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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo analisar, através da semiótica, o espetáculo teatral Flor de 

Macambira, buscando entender como o humor é ressignificado na peça. Para que isso fosse 

possível, a metodologia buscou analisar o texto teatral e uma gravação da peça encenada pelo 

grupo Ser Tão Teatro. A análise consiste em apresentar as características que sustentam o 

conceito de carnavalização e depois associá-las aos signos do teatro que mais se conectam com 

o desenvolvimento da atmosfera cômica na peça. Os signos adotados são: palavra, vestuário, 

movimento, tom e iluminação. Como suporte teórico, tivemos as contribuições de Bakhtin 

(1987) e Costa (2014) no que se refere à carnavalização; de Irene Machado (2003) e Lótman 

(1978) acerca da Semiótica da Cultura; e de Tadeusz Kowzan (1978) acerca da Semiótica do 

Teatro. Na conclusão da análise, defende-se que o espetáculo Flor de Macambira contribui para 

a ressignificação do humor na esfera da cultura popular. Com isso, espera-se que este trabalho 

possa contribuir de alguma forma para um maior alcance e popularização do teatro através dos 

estudos da semiótica.   

 

Palavras-chave: Flor de macambira; Carnavalização; Semiótica da Cultura; Semiótica do 

teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze, through semiotics, the theatrical show Flor de Macambira, seeking 

to understand how humor is reinterpreted in the play. For this to be possible, the methodology 

sought to analyze the theatrical text and a recording of the play staged by the Ser Tão Teatro 

group. The analysis consists of presenting the characteristics that support the concept of 

carnivalization and then associating them with the theater signs that are most connected with 

the development of the comic atmosphere in the play. The adopted signs are: the word, clothing, 

movement, tone and lighting. As theoretical support, we had the contributions of Bakhtin (1987) 

and Costa (2014) regarding carnivalization; by Irene Machado (2003) and Lótman (1978) on 

the Semiotics of Culture; and by Tadeusz Kowzan (1978) about Theater Semiotics. At the end 

of the analysis, it is argued that the show Flor de Macambira contributes to the resignification 

of humor in the sphere of popular culture. Thus, it is expected that this work can contribute in 

some way to a greater reach and popularization of theater through studies of semiotics. 

 

Keywords: Flor de macambira; Carnivalization; Semiotics of Culture; Theater semiotics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Flor de Macambira é uma premiada peça de teatro de rua baseada na obra “Coronel de 

macambira”, do recifense Joaquim Cardoso, publicada na década de 60. O espetáculo se 

constitui como uma releitura moderna dessa obra, sendo assinada pela pesquisadora Rosyane 

Trotta e encenada pelo grupo Ser Tão Teatro, da Paraíba. O espetáculo conta a história de 

Catirina, descrita como a mais bela flor da Fazenda Macambira, que ao longo de sua trajetória 

abraça, ingenuamente, os vícios e tentações que surgem no caminho, sucumbindo as 

consequências desses atos e levando junto o seu amado, Mateus. Para salvar a vida de Mateus, 

Catirina se vê obrigada a mergulhar na mais sombria profundeza de sua alma.  

O espetáculo Flor de Macambira ressignifica manifestações e aspectos importantes da 

cultura popular, como os folguedos do bumba meu boi e o cavalo marinho. O início da peça 

evidencia essa relação com as tradições populares, como quando os atores entram em cena 

dançando e cantando com vivas a esses folguedos. Outro aspecto presente na peça é a sua 

inclinação a construção do humor, sempre tentando associar a aspectos da cultura popular, o 

que fica evidente na representação cômica dos personagens. Ambientada no contexto do 

semiárido nordestino, a peça logo em seu título estabelece uma conexão com essa região, pois 

a macambira é uma bromélia encontrada nas regiões mais secas do Nordeste.  

No enredo, Catirina é a personagem protagonista do início ao fim da peça, e os eventos 

que ocorrem estão ligados diretamente a ela e suas escolhas. No princípio da história, Catirina, 

moça sonhadora, não aceita as imposições de seu pai que desejava que a filha se casasse com 

algum homem rico, e por desejo de seu coração acaba se relacionando com um rapaz pobre e 

sem prestígio, chamado Mateus. Infeliz com a escolha emponderada de sua filha, o pai de 

Catirina, homem rude e insensível, decide que a filha deve então seguir o seu próprio caminho 

sozinha. Sem pestanejar, Catirina encara essa virada na sua vida de forma empolgada, pois se 

vê finalmente livre das amarras do pai, livre para decidir a sua própria trajetória, ao lado de 

Mateus. Ela leva consigo o seu único bem, um boi malhado. 

 No seu percurso pelo sertão, Catirina e Mateus passam a vivenciar as dificuldades da 

vida, representadas na peça através dos vícios e tentações. A primeira tentação a pairar o casal 

é representada no encontro deles com o Coronel Nonô, homem rude e poderoso que deseja se 

casar com Catirina. Para concretizar esse desejo, ele passa a ofertar riquezas e vantagens a 

Catirina, tentando aproveitar-se da inocência da menina. Porém, Mateus reage a essas investidas 
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do Coronel e ambos passam a duelar por Catirina, e eis que o inesperado acontece, Mateus 

vence o Coronel de forma humilhante. Mais adiante, Catirina e Mateus, decididos em seguir a 

vida juntos, decidem formalizar a sua união. Logo surge o padre e seus sacristãos, insistentes, 

passam a ofertar serviços para o matrimônio, preocupados apenas com o dinheiro que iriam 

lucrar com o casamento. Catirina, cega pela ideia de casar-se com Mateus, acaba assinando um 

contrato com o padre mercantilista, se comprometendo a pagar os custos com a penhora do seu 

boi malhado, e então os dois se casam. 

  Catirina e Mateus, agora casados, mas sem nenhum tostão no bolso passam a procurar 

por alguma maneira de ganhar dinheiro, tanto para seguir a vida como para pagar o casamento. 

A ideia de Catirina para esse fim foi apostar com o bicheiro. Então eles convocam o bicheiro 

para jogar, confiantes de que poderiam ganhar e sanar as dívidas do casamento. Como garantia 

ao jogo, Catirina penhora mais uma vez o seu boi malhado através de outro contrato. O que eles 

não esperavam é que o bicheiro, malandro que era, trapaceasse eles a todo momento, o que só 

foi percebido no final, de maneira tardia, dando ao bicheiro a possibilidade de fugir. Mateus se 

desespera com a condição em que ele e Catirina se encontram, cheios de dívidas e sem ter onde 

caírem mortos. Já Catirina não parece estar tão preocupada com a situação, e propõe a Mateus 

que eles recorram ao banco. No banco, eles passam a conversar com o banqueiro, o economista 

e o marketing, querendo uma alternativa a sua situação de dívidas e pobreza. Sabendo da 

existência do boi malhado, esses três personagens tentam se aproveitar da ingenuidade de 

Catirina para convencer ela a fazer um empréstimo, penhorando justamente o seu valioso boi 

malhado. E Catirina, inocente, assim o faz.  

 Esse último ato de Catirina traz a ela muito dinheiro e o desejo de cobiça, porém, junto 

como consequência desse dinheiro surge uma maldição, que passa a assolar Mateus, fazendo-o 

adoecer de maneira grave. Desesperada, Catirina passa a rogar por ajuda, algo que salve a vida 

de Mateus. Então, surge da escuridão, em uma carroça repleta de ossos, uma velha feiticeira. 

Para a velha, a solução para esse problema estava dentro de Catirina, nos seus demônios 

internos, que fizeram com que ela caísse demasiadamente nos vícios e tentações mundanas, e 

só encarando-os de frente que ela conseguiria se libertar e salvar seu amado. Catirina então 

passa a enfrentar as profundezas de si mesma, lutando contra as forças que lhe inclinavam as 

escolhas erradas, e ganhando delas num grande ato de coragem. A vitória de Catirina a liberta 

dos seus males e a possibilita salvar a vida de Mateus. No fim da trama, o boizinho de Catirina, 

outrora perdido pelas escolhas erradas de sua dona, volta ao seu encontro. 
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 Neste trabalho, realizamos a análise da peça Flor de Macambira tendo como suporte 

base os conceitos da Semiótica da Cultura, com o intuito de entender como aconteceu a 

ressignificação do humor neste espetáculo. Como ferramentas metodológicas para a análise se 

fez necessário o uso do texto teatral e a gravação da encenação da peça, feita pelo grupo Ser 

Tão Teatro. Já o suporte teórico teve contribuições de Bakhtin (1987) e Costa (2014) no que se 

refere à carnavalização; de Irene Machado (2003) e Lótman (1978) acerca da Semiótica da 

Cultura; e de Tadeusz Kowzan (1978) sobre a Semiótica do Teatro. 

