteira. – Leva teu feixe de osso – um 

peso morto que só serve pra dar trabalho. – Grande figura![...] Uma boca que 

come mais que impingem e, quando o comer vai entrando, já vai saindo e 

desgraçando tudo... Vai-te, espírito de Satanás! Vai-te com tua mundiça. [...] 

Quer dizer que a geringonça do velho vai ficar pra lá e pra cá – boiando mais 

que bosta n’água? (RAMALHO, 2010, p. 41) 
 

As imagens evocadas acima tratam da pura imagem grotesca, pois na figura do velho 

Tonho é projetada a figura grotesca disforme, entrevada, sem serventia, e, ainda, produtor 

voraz de excrementos. Isso traz um significado de inversão novamente para a obra: Tonho, 

que fora o homem disputado pelas duas mulheres, no passado da peça, agora, é enjeitado 

pelas duas. O que era um troféu, agora é peso morto. 

Outra vertente muito forte no realismo grotesco é a referência aos orifícios do corpo 

humano. Essas referências sempre sendo feitas como que para alívio em discursos tensos, 

cheios de sofrimento, por parte de algum personagem. Esses orifícios constroem o riso pelo 

grotesco modo de integralização à fala dos personagens e a força que ganha se dá graças à 

mesma sorte que tiveram na sociedade de Rabelais os juramentos, fenômenos verbais que, 

postos fora do que era oficial, viraram infringidores desse oficial corroborando ainda mais 

com o riso. 

Em As velhas, os orifícios estão sempre aparecendo e, geralmente, da forma mais 

escrachada. Vejamos nesta fala da personagem Vina: 

Vina – Aquilo era um cabra trabugueiro e preguiçoso. Só aparecia na hora 

do comer e era enchendo o rabo e virando a perna pra fresca roncar... e tanto 

roncava pelo norte como pelo sul... só queria vida de grande, e, como sabe 

ler, já botaram como apontador nas listas de cassaco. (RAMALHO, 2010, p. 

18) 

 

A referência feita por Vina, de maneira até um pouco velada, trata da vida de folga que 

Zé Mutuca, ex-funcionário seu, gostava de levar, motivo pelo qual ela o dispensou. Além de 

só aparecer na hora de comer, contexto de satisfação das necessidades corporais  segundo a 

análise do grotesco já citada por nós anteriormente, dormia e soltava flatulências para 

completar o ato zombador. 
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Temos outras passagens em que a sutileza fica um pouco de lado para enfatizar a 

natureza e a peçonha de Vina, novamente. Referindo-se à virgindade de Branca, sua possível 

nora, ela rasga, de maneira nua e crua, impropérios contra a índole da moça e de sua família. 

Vejamos: 

Vina – Então você quer que eu lave a honra de sua filha, é? 

Mariana – (Humilhando-se) É... era isso que eu queria de você... 

Vina (Arrogante) Apois escute o que eu vou lhe respostar: quem 

tiver suas filha doida, amarre no pé da mesa ou cosa as buceta delas 

– que num tou pronta pra encobrir ruindade nem consertar cabaço de 

ninguém. 

Mariana – Ludovina, o que vai ser de minha filha, pelo amor de 

Deus? 

Vina – Ora, num foi a primeira e nem será a derradeira feme a se 

perder. Você pensa que os “rói-couro”, por aí, tão cheio de donzela? 

(RAMALHO, 2010, p. 43) 

 

Essa cena nos mostra o quão importante era a manutenção da virgindade para a moça e 

para a família dela, quanto mais, o fato de engravidar fora do casamento para os moldes da 

época. Mariana, com todo o seu orgulho e sede de vingança entalados na garganta pôs-se em 

posição de humilhação diante da cigana Vina, sua maior rival de todos os tempos. Mariana 

pede que Vina, enquanto mãe se compadeça dela e apoie o casamento dos dois jovens para 

que o mal fosse remediado. 