 A motivação para esse estudo surgiu na disciplina Teoria da Literatura III, da graduação, 

ministrada pelo professor Michel de Lucena Costa. Foi através de suas aulas que foi possível 

conhecer a Semiótica da Cultura e do Teatro, e a sua aplicabilidade dentro do cenário teatral. O 

objeto de estudo desse trabalho também foi fruto da disciplina. Desde o primeiro contato com 

a peça, e mesmo sem conhecer os aspectos teóricos que hoje estão apontados nesse trabalho, a 

possibilidade de enxergar os mais diversos signos e através da semiose entender as entrelinhas 

por trás da cena me cativou. Não só procurar e encontrar respostas, mas também abrir espaço 

para novas dúvidas e possibilidades de construção do sentido/significado. Outra motivação se 

deu por não ter sido constatado nessa pesquisa outro trabalho acadêmico que tenha utilizado a 

peça Flor de Macambira para um estudo semiótico, possibilitando que esta pesquisa possa ser 

um pontapé a exploração acadêmica deste objeto, ou que possa contribuir para outros trabalhos 

nessa mesma área.  

Este trabalho está orientado através de quatro capítulos. No primeiro capítulo de 

introdução fazemos uma breve apresentação do objeto de estudo, bem como um resumo do 

espetáculo analisado, passando pelo objetivo de pesquisa e sua justificativa. No segundo 

capítulo, denominado Da carnavalização bakhtiniana ao riso na cultura popular, debatemos 

sobre o conceito de carnavalização, seus principais pontos e como ele está associado à cultura 

popular. No terceiro capítulo, chamado Estudos da semiótica, discorremos sobre a origem e 

desenvolvimento da Escola Tártu-Moscou, debatendo seus principais pontos teóricos, como a 

Semiótica da Cultura, e mais além apresentamos a Semiótica do Teatro. No quarto capítulo 

desenvolvemos a nossa análise, procurando visualizar como o humor está ressignificado no 

espetáculo. No quinto e derradeiro capítulo, apresentamos as considerações finais acerca deste 

trabalho através dos resultados encontrados na análise.   
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2. DA CARNAVALIZAÇÃO BAKHTINIANA AO RISO NA CULTURA POPULAR 

 

Neste capítulo, apresentaremos e debateremos as principais características do conceito 

de Carnavalização desenvolvido por Bakhtin. Para tanto, é necessário elucidar como se deu o 

seu estudo sobre o riso popular e suas formas, dentro do contexto da cultura cômica popular, 

com ênfase na cultura carnavalesca.  

 

2.1 Introdução à carnavalização de Bakhtin 

 

Preocupado em ressignificar e entender os processos que constituíram o cômico na obra 

do autor francês François Rabelais, no contexto entre a Idade Média e o Renascimento, Bakhtin 

semeia seu conceito de Carnavalização ao se debruçar no legado deste autor. Para Bakhtin, a 

importância de se estudar Rabelais se dá pela forma distinta que este autor lida com a cultura 

popular em sua obra, superando o alinhamento às regras e cânones de sua época, o que o leva 

em encontro as fontes populares de uma maneira distinta. 

É esse contato atento e curioso de Rabelais com as fontes populares – como se dava a 

relação da sociedade com a cultura do cômico - que Bakhtin traz à tona, tornando-o matéria 

importante de seu estudo e princípio defensor de um olhar mais atento à cultura popular, mais 

especificamente da obra cômica popular: 

Se Rabelais é o mais difícil dos autores clássicos, é porque exige, para ser 

compreendido, a reformulação radical de todas as concepções artísticas e ideológicas, 

a capacidade de desfazer-se de muitas exigências do gosto literário profundamente 

arraigadas, a revisão de uma infinidade de noções e, sobretudo, uma investigação 

profunda dos domínios da literatura cômica popular que tem sido tão pouco e tão 

superficialmente explorada (BAKHTIN, 1987, p. 3)  

 
 

No contexto social da Idade Média e do Renascimento, períodos em que a sociedade 

europeia lidava com guerras, pandemias e o desenvolvimento de novas concepções de artes e 

ciência, a cultura cômica popular exerceu uma forte influência na sociedade. Tal influência foi 

tomada pela necessidade de um contraponto ao que se conhecia como a realidade absoluta, ao 

domínio das ideologias feudais e religiosas que, com seus cunhos dogmáticos, espremia as 

classes menos e não abastadas a uma padronização de comportamentos de acordo com uma 

cultura dada como “oficial”. 

Dessa forma, ao se propor estudar tal contexto através das fontes populares de Rabelais, 

Bakhtin caminha no sentido de realçar a importância da carnavalização do riso como um dos 
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propulsores da cultura cômica popular entre a Idade Média e o Renascimento. De acordo com 

Bakhtin (1987, p. 3) “[...] sua amplitude e importância na Idade Média e no Renascimento eram 

consideráveis. O mundo infinito das formas e manifestações do riso opunha-se à cultura oficial, 

ao tom sério religioso e feudal da época.” 

 

2.1.1 Conceituação e caracterização da carnavalização 

 

Um passo importante para o desenvolvimento do conceito de Carnavalização é o 

reconhecimento de Bakhtin ao observar o distanciamento/esquecimento do riso popular em 

relação aos estudos da cultura popular. Assim sendo, ele sustenta que a ausência de um 

mergulho profundo, que observe atentamente os aspectos formadores da cultura do riso, é a 

causa de não vir à superfície sua verdadeira originalidade e essência. Para tanto, Bakhtin é 

taxativo: 

[...] o riso popular e suas formas constituem o campo menos estudado da criação 

popular. A concepção estreita do caráter popular e do folclore, nascida na época pré-

romantica e concluída essencialmente por Herder e os românticos, exclui quase 

totalmente a cultura específica da praça pública e também o humor popular em toda a 

riqueza das suas manifestações. Nem mesmo posteriormente os especialistas do 

folclore e da história literária consideraram o humor do povo na praça pública como 

um objeto digno de estudo do ponto de vista cultural, histórico, folclórico ou literário. 

[...] Isso nos permite afirmar, sem exagero, que a profunda originalidade da antiga 

cultura cômica popular não foi ainda revelada. (BAKHTIN, 1987, p. 3)  

 

 

 Diante dessa constatação, e dada a grande pluralidade em que o riso carnavalizado 

manifestava-se, Bakhtin propôs uma divisão em três grandes categorias. A primeira falando 

acerca dos festejos carnavalescos, denominada “As formas dos ritos e espetáculos”. A segunda 

a falar das obras de caráter paródico – fossem orais ou escritas, em latim ou língua vulgar -, 

definida como “Obras cômicas verbais”. Já a terceira se referia a linguagem trivial da praça 

pública, formada por injúrias, juramentos, insultos, palavrões, expressões verbais proibidas etc, 

sendo conhecida por “Diversas formas e gêneros do vocabulário familiar e grosseiro”. 

(BAKHTIN, 1987, p. 4). 

 Para compreender as significações por trás dessa tripla categorização, suas ligações e 

direcionamentos, é necessário evidenciar as características de cada categoria dentro do que 

Bakhtin propôs. Para tal, será feita uma breve discussão/síntese das ideias de Bakhtin para 

podermos vislumbrar os conceitos-chave que ajudaram este autor a desenvolver sua teoria da 

carnavalização. 
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2.1.2 As formas dos ritos e espetáculos 

 

 Na primeira categoria nomeada por Bakhtin, temos a representação dos festejos 

populares de rua, que apesar da sua amplitude de espaço, tinham como lugar cativo as praças 

públicas e nos remetem ao exercício do carnaval (apesar de não somente a ele). Importante 

ressaltar que, as festas denominadas de “carnaval” aconteciam como forma de resistência do 

povo as interferências/repressões postas pela Igreja Católica e o Estado, como por exemplo, 

aplicar duros períodos de jejuns e vigílias impostas pela igreja.  

Uma característica imprescindível a essas festas era o apelo à ridicularização (o riso) 

dos rituais da vida cotidiana ditada por regras, despindo assim os aspectos cômicos populares 

das cerimônias oficiais, fossem de Estado ou da Igreja. Através de figuras como bobos e bufões, 

que agiam em prol da paródia, os ritos religiosos e eclesiásticos perdem o seu caráter de 

intocabilidade e passam a serem representados através de uma ótica do cotidiano do povo, 

possibilitando aos atores da vida comum zombar dos hábitos e trajes das elites, em detrimento 

a sua autoridade, por exemplo. 