Mas Vina no auge da demonstração do seu poder, naquele momento, desfere contra 

Mariana todas as verdades que uma mãe nessa situação não merece escutar, sem rodeios e 

com uma pitada de maldade. Inferioriza ainda mais a situação de Branca desvirginada, diante 

de sua mãe e ainda a oferece aos cabarés como forma de vida dali pra frente.  

Os estudos de Bakhtin sobre a carnavalização, sobre o realismo grotesco, sobre o 

rebaixamento da linguagem foram muito importantes para as constatações feitas neste 

capítulo. Apesar de termos em mente que a realidade de Bakhtin é uma, a do contexto de 

Rabelais é outra e a nossa é outra, suas premissas e análises se tornaram referência para a 

nossa atuação. 

Poder fazer estudo dos aspectos da linguagem que atuam na construção do riso, ponto 

alto da análise, com um respaldo teórico correto, que comunga, de fato, com o que estamos 

analisando sem limitar a obra e nem forçar nenhum aspecto da mesma a caber em alguma 

teoria. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa de mestrado, empreendemos um trabalho que se propôs a 

fazer uma leitura da obra As velhas, da dramaturga Lourdes Ramalho, visando à possibilidade 

de estudo sobre o riso, através de um caminho teórico-crítico que pretendeu demonstrar que 

nesta obra o riso traz uma conotação de escape, de “tábua de salvação”, de “rir pra não 

chorar” dentro da temática trágica de um drama social. 

Dessa forma, após breves considerações sobre a tragédia, sobre o teatro brasileiro e 

nordestino, assim como sobre a fatura artística da autora em questão, na Introdução, que se 

transformou em primeiro capítulo, apresentamos os demais procedimentos metodológicos que 

permeariam essa pesquisa e a divisão que seguiu a seguinte disposição:  

No capítulo 2, tecemos considerações acerca da persistência do trágico nos dias atuais 

e a íngreme fronteira que se estabeleceu entre o trágico clássico e o cômico popular, 

mesclando os conceitos com trechos do corpus escolhido para o estudo. A pesquisa 

relacionada a este tópico evoluiu de modo que a intenção era pesquisar aspectos do trágico 

clássico que ainda persistiam em um texto atual e nos deparamos com a possibilidade de uma 

hibridização de gêneros totalmente possível. Pegamos, por exemplo, o fato de, na obra, alguns 

gestos desfazerem a seriedade do trágico clássico e torna-lo pertencente ao gênero cômico e 

popular. 

Ainda neste capítulo, esclarecemos sobre o conceito de tragédia utilizado, levando em 

conta os estudos de Williams. Com a pesquisa, chegamos à demonstração de como se põe 

para a Literatura moderna a questão da tragicidade construída a partir de elementos humanos 

e não mais sendo influência dos deuses a desdita dos heróis, esses não sendo mais da nobreza 

e sim do meio popular com todas as características. E encerramos o capítulo perfazendo o 

caminho de interligação entre o teatro popular e a sociedade. A profunda relação entre o que é 

encenado e os aspectos sociais ora envolvidos interligam-se de maneira a formarem o 

constructo do enredo. 

Nossa análise dialogou com todo esse aporte teórico tendo em vista que faríamos a 

abordagem a um texto teatral, que se situa nas categorias de trágico e de cômico, de acordo 

com nossas pesquisas e, principalmente, para que ficasse claro que se tratava da obra de uma 

autora um tanto quanto desconhecida na academia e que merecia uma apresentação e uma 

classificação quanto à sua posição enquanto autora em sua época. 
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No terceiro capítulo, fizemos a análise dos elementos risíveis dentro da obra, 

elencando teorias sobre o riso, desde os aspectos histórico-sociais propostos pelos estudos de 

Minois, passando por uma leitura semiótica, embasada por Ingarden, necessária às 

demonstrações de gestos, ações que corroboravam com a construção do riso na peça e 

finalizando com os conceitos empregados para o estudo do riso como uma significação do 

cômico previsto nos estudos de Bergson. Apontamos esses aspectos já entre os trechos da 

obra As velhas, parte por parte, demonstrando como cada gerador de comicidade atuou no 

efeito final. 