Esse movimento, que tem as ruas/praças como casa, pois ali fora idealizado e iniciado, 

oferecia e materializava para as pessoas comuns a possibilidade de “fuga” ao que lhes era 

imposto na vida comum, mesmo que de maneira utópica, como pontua Bakhtin: 

 
Todos esses ritos e espetáculos organizados à maneira cômica apresentavam uma 

diferença notável, uma diferença de princípio, poderíamos dizer, em relação às formas 

do culto e às cerimônias oficiais sérias da igreja ou do Estado feudal. Ofereciam uma 

visão do mundo, do homem e das relações humanas totalmente diferente, 

deliberadamente não-oficial, exterior à igreja e ao Estado; pareciam ter construído, ao 

lado do mundo oficial, um segundo mundo e uma segunda vida aos quais os homens 

da idade média pertenciam em maior ou menor proporção [...] (BAKHTIN, 1987, p. 

4-5) 

 

 

  A postura cômica nos ritos carnavalescos não só representava uma ruptura diante do 

status cuo anteriormente retratado, como também se fazia um elo essencial ao sentimento de 

liberdade que se desenrolava no espetáculo carnavalesco. Espetáculo esse que demonstrava em 

seus aspectos alguns atributos do espetáculo teatral, como as formas artísticas e animadas por 

imagens, traçando assim um ponto de ligação entre o teatro e o carnaval popular.  

Porém, o carnaval em sua finalidade não concebe a existência de um palco, pois ele se 

faz na rua, nem mesmo de atores e plateia, pois ele não separa, une aqueles que festejam suas 

liberdades. Para Bakhtin: 
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Na verdade, o carnaval ignora toda distinção entre atores e espectadores. Também 

ignora o palco, mesmo na sua forma embrionária. [...] Os espectadores não assistem 

ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o carnaval pela sua própria natureza existe 

para todo o povo. Enquanto dura o carnaval, não se conhece outra vida senão a do 

carnaval. Impossível escapar a ela, pois o carnaval não tem fronteira espacial. Durante 

a realização da festa, só se pode viver de acordo com suas leis, isto é, as leis da 

liberdade. (BAKHTIN, 1987, p. 6) 

 
 

 Na ótica do sistema feudal, as festas consideradas oficiais possuíam uma proposta a 

caminho inverso do carnaval e demais festas populares, pois estas falavam sobre hierarquia e 

poder. Era nos ritos oficiais que o Estado e a Igreja projetavam a imortalidade de suas ideias, 

como forças incontestáveis da verdade absoluta, geralmente revestidas através do culto a 

moralidade, correntes políticas, privilégios, separação de classes, tabus e normas religiosas. 

Essa posição tinha como objetivo a manutenção das relações hierárquicas de poder, onde as 

classes dominantes continuariam exercendo seu domínio e as classes dominadas 

permaneceriam submissas às vontades das elites. Conforme Bakhtin (1987, p. 8) “A festa era o 

triunfo da verdade pré-fabricada, vitoriosa, dominante, que assumia a aparência de uma verdade 

eterna, imutável e peremptória.” 

 Sendo assim, não é difícil para Bakhtin tecer duas linhas que caminham em sentidos 

opostos, no que concerne aos ritos oficiais e populares. Enquanto as festas oficiais buscavam a 

todo custo representar a manutenção do poder e divisão de classes reforçando a perpetuação do 

passado já gasto, as manifestações populares pareciam mirar um futuro de renovação e 

alternância das ideias vigentes, sendo assim um ponto de resistência a essa perpetuação de 

poderes opressivos. Bakhtin assim as difere, respectivamente: 

 
Essa festa tinha por finalidade a consagração da desigualdade, ao contrário do 

carnaval, em que todos eram iguais e onde reinava uma forma especial de contato livre 

e familiar entre indivíduos normalmente separados na vida cotidiana pelas barreiras 

intransponíveis da sua condição, sua fortuna, seu emprego, idade e situação familiar. 

(BAKHTIN, 1987, p. 9)    

 
 

 Por estar na contramão dessas ideias e representações oficiais, a consequência natural 

das festas populares era a projeção de um mundo alternativo em relação à vida oficial, o que 

Bakhtin chama de “segunda vida”. Encabeçada pelo Carnaval, esta perspectiva permitia a 

derrubada das relações hierárquicas de poder – durante as festas – reunindo as classes sociais 

distintas a festejarem em espaços iguais (praças e ruas), sendo esta fase o alcance do povo a 

essa ideia de “segunda vida”. Para Bakhtin (1987, p. 9) “O indivíduo parecia dotado de uma 
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segunda vida que lhe permitia estabelecer relações novas, verdadeiramente humanas, com seus 

semelhantes. A alienação desaparecia provisoriamente.” 

 Apesar dessa condição de igualdades ter mais espaço na esfera utópica do que na 

realidade - pois ocorria apenas em situações festivas -, ao longo daqueles anos o carnaval 

conseguiu se constituir como um movimento cultural popular complexo, desenvolvendo uma 

linguagem e simbologia própria, aproximando assim todos os seus participantes. Essa era a 

forma do povo transmitir através do carnaval o seu “segundo mundo”, a sua originalidade, sua 

visão pitoresca das relações humanas, e não menos importante, a exaltação do riso 

carnavalizado como ponto de resistência ao mundo “oficial”, sem que fosse necessário o uso 

da pólvora e da espada. 

 O riso na perspectiva do mundo carnavalizado é um retrato da relatividade da vida, tendo 

o riso o poder de converter uma situação de seriedade em um momento de diversão/alegria. É 

nessa visão ambivalente que o “segundo mundo” ou “segunda vida” se caracteriza pela postura 

das coisas ao inverso, ao contrário. Guiados pela paródia à vida “oficial”, os participantes do 

carnaval invertem a lógica do mundo, antes concebido pela seriedade dos seus ritos, em um 

espaço temporário de atos cômicos sustentados pelo “riso festivo”, como chama Bakhtin.  

Presente na esfera popular, esse riso festivo ou carnavalesco é por essência universal 

pois consegue contagiar a todos, e ao atingir o povo ele passa a ser patrimônio destes que o 

exercem e sustentam. E por consequência além, o riso se torna ambivalente por permitir a 

constante inversão dos papéis entre quem burlava e era sarcástico, quem escarnecia e era 

escarnecido, quem negava e afirmava, a mortificação e a ressureição. Para Bakhtin, tais 

características do riso na Idade Média se afastam da concepção de riso que temos na Era 

Moderna, levando-o a apontar uma diferença significativa: 

 
O autor satírico que apenas emprega o humor negativo, coloca-se fora do objeto 

aludido e opõe-se a ele; isso destrói a integridade do aspecto cômico do mundo, e 

então o risível (negativo) torna-se um fenômeno particular. Ao contrário, o riso 

popular ambivalente expressa uma opinião sobre um mundo em plena evolução no 

qual estão incluídos os que riem. (BAKHTIN, 1987, P. 11) 

 

 

Ao apontar essa distinção, pode-se reforçar que o riso carnavalizado não concebia a 

separação entre seus participes, ao contrário, ao permitir esse revezamento de atos cômicos, ele 

conseguia unir ambos a um propósito comum, àquilo que os levava às ruas/praças: a diversão. 
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Podendo assim, o riso ser concebido também como um ato de democratização/apaziguamento 

das relações humanas.  

 

2.1.3 Obras Cômicas Verbais 

 

Nesta segunda categoria, Bakhtin retrata a presença da literatura cômica na construção 

de obras literárias históricas da idade média, tecendo um elo entre as praças/ruas até os livros. 

Uma das características mais reluzentes dessa literatura é a influência da ótica carnavalesca na 

sua elaboração, ao ponto de permitir o uso de suas formas livres e ousadas para contar uma 

narrativa/enredo. Essa característica revela a ponte que ligava essa literatura às festas de 

carnaval. E assim como nos ritos e festejos carnavalescos, o riso nessa literatura se torna, 

inevitavelmente, ambivalente e folião.  

Para exemplificar essa perspectiva da literatura como meio recreativo, Bakhtin resgata 

a obra clássica “A Ceia de Ciprião”, marco da literatura cômica em latim. Essa obra se 

caracteriza pelo uso da paródia que reconta as escrituras da Bíblia através de uma perspectiva 

carnavalizada. Para esse contexto, isso só foi possível graças a uma tradição conhecida como 

“riso pascal” (risus paschalis), que significava uma permissão da Igreja para que pessoas dentro 

ou fora do Clero pudessem zombar desta no carnaval, sem que isso constituísse uma heresia. 

Segundo Bakhtin, tamanha era a força da vivência carnavalesca que: 

 
A influência da concepção carnavalesca do mundo sobre a visão e o pensamento dos 

homens era radical: obrigava-os a renegar de certo modo a sua condição social (como 

monge, clérigo ou erudito) e a contemplar o mundo de uma perspectiva cômica e 

carnavalesca. Não apenas os escolares e os clérigos, mas também os eclesiásticos de 

alta hierarquia e os doutos teólogos permitiam-se alegres distrações durante as quais 

repousavam da sua piedosa gravidade, como no caso dos “jogos monacais” (Joca 

Monacorum), título de uma das obras mais apreciadas na Idade Média. (BAKHTIN, 

1987, p. 12)  

 

 

De certa forma, diante dessa tolerância da Igreja guiada pela tradição, pode-se expandir 

as possibilidades de paródia a todos os ritos e dogmas religiosos, inaugurando assim um gênero 

literário diverso. Como exemplos, temos as liturgias paródicas (liturgia dos beberrões, liturgia 

dos jogadores, etc.), paródias das orações sagradas (o pai-nosso, a ave-maria, etc), paródias dos 

hinos e salmos, testamentos paródicos (Testamento do Porco e Testamento do Burro), entre 

outras possibilidades. Como bem ressalta Bakhtin (1987, p. 12) “O riso atinge as camadas mais 

altas do pensamento e do culto religioso.” 
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Não ficando somente restrito ao latim, a língua vulgar também construiu seu legado com 

uma abundante produção de literatura cômica carnavalesca, passando pela paródia sacra, preces 

paródicas, homilias paródicas, canções de Natal, lendas sagradas paródicas, e outras mais. 

Apesar de sua diversidade, nesse cenário se destacavam as paródias que escarneciam as elites 

feudais e os elementos da epopeia heroica. Nesta última, o herói, antes exaltado pelas suas 

virtudes e grandiosos feitos, é atingido pela inversão/desfiguração do seu papel/imagem, 

passando a ser associado com figuras animais, de bufões, malandros e tolos. Como exemplo, 

temos a epopeia paródica Rolando Cômico, que trata sobre a inversão do herói. Essa dualidade 

entre a personalidade humana e animal caracteriza um dos aspectos do processo de 

carnavalização. 

Para Bakhtin, estas obras e gêneros literários manifestam a relação entre o carnaval da 

praça pública e a literatura, se utilizando das formas e símbolos do carnaval, porém, é na 

dramaturgia que as expressões do cômico ganham maior destaque, estreitando assim seus laços 

com o carnaval. 

 

2.1.4 Diversas formas e gêneros do vocabulário familiar e grosseiro 

 

 Na terceira e última categoria, Bakhtin relata como se deu o 

desenvolvimento/transformação de alguns fenômenos e gêneros do vocabulário familiar e 

público, e qual a sua importância dentro do contexto da cultura cômica popular. Para isso, ele 

destaca o papel da suspensão momentânea das relações hierárquicas (durante as festas de 

carnaval) no desenvolvimento de um tipo de comunicação distinto, fruto da superação das 

regras e tabus reinantes a época.  

  Essa suspensão das relações sociais guiadas pela ótica “oficial” aproximava as pessoas 

e permitia a criação de um ambiente familiar, estimulando a amistosidade entre elas. Assim, 

esse estado de paridade, dentro do ambiente festivo do carnaval, possibilitou o uso de 

diminutivos, apelidos, injúrias, grosserias, entre outros, carregados de um tom afetuoso e ao 

mesmo tempo zombador. Bakhtin destaca a existência/persistência desses fenômenos nos 

tempos atuais, com destaque as relações de amizade, que costumam se caracterizar pela quebra 

do distanciamento e permissão de uma linguagem brincalhona. 

 Porém, ele salienta que, em comparação com as festas de carnaval na Idade Média, os 

tratos da atualidade têm menos vigor: 
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Mas é claro que esse contato familiar na vida ordinária moderna está muito longe do 

contato livre e familiar que se estabelece na praça pública durante o carnaval popular. 

Falta um elemento essencial: o caráter universal, o clima de festa, a ideia utópica, a 

concepção profundo do mundo. Em geral, ao dar hoje em dia um conteúdo cotidiano 

a certas formas do carnaval, embora se mantenha o seu aspecto exterior, chega-se a 

perder o seu sentido interno profundo. (BAKHTIN, 1987, p. 14)   

 
 

 A utilização de expressões e palavras injuriosas, chamadas por Bakhtin de grosserias, é 

o que evidencia a linguagem familiar da praça pública. Um exemplo são as grosserias 

blasfematórias, que satirizavam as divindades trazendo-as para o campo da “segunda vida” ou 

“segundo mundo”, e que ao tempo que as ridicularizavam e mortificavam, também as 

regeneravam, sempre fazendo valer o aspecto de ambivalência. Em semelhanças com as 

grosseiras entram os juramentos, que anteriormente não tinham relação com o riso, mas que ao 

serem usados para satirizar o “mundo oficial” perderam espaço no campo da linguagem oficial, 

e passaram a contribuir para a linguagem familiar. Ao serem inseridos no universo festivo do 

carnaval, naturalmente tornaram-se cômicos e ambivalentes.     

Outros fenômenos, como as formas de obscenidade, também foram inseridos no 

contexto da linguagem familiar, e para Bakhtin (1987, p. 15) significou que “A linguagem 

familiar se converteu, de uma certa forma, em um reservatório onde se acumularam as 

expressões verbais proibidas e eliminadas da comunicação oficial.” Esse poder de modificação 

das funções de palavras e expressões com finalidades cômicas retratou o impacto/influência da 

cultura cômica popular. 
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3. ESTUDOS DA SEMIÓTICA 

 Neste capítulo abordaremos os conceitos fundamentais da Semiótica da Cultura. Logo 

após, apresentaremos os elementos da representação teatral apontados pela Semiótica do teatro. 

 

3.1 Escola de Tártu-Moscou (ETM) e a Semiótica da Cultura 

 

 No decorrer dos anos 60, pesquisadores passaram a se reunir na Universidade de Tártu, 

na Estônia, através de seminários de verão, com o intuito de criar debates acerca da influência 

da linguagem nas manifestações culturais. Foi nesse contexto que surgiu a Escola de Tártu-

Moscou (ETM), que viria a ser conhecida como uma escola semiótica para o estudo da cultura. 

De acordo com Machado (2003, p. 24), para esses estudiosos: “Onde quer que haja língua, 

linguagem, comunicação, haverá signos reivindicando entendimento. Isso quer dizer que haverá 

problemas semióticos à espera de análise”.  

Foi através dessa concepção que esses pesquisadores passaram a sondar, fosse no campo 

das artes e das ciências, qualquer manifestação da linguagem que, associada à cultura, pudesse 

pavimentar a compreensão dos diversos problemas de linguagem. Essa necessidade de se 

compreender a linguagem como uma questão semiótica foi responsável pela criação de um 

conjunto de estudos realizados pelos russos, que levou a criação de um campo chamado 

Semiótica da Cultura. Neste campo, a cultura é vista como “o processamento de informações e, 

consequentemente, organização em algum sistema de signos, ou de códigos naturais.” 

(Machado, 2003, p. 33). Em outras palavras, a cultura é um aglomerado ilimitado de 

informações construídas por coletivos sociais ao longo da história, que guardam, compartilham 

e transformam esses dados através de comportamentos/expressões (sistemas semióticos) nos 

mais variados campos da vida, como na música, cinema, teatro, religião, etc.  

Pensar a cultura como a junção de diversos sistemas de signos, onde cada um possui 

codificação própria e interage com os demais, é falar do que a semiótica da cultura definiu como 

sistematização. De acordo com Machado (2003, p. 29), “Para a abordagem sistêmica, a 

dinâmica das relações jamais pode ser desconsiderada”. É essa concepção que guia os primeiros 

estudos feitos pela Escola de Tártu-Moscou (ETM). Foi tentando decifrar sistemas semióticos 

como o mito, o folclore, teatro, literatura e etc, que percebeu-se que os sistemas de signos 

dialogam entre si, num processo de enriquecimento mútuo, e que isso só era possível graças a 

ideia de tradição desse processo. A partir dessa concepção de tradição, surge um dos 
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mecanismos mais basilares da semiótica da cultura: a tradução da tradição. Segundo Irene 

Machado: 

 
A tradução da tradição pode ser assim compreendida como um encontro entre 

diferentes culturas a partir do qual nascem códigos culturais que funcionam como 

programa para ulteriores desenvolvimentos. Nesse caso, os códigos culturais são 

fontes de gestação da memória não-hereditária, tal como entendeu Lótman, que se 

encarrega de formatar os sistemas semióticos da cultura. (MACHADO, 2003, p. 30) 

 

 Segundo essa concepção, a cultura é uma fonte de informações que está em constante 

processo de tradução. Os códigos culturais representam a memória que é transmitida e 

conservada, ao invés de hereditária, e se encontram justamente dentro dos sistemas semióticos, 

que estão em frequente diálogo/troca. Arraigada a língua natural está a formação da ideia de 

cultura, e segundo Lótman (1978, p.51) “[...] a língua natural admite a tradução. Ela está 

reservada não ao objeto, mas à coletividade”. Portanto, para a ETM não há como conceber o 

conceito de cultura sem associá-lo às manifestações/expressões que se conectam.  