A contribuição dada por Minois solidificou ainda mais nossa pesquisa pelo fato de ele 

explanar sobre o riso desde suas possíveis origens até a contemporaneidade. Falou sobre 

grandes momentos históricos nos quais o riso teve importância e notabilidade na sociedade, 

evocou filósofos como Hegel, Nietzsche, Voltaire entre outros, que estudaram o fenômeno do 

riso na sociedade. 

Já a proposta de utilizarmos alguns ramos da semiótica teatral foi necessária e 

conclusiva para nosso estudo, tendo em vista que a maioria das partes textuais que 

convocavam a possibilidade do riso vir acompanhada por determinado gesto, movimento 

exagerado ou comedido, ou seja, com essa intervenção pudemos concluir que a estratégia 

criada pela autora para tentar induzir o riso vinha do casamento entre texto e gesticulações. 

Comungando com alguns dos conceitos de Ingarden, Bergson nos demonstrou que a 

possibilidade de haver riso reside puramente no há de humano e, principalmente, quando este 

sai de sua forma rígida e mecânica, quando não segue a um ritual imposto pela sociedade, por 

exemplo, o cômico se apresenta.  

No quarto capítulo, ainda quanto aos elementos risíveis, demos enfoque às 

particularidades da linguagem utilizada na obra, considerada pelo nosso estudo a principal 

fonte de produção do riso. Explicitamos sobre o rebaixamento, os falsos juramentos, as 

grosserias e, principalmente, ressaltamos a ambivalência proposta por Bakhtin no estudo das 

imagens do realismo grotesco, em um dos conceitos mais completos no que diz respeito ao 

estudo do riso burlesco.  

A ambivalência corroborou com final do nosso trabalho, quando detalhamos outros 

aspectos relevantes para que tenhamos percorrido este campo específico da crítica literária: a 

crítica com base nos aspectos culturais envolvidos, no contexto histórico, nas situações 

verossímeis, demonstrando como alguns aspectos que burlam a ordem social local, a 

ambivalência sendo um dos princípios para a comprovação do que chamamos riso 

transformador. 
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O drama As Velhas está enriquecido tanto dos elementos trágicos como cômicos, 

associados aos aspectos do drama social. O jogo de poder encenado pelas duas protagonistas 

vai desenhando e revelando a mesquinhez de toda a sociedade. O nível prosódico das 

personagens encenado através de ditos e de referências a lugares e as situações em que se 

envolvem, o ambiente em que a história acontece, são elementos constitutivos, necessários 

para a representação. A peça apresenta elementos que caminham para um desenlace trágico, 

como também expressa uma comicidade que pode despertar um riso fácil pela caricatura, pelo 

exagero, pelo grotesco, etc. 

O texto traz uma poderosa expressão literária a qual caminha sobre o universo 

nordestino, com as suas marcas trágicas geradas pela seca e pelas atitudes das personagens. A 

presença da dor e do riso, do passado e do presente se cruzam nas tortuosas tramas do destino, 

levando em conta os encontros e desencontros que a vida oferece, as injustiças sociais e tantas 

outras desventuras expressas e representadas através do imaginário da autora. 

Acreditamos que, com essa pesquisa, oferecemos uma contribuição para a 

disseminação dos estudos sobre o riso na Literatura, no meio acadêmico, uma vez que 

aplicamos alguns de seus principais conceitos na análise desenvolvida. Dessa forma, 

demonstramos a atualidade e a viabilidade desse tipo de estudo crítico, bem como dos estudos 

com textos dramatúrgicos, que são tão raros nas nossas práticas. E, ainda, o estudo do texto de 

uma mulher, brasileira, nordestina, dramaturga, que representa tão bem a crítica aos costumes 

não só do sertão, como do Brasil e que é pouco conhecida, inclusive, nos arredores de seu 

local de nascimento, certamente, onde ela observou sobre tudo o que viria a escrever 

posteriormente: a dama do teatro nordestino Lourdes Ramalho. 
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