 Durante os encontros da ETM, percebeu-se que só enxergar esses sistemas na cultura 

não era suficiente, era preciso desenvolver conceitos que lessem, sistematizassem e explicassem 

a significação desses sistemas. Foi nesse intuito que surgiu o processo chamado de alfabetização 

semiótica sistêmica, que mais a frente daria a semiótica da cultura a condição de disciplina. 

Aqui, o núcleo de pesquisas da ETM considera que os sistemas de signos são organizados 

através de uma hierarquia, e que esta possibilita a organização do conjunto de mensagens em 

um texto, no qual Machado (2003) denomina “texto da cultura”. 

 Sendo assim, ao entender os sistemas de signos como um conglomerado de 

comportamentos/informações que, através da cultura, se codificam e se relacionam, abriu-se 

espaço para conceituar o que foi chamado de modelização. A ideia de modelização, para a 

semiótica da cultura, concebe que os códigos têm como meta culturalizar o mundo, transformar 

um não-texto em texto. Ou seja, modelizar consiste em pegar um código cultural, abri-lo e 

entender os seus significados. Esse conceito é um dos mais prestigiados na semiótica da cultura. 

Para sintetizar melhor, Irene Machado considera  

 
Por sistemas modelizantes entendem-se as manifestações, práticas ou processos 

culturais cuja organização depende da transferência de modelos estruturais, tais como 

aqueles sob os quais se constrói a linguagem natural. Carente de uma estrutura, o 

sistema modelizante de segundo grau busca sua estruturalidade na língua, que 

somente nesse sentido pode ser considerada sistema modelizante de primeiro grau. 
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Assim considerados, todos os sistemas semióticos da cultura são modelizantes uma 

vez que todos podem correlacionar-se com a língua. (MACHADO, 2003, p. 49) 

 

 

 

Como sistema modelizante de primeiro grau, podemos compreender a língua natural, 

pois é através dela que a cultura ganha corpo. Já o sistema modelizante de segundo grau 

compreende o processo de construção de sistemas de signos a partir da língua natural, como 

por exemplo, o cinema, religião, música, ou mesmo o teatro, do qual trataremos neste trabalho. 

 Finalizada esta discussão, caminhemos para a próxima seção, que apresentará os 

elementos da representação teatral apontados por Tadeusz Kowzan, através da Semiótica do 

teatro. 

 

3.2 Semiótica do Teatro 

 

A ideia do signo sempre escorregou através das eras, atravessando as mentes de vários 

estudiosos seculares, entre eles Platão e Aristóteles, de Santo Agostinho a Descartes.  Estes e 

tantos outros contribuíram para o enriquecimento dos campos da Filosofia e da História das 

Ciências através da noção de signo. Tal noção era complexa, tendo a sua fecundação resultado 

em uma ramificação que deu origem a diversas disciplinas, entre elas se destacaram a 

Semiologia, Semiótica, Semântica etc. Dentre estas, o termo Semiologia apresenta uma maior 

experiência temporal por estar presente desde a Grécia clássica, e maior diversidade por ter sido 

aplicada em áreas como a arte militar e medicina. 

Diante desse destaque, o termo Semiologia ganhou notoriedade nas Ciências Humanas 

impulsionado por um dos seus maiores expoentes, o linguista suíço Ferdinand Saussure. Em 

sua obra Cours de Linguistique Générale (Curso de Linguística Geral), este autor destaca a sua 

concepção de Semiologia: 

 
A língua é um sistema de signos que exprime ideias, e por isto, comparável à escrita, 

ao alfabeto dos surdos-mudos, aos ritos simbólicos [...] Ela é somente o mais 

importante desses sistemas. Podemos conceber, portanto, uma ciência que estuda a 

vida dos signos no seio da vida social; [...] nós a denominaremos Semiologia (do 

grego semeion, “signo”). Ela nos ensinará em que consiste os signos, quais as leis que 

os regem [...] A linguística é apenas uma parte desta ciência geral, as leis descobertas 

pela Semiologia serão aplicáveis à Linguística (SAUSSARE, apud, KOWZAN, 1978, 

p. 94) 
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Com o tempo e o desenvolvimento de pesquisas, a Semiologia conseguiu ganhar espaço 

exitoso nos campos da Linguística e da Psicologia Social. E para testar sua aplicabilidade 

prática, tentaram utilizar os métodos da análise semiológica em sistemas de signos bastante 

conhecidos, como os códigos rodoviários, da moda, alimentação, dos gestos, insígnias etc. Mas, 

como relata Kowzan (1978), o universo da arte não ganhou a devida atenção, a não ser pela arte 

literária (arte da palavra), que foi privilegiada pelo espaço que a Linguística já havia concebido 

nos estudos semiológicos. Segundo ele: 

 
Esta tendência em reduzir todos os problemas do signo à linguagem é, talvez, a causa 

principal do fato de a semiologia ocupar-se tão pouco das Artes, preferindo, ao invés, 

os campos de significações (sinalização rodoviária, signos matemáticos, mobiliário, 

cartografia, guias turísticos, catálogo de telefones, automóveis) onde se encontram 

facilmente equivalente linguísticos. (KOWZAN, 1978, p. 96-97) 

 

Esse aspecto observado por Tadeusz Kowzan (1978) representava uma limitação no 

alcance da Semiologia nas questões de signos nas Artes, gerando uma tendência radical de 

demarcar essas questões somente à linguagem, privilegiando a “arte da palavra”.  Esse processo 

levava a Semiologia a dar de costas as demais formas de Artes. Aqui Saussure é lembrado por 

haver um ponto contraditório entre a sua teoria e a realidade acerca da relação entre a 

Semiologia e a Linguística, pois para Kowzan (1978, p. 96) “[...] enquanto que para o mestre 

genebrino a Linguística não é senão uma parte desta ciência geral (Semiologia), manifesta-se 

em nossos dias, uma tendência inversa, ao considerar-se a Semiologia como uma parte ou um 

aspecto da Linguística.”   

 Diante dessa perspectiva limitante, Kowzan passa a contribuir com estudos 

semiológicos que pudessem dar vazão a outras formas de arte, em específico a arte do 

espetáculo. Para isso, ele desenvolve a Semiótica do Teatro, com o objetivo de superar essa 

limitação à arte literária, fomentar estudos acerca do espetáculo e enveredar sobre o potencial 

sígnico que ele via nessa arte.  

O fato de os teóricos e elaboradores do teatro associarem o termo “signo” para destacar 

elementos artísticos e meios de expressões teatrais, já demonstrava a existência de uma ponte 

entre o espetáculo e a semiologia. Sendo este um dos principais motivos para Kowzan se 

debruçar sobre essa arte numa lógica semiológica, pois segundo ele “A arte do espetáculo é, 

entre todas as artes e, talvez, entre todos os domínios da atividade humana, aquela onde o signo 

manifesta-se com maior riqueza, variedade e densidade.” (KOWZAN, 1978, p. 97). 
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A justificativa para tamanha riqueza na arte do espetáculo vem da diversidade de 

sistemas de signos que podem ser utilizados, seja da esfera social, da natureza, nos domínios da 

Arte, ou seja, o espetáculo a tudo vê.  Aqui citamos a palavra, os signos não linguísticos, signos 

auditivos e visuais, signos voltados a comunicação social e também àqueles relativos à função 

artística. Para Kowzan (1978, p. 98) “[...] não existe signo que não possa ser utilizado no 

espetáculo.”  

Esse gigantesco domínio da arte do espetáculo, ou seja, essa abundância semiológica, 

explica a postura de distanciamento que tomaram os estudiosos do signo acerca da arte, como 

bem observa Costa (2014): 

 
[...] Por um instante é compreensível o porquê da ausência de materiais específicos 

sobre uma semiologia da arte. Do palco italiano ao teatro de arena; do teatro 

naturalista ao teatro do absurdo, dos concertos à música de rua, do cinema à fotografia 

e à pintura, não se consegue, à princípio, pensar em um signo que não possa ser usado 

dentro da arte do espetáculo. Luz, som, cenário, cores, posturas, palavras, uma 

infinidade de signos que confluem em um mesmo espaço simultaneamente. Conjugar 

e analisar diversos sistemas diferentes entre si é um trabalho de extrema 

complexidade. (COSTA, 2014, p. 39-40, grifo nosso) 

 

 

Toda essa problematização acerca da semiologia e os signos artísticos – com ênfase na 

arte teatral - foi o impulso que levou Kowzan a estabelecer a semiótica do teatro. Seu propósito 

de estudo passa por sistematizar os signos do teatro, explorando seus valores semânticos, os 

seus papéis e combinações na esfera do tempo e espaço, sempre enxergando o espetáculo como 

um fenômeno inacabado, portanto, também complexo. Esse processo é sintetizado por Costa 

(2014, p. 39, grifo nosso), de acordo com ele “ao impetrar esse estudo, Kowzan realiza aquilo 

que Lótman chama de tradução da tradição, de modelização da linguagem artística”. 

Ao estruturar os sistemas de signos, Kowzan compõe duas categorias: os signos podem 

ser naturais ou artificiais. Os signos naturais são aqueles caracterizados pela ação da natureza 

das coisas, sem influência da vontade humana criando-os, por exemplo, a aurora boreal 

(fenômeno natural) e ações de seres vivos sem a intenção de significar, como o bocejo (reflexo 

natural). Quanto aos signos artificiais, eles passam pela vontade humana ou animal, são 

escolhas que refletem intenções de comunicação. O grande exemplo é a arte teatral, que a todo 

momento cria e utiliza signos para manter a comunicação entre os seus participantes, seja de 

maneira verbal ou visual.  
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Portanto, pode-se afirmar que todos os signos dispostos no teatro são artificiais ou 

tornam-se. É a partir dessa constatação que fica evidente o processo de “artificialização” 

realizado pelo espetáculo teatral, onde Kowzan afirma: 

 
A arte do teatro faz uso dos signos extraídos de todas as manifestações da natureza e 

de todas as atividades humanas. Mas, uma vez utilizados no teatro, cada um destes 

signos obtém um valor significativo bem mais pronunciado que no seu emprego 

primitivo. O espetáculo transforma os signos naturais em artificiais (o relâmpago); daí 

seu poder de “artificializar” os signos. (KOWZAN, 1978, p. 102)  

 

 

 Para Kowzan, determinados sistemas de signos se fazem mais presentes na cena teatral 

do que outros, o que o leva a determinar treze signos considerados principais. São eles: a 

palavra, o tom, a mímica facial, o gesto, o movimento cênico do ator/atriz, a maquilagem, o 

penteado, o vestuário, o acessório, o cenário, a iluminação, a música, e o ruído. Destes, iremos 

abordar alguns signos que chamaram a atenção por estabelecer uma relação mais expressiva 

com o objeto de estudo proposto nesse trabalho, permitindo que ele possa ser visualizado 

através da análise semiótica. Os signos escolhidos são: a palavra, vestuário, tom 

(voz/entonação), iluminação e a movimentação. 

    A palavra se constitui como um dos principais signos do teatro, e apresenta vários 

motivos para isso. A princípio, por ser a ferramenta utilizada pelos atores no momento de 

verbalizar suas narrativas, sendo essencial à maioria das atuações teatrais, com exceção 

pantomima e o balé, lembrados por Kowzan (1978, p. 103).  Depois, por permitir a geração de 

incontáveis significados que podem ser analisados a partir várias perspectivas, seja a semântica, 

fonológica, sintática ou prosódica. A exemplo, dentro do aspecto prosódico, a entonação e o 

ritmo em que as palavras são verbalizadas podem indicar a alternância de sentimentos ou o 

estado de humor do ator/personagem, situando assim sua posição no espetáculo.  

 No vestuário temos a representação visual do indivíduo, o qual consegue nos remeter a 

uma infinidade de outros signos, que podem caracterizá-lo acerca do sexo, a idade, a classe 

social, a profissão, a nacionalidade, religião, entre outros. Aqui, o teatro brinca com a 

diversidade de possibilidades, pois apenas com a tonalidade de uma vestimenta pode-se explicar 

o contexto histórico, a situação material do personagem, seus gostos e até as amostras do seu 

caráter. Para além dessas possibilidades, Kowzan (1978) cita que as vestimentas também 

representam os signos do clima, do momento histórico, das estações ou do tempo, do lugar ou 

da hora do dia. 
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 O tom representa a forma como a palavra é pronunciada, dando-lhe um peso 

semiológico complementar. A ferramenta utilizada pelo ator nesse signo é a sua dicção 

(voz/entonação), ou seja, a sua maneira de articular e pronunciar as palavras. Um artista pode 

ser capaz de falar “boa noite” de várias maneiras, e mesmo assim, conseguir passar para o 

público todos ou a maioria dos contextos semânticos que ele quis transmitir. O tom envolve 

elementos como a entonação, ritmo, rapidez e intensidade. Kowzan (1978) destaca que a 

entonação, através da altura dos sons e seu timbre, é capaz de criar os mais variados signos.  

 A iluminação no teatro foi ganhando espaço em sintonia com os avanços tecnológicos 

que proporcionaram a utilização da eletricidade no espetáculo, por isso ela é considerada um 

signo mais recente. A princípio, a iluminação serve para delinear o lugar teatral em que se 

desenvolve uma cena, onde a luz do projetor guia o público a determinados momentos. Ela 

também coloca em destaque atores e objetos, podendo isolá-los em cena com o objetivo de 

apresentar alguma nova informação, dando-lhes importância momentânea ou absoluta. A cor 

emitida por ela realiza significações desde a ambientação ao lugar encenado até o estado 

espiritual do personagem. Kowzan (1978) cita que uma função importante da iluminação se dá 

quando o corpo do ator ou fragmento do cenário são “modelados” pela luz, gerando uma 

ampliação ou modificação do valor semiológico novo.   

  O movimento se refere à locomoção e posições que um ator escolhe realizar no 

espetáculo. Para Kowzan (1978), existem algumas categorias principais que caracterizam este 

signo sob o ponto de vista semiológico. São os lugares sucessivos ocupados em relação a outros 

atores, incluindo acessórios, elementos do cenário e espectadores; as diferentes maneiras de 

andar (lento, precipitado, vacilante, majestoso, a pé, sobre um carro, carruagem); as entradas e 

saídas de cena e os movimentos coletivos. Como exemplo, o andar titubeante pode nos remeter 

aos signos da embriaguez, da imitação ou do cansaço extremo. 

   Por fim, é importante ressaltar que para Kowzan, a arte do espetáculo, diante das outras 

artes e da atividade humana, é onde o signo se apresenta com maior abundância e profundidade. 

Para ele, o amplo domínio dessa arte possibilita a exploração semiológica de diversas maneiras, 

possibilitando assim a sistematização dos signos no espetáculo teatral. Essa observação o 

permite afirmar que o método semiológico conversa perfeitamente com o gênero do espetáculo, 

tendo nos recursos de filmagem e gravação os meios necessários para examinar e reexaminar, 

minuciosamente, os sistemas de signos existentes no espetáculo teatral disposto à análise. Além 

de que, tal método abre caminho para várias possibilidades teóricas. Assim sendo, Kowzan 
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(1978, p. 123) finaliza afirmando que “graças à necessidade de se colocar os sistemas mais 

variados face a face, a semiologia da arte do espetáculo pode demonstrar ser a pedra de toque 

de uma ciência geral dos signos”. 

 Finalizada a discussão acerca desta seção, concluímos o terceiro capítulo e agora iremos 

em direção à análise do nosso objeto de estudo. 
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4. O HUMOR CONSTRUÍDO EM FLOR DE MACAMBIRA 

É importante pontuar, antes de tudo, que o objetivo deste trabalho não é classificar ou 

apontar a peça “Flor de Macambira” como uma obra representativa do processo de 

Carnavalização apresentado por Bakhtin. Na verdade, o que se busca é identificar e analisar 

elementos que nos remetam à Carnavalização, e, a partir disso, procurar entender como esses 

elementos, aliados aos signos do teatro, produzem o efeito do humor ressignificado no 

espetáculo “Flor de Macambira”. A natureza atemporal destes elementos certamente nos 

ajudará a enxergá-los nesta representação do teatro moderno. 

 A análise do objeto consiste na utilização da montagem do espetáculo 1e nela separamos 

a peça em três atos/seções, tendo como intuito pontuar o contexto vivido pelos personagens em 

cada seção e assim poder destacar e entender os elementos do humor presentes nas cenas. 

Utilizamos o texto teatral para entender, através dos diálogos, como se caracterizam os 

personagens e como o processo de Carnavalização os abraça na narrativa. Para viabilizar esta 

estratégia, utilizamos como ferramenta o processo de minutagem das cenas, que consiste em 

situar no tempo as cenas analisadas, em vezes ilustrando-as com imagens do espetáculo. O uso 

da gravação e do texto teatral acabam por destacar os signos do teatro que propomos analisar 

no espetáculo: a palavra, o movimento cênico, a voz/tom, a iluminação e a vestimenta. Sendo 

assim, caminhemos para a análise.  

 

4.1 Do estopim do amor às rédeas da vida  

 

Nesta seção vamos desenvolver a análise da primeira parte da peça, caracterizada pela 

introdução do referido espetáculo e o processo de tomada de poder de Catirina em relação à sua 

vida. 

Iniciamos pondo a mesa, de forma geral, algumas das características que marcam o 

processo de Carnavalização. Como discutido antes, na Carnavalização presenciamos a 

possibilidade de transformação dos aspectos de uma realidade já estabelecida para um mundo 

cômico alternativo, totalmente desobediente a vida comum. Nessa ótica tudo se inverte, o que 

antes separava, passa a unir, pessoas e animais se misturam, as posições sociais/hierárquicas e 

a moral não mais importam, com todos em um mesmo plano não há espaço para distanciamento, 

 
1 A montagem que utilizamos para analisar a peça: https://www.youtube.com/watch?v=EiP2YWe6CmQ 
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e a todos é dada a possibilidade de rir seja de quem ou do que for. A inversão da perspectiva de 

um mundo banal através do cômico é o que possibilita a mortificação deste, dando lugar ao 

protagonismo de um mundo guiado pelo riso. 

A composição da peça é diversa, estão presentes dezesseis personagens, entre eles o 

Contador da história, Catirina, Mateus, o pai de Catirina, o Coronel, o Padre, os Sacristãos, o 

Bicheiro, o Banqueiro, o Economista, o Marketing, a Feiticeira. Além disso, participam os 

figurantes que conduzem o Coro, os capangas do Coronel, os Sacristãos do Padre, os Assessores 

do Bicheiro e os Demônios. No emprego da peça notamos que alguns atores exercem o papel 

de mais de um personagem, e sendo esta peça um espetáculo de rua, é natural que isso aconteça, 

pois faz parte da dinâmica e necessidade do teatro de rua a polivalência dos seus atores. 

Flor de Macambira se inicia com a aparição de todos os seus atores, dançando e 

cantando, eles seguem o ritmo uno e acelerado da música que toca. Neste cortejo inicial, é 

citado na letra da música o Cavalo Marinho, folguedo característico da cultura popular 

pernambucana e paraibana, que consiste em uma brincadeira que reúne outros folguedos, como 

o bumba-meu-boi, maracatu rural, e se manifesta principalmente através da dança e da música.  

No que concerne ao signo do movimento cênico, representado pela dança, são apresentados 

movimentos que nos remetem também ao ritmo do Frevo e do Cavalo Marinho. A reunião 

desses elementos passa a sensação de um espetáculo descontraído e convidativo, além de 

constituir um ato de valorização e manutenção das expressões da cultura popular nordestina. 

A flor que dá nome a peça, a macambira, é uma bromélia encontrada nas regiões mais 

secas do Nordeste. Na peça, ela é evidenciada em seu prelúdio pelo narrador, o qual, 

desdenhando, elenca algumas de suas características menos vistosas: espinhosa, visguenta e 

fibrosa. Ao fazer isso, o narrador nos dá uma rápida perspectiva de que a flor de macambira é 

uma planta que para nada serve, evocando a ausência de valor. No entanto, essa ideia logo é 

rebatida por um segundo personagem, pois, para este, a macambira tem o poder de reavivar 

aquele que está com a vida por um fio. Apesar da brevidade do diálogo, ele é capaz de nos 

apresentar aspectos relevantes que nos introduzem ao contexto da peça. É através do signo da 

palavra que notamos uma linguagem repleta de palavras e expressões do vocabulário 

nordestino, além da contextualização de um cenário que nos remete aos desafios da vida de um 

sertanejo. Esse diálogo ocorre entre os minutos 01'11' a 01'39''.  

 
CONTADOR 1 
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Macambira é uma planta espinhosa, visguenta e fibrosa que não serva para 

quase nada e porco chia e não come. 

 

CONTADOR 2 

Esse velho diz que ninguém come, mas é porque nunca passou fome. Mas 

quando o sertanejo está no fiapo, no bagaço, quando ele sente que sua vida já 

está a um passo da morte, ele pega a macambira, soca, amassa, que aquilo vira 

uma baba grossa, e quando desce na garganta, olha, salva a vida do cabra. 

 

 

O vocabulário utilizado no diálogo acima estabelece uma relação entre a linguagem 

utilizada no espetáculo e o espaço da cena, com o intuito de que, juntos, eles possam aproximar 

o público com o que lhes é familiar e compreendido, ferramenta que Telles e Carneiro (2005, 

p.27) chamam de “processo de convocação do público”. A risada coletiva do público na 

verbalização desse diálogo pode ser compreendida como a sua identificação com a peça, assim 

como a resposta para essa convocação. É o código que confirma a aceitação do público em fazer 

parte do espetáculo. A partir desse momento, espetáculo e público se unem com a finalidade de 

significar e se divertir.  

Entre os minutos 01'50'' a 02'36'', ainda com todos os atores em evidência, os 

personagens ora representados tentam sintetizar a história da peça ao público, porém, eles 

divergem sobre a narrativa, cada um contando uma versão diferente do que seria a história. 

Nesse momento, notamos um aspecto comum ao processo de construção do ser carnavalizado 

de Bakhtin (1987): a alternância. Ao exporem diferentes opiniões, os personagens brincam com 

as possibilidades de histórias, negando e afirmando, dando à representação um ar de 

diversidade, informalidade, liberdade de expressão, onde todos os personagens participam da 

ação e ninguém é dono da verdade, ninguém é levado a sério. Ao passo em que contam suas 

versões, cada personagem é interrompido por outro, que se utiliza do movimento cênico e de 

um tom de voz mais elevado para tomar o lugar do outro e surgir como o anunciador da história 

de fato. Essa alternância revela um caráter de instabilidade e constante transformação – 

característicos da Carnavalização bakhtiniana - ao qual a peça se propõe em apresentar ao 

público, como poderemos observar nos diálogos a seguir:  

CONTADOR 4 

Vai começar! Que nos aguente o público presente porque essa história é de 

abismar. E aconteceu num cantão de Deus me livre. E quem me contou foi um 

aleijado, que contou para um servente, e disse para a tia da bisavó do meu 

cunhado, que falou para um moribundo... 

 

CONTADOR 5 

A história dessa história já dava outra história. O importante é que ela trata de 

uma formosa menina que se viu só no mundo. 
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CONTADOR 6 

Mas você não percebeu que no fundo essa história é sobre a luta do bem contra 

o mal. 

 

CONTADOR 7 

Nada! É uma história de amor, como Romeu e Julieta. 

 

CONTADOR 1 

Eu é que vou contar logo essa história! 

 

 

   

 A palavra, segundo Kowzan (1978), é um dos signos carro-chefe no teatro, é o que os 

atores falam e é capaz de gerar infinitas significações. Na peça, Catirina é o primeiro 

personagem a ser introduzido na história, sendo ela a protagonista. Na gravação, o signo da 

palavra caracteriza seu nome a um aspecto comum no dialeto da população rural de algumas 

regiões do nordeste, que é a tendência em utilizar a vogal “i” em substituição a outras, nesse 

caso, a vogal “e”. Logo, sabemos que Catirina se encontra em um contexto de interior, que é 

confirmado pelo personagem Contador ao dizer que Catirina mora em uma fazenda chamada 

“Macambira”. O nome da protagonista e a da fazenda contextualiza o cenário do sertão 

nordestino, um “sertão profundo”, antes escarnecido por um personagem como “cantão de Deus 

me livre”.    

Catirina é descrita na peça como uma menina órfã de mãe, sonhadora, alheia a realidade 

do mundo, e que possui como bem mais valioso um boizinho de estimação, um boi malhado, 

que para ela era encantado. De acordo com Chevalier e Gheerbrandt (2012), em sua obra 

Dicionário de Símbolos, o boi é símbolo de bondade, de calma, de força pacífica; de capacidade 

de trabalho e de sacrifício. Segundo ele, para os gregos e povos da África do Norte, o boi era 

um animal sagrado, por vezes utilizado em sacrifícios aos deuses e ligado a ritos de lavoura da 

terra. Em um contexto geral, o boi carrega em si a simbologia do que é sagrado, místico e 

espiritual. 

No espetáculo, o boi simboliza na vida da Catirina a sua alma, pureza, sua inocência 

para com um mundo repleto de arapucas. O surgimento do boi em cena é retratado no minuto 

03'55'', quando Catirina toma em suas mãos o seu boi de estimação, enaltecendo-o em canto e 

realizando movimentos como quem está brincando, transmitindo e reforçando uma imagem de 

inocência. Nesse momento, a personagem apresenta parte de sua personalidade ao público, 

assim descrita pelo Narrador do momento 04'10'' ao 04'40''. 
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CONTADOR 1 

O boizinho era sua alma, a alma que ela levava e que nela brincava sem dever 

nada a ninguém. Doce coração de menina, ainda nem se abriu em flor. Não 

conhece das artimanhas da vida, não sabe das coisas do mundo. Pobre coração 

de menina, que bate e rebate pensando em amor. E eis que o amor bate em sua 

porta. (surge Mateus) 

 

No decorrer da peça, o vestuário é outro signo essencial na construção de sentidos, e, de 

acordo com Kowzan, ele nos apresenta a situação material do personagem, seus gostos e até as 

amostras do seu caráter, além de representar aspectos do clima também. Um personagem que, 

inicialmente, caracteriza bem esse signo é Mateus, o qual Catirina se vê apaixonada. O 

personagem Mateus utiliza roupas e acessórios de cores neutras, sua blusa aparenta estar suada 

e assim como seu short, são peças curtas; o chapéu que ele utiliza cobre todo o seu cabelo e tem 

suas bordas voltadas para baixo. A forma como Mateus está vestido nos apresenta aspectos de 

sua situação material/social, de seu caráter e do ambiente que ele vive. As roupas curtas 

evidenciam o uso dessas peças por muito tempo e a falta de recursos para roupas novas; a 

posição do seu chapéu e a tonalidade desse acessório e das roupas revelam um personagem sem 

pompa, mais neutro e passivo na tomada de decisões no decorrer do enredo; o fato de sua blusa 

estar suada nos remete à figura do sertanejo pobre que vive sob a tutela de um sol implacável. 

Ao entrar em cena, no momento 04'39'', Mateus utiliza um movimento de cambalhota, 

e segurando uma baladeira ele aponta para os lados como se estivesse caçando o que comer ou 

para demonstrar sua boa pontaria, que é desacreditada quando ele demonstra ter errado o alvo. 

Ao tempo em que Mateus vai se movimentando, entre os minutos 04'43'' e 04'50'', o Contador 

questiona a virilidade dele, se ele é “garboso” e “vistoso”, e nesse momento, o Coro entra em 

cena - com tom de escárnio - respondendo que “não”; destacando o uso da entonação com 

finalidade cômica. Essa entrada em cena de Mateus cria um contraste com a figura clássica do 

mocinho, que geralmente entra em cena de maneira imponente e assertiva, com vestimentas e 

acessórios que lhe causam destaque e firmeza. O movimento cênico do personagem Mateus e 

o uso da baladeira evidenciam a ridicularização dessa concepção clássica, caracterizando uma 

certa inversão do papel do mocinho, que ao invés de impressionar, faz o público cair na 

gargalhada. O uso da baladeira também aproxima o público da cena, pois esse objeto é bastante 

conhecido no interior e por vezes utilizado pelo sertanejo em algum momento de sua vida. Estes 

elementos citados manifestam algumas características presentes na teoria de Carnavalização 

bakhtiniana, como a inversão dos papéis e o elo com a Cultura Popular. 
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 Diante desse episódio, Catirina manifesta sua paixão por Mateus, que é destacada de 

maneira irônica pelo Contador ao dizer: “Mas, que fazer? São as vontades do coração”. A partir 

de então, a peça faz o uso da palavra para elencar as características de Mateus que ganharam os 

olhos de Catirina e que, juntamente com o movimento cênico de Mateus, destacam esse aspecto 

invertido e carnavalizado do personagem, que leva o público ao riso, como demonstram o texto 

da peça e uma imagem retirada da gravação. 

 

 

 

CONTADOR 1   

Catirina ficou encantada com a alegria de Mateus...(Mateus ginga)...com sua 

virilidade (Mateus mostra os seus músculos)...com sua elegância (Mateus 

tropeça e cai ao entregar algo para Catirina, eles correm pelo espaço brincando 

de pega-pega - cena de romance) 

 

No momento 05'52'' surge o pai de Catirina, que entra em cena utilizando um movimento 

de marcha acelerada que nos remete a uma entrada majestosa, mas ao mesmo tempo nos dá a 

impressão de estar pisando em brasas, o que torna o movimento engraçado. No minuto 05'56'', 

ele fala para Catirina em referência a Mateus dizendo “eu não quero que minha filha se case 

com um pé rapado, um pé de chinelo, um pé de vento, um pé de valsa, um pé de boi”, 

desaprovando a união dos dois apaixonados. Esse trecho da peça nos remete ao que Bakhtin 

Figura 1: Captura de tela (05'02'') 
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(1987), em sua teoria da Carnavalização, chama de “linguagem familiar da praça pública”, 

caracterizada pelo uso de grosserias através de expressões e palavras injuriosas. 

 Essa cena representa um ponto de virada na vida de Catirina, pois em desacordo com o 

pai, que desejava que sua filha se unisse a alguma pessoa rica e poderosa, ela exerce uma tomada 

de poder em relação a sua vida, superando as barreiras da conveniência impostas por seu pai e 

decide ir embora com Mateus, mesmo sem condições financeiras. A partir de então, Catirina e 

Mateus seguem juntos pelo sertão nordestino em busca de suas idealizações, mas sem saber 

como superar seus obstáculos financeiros, como podemos observar nesta fala da peça: 

 

CONTADOR 

E assim Catirina segue o seu caminho, sem ter onde morar, e sem ter o que 

comer...e quando o corpo padece, a tentação aparece. E agora, o que fazer? 

 

 

4.2 As tentações 

 

 O clima desenvolvido neste primeiro momento da peça gera um ar de mistério sobre 

como será o futuro de Catirina e Mateus. No minuto 07'28'', surgem por trás de Mateus e 

Catirina três criaturas diabólicas, com movimentos lentos e silenciosos, elas se aproveitam da 

neutralidade do casal, e entonando sons de grito acompanhado de risos diabólicos, assustam o 

casal, fazendo com que Mateus realize um movimento de salto como resposta ao susto. Esta 

cena nos remete a um aspecto do riso carnavalizado, que de acordo com Bakhtin (1987, p. 13):  

“O riso se introduz também nos mistérios; as diabruras-mistérios estão impregnadas de um 

caráter carnavalesco nitidamente marcado”. 

A entrada em cena dessas figuras diabólicas representa não só esse aspecto das 

diabruras-mistérios, mas passa a introduzir a influência/força das tentações no caminho e nas 

escolhas de Catirina. De acordo com Chevalier e Gheerbrandt (2012, p. 337): “O diabo 

simboliza todas as forças que perturbam, inspiram cuidados, enfraquecem a consciência e 

fazem-na voltar-se para o indeterminado e para o ambivalente [...]”. Este aspecto é observado 

entre os minutos 07'34'' e 07'48'' quando os seres diabólicos, aproveitando-se da dificuldade de 

Catirina, a enquadram oferecendo-lhe riqueza, moradia, joias, mesa farta, roupas novas; ou seja, 

tudo o que salta os olhos de uma mente jovem e necessitada. Cercada por essas criaturas, 

Catirina emite um movimento e expressões de encanto com as ofertas malignas, o que denota 
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sua inclinação em cair nas tentações, porém, ela é puxada por Mateus do círculo diabólico, 

fazendo com que as criaturas (tentações) corram de forma cômica. Essa reação de Catirina 

representa a sua resposta às tentações. 

 

 

Após esse acontecimento a luz do cenário diminui, passando a focalizar Catirina e 

Mateus que estão reunidos, e então Mateus puxa timidamente do seu bolso um pedaço pequeno 

de pão, que representa a pobreza deles, o pouco que eles têm. Um aspecto cômico nessa cena 

se dá no momento 08'14'', quando Mateus divide o pão em dois, e antes de entregar um pedaço 

a Catirina, ele olha qual dos pedaços é o maior, entregando o menor a Catirina que o encara 

com desconfiança. Durante essa cena o Contador surge no palco, evocando através da palavra 

um vocabulário típico da informalidade do sertanejo, ele contextualiza e anuncia as emboscadas 

que irão pairar a vida de Catirina: 

 

CONTADOR     

Figura 2: Captura de tela (07'33'') 
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Eita mundo “véi” “dirmantelado”! E na vida, não tem mapas e a rota de 

Catirina é repleta de emboscadas. A inocência da menina será virtude ou 

fraqueza? E como ter a esperteza sem um “pouquito” de maldade? E eis que 

surgem os abutres, vendendo a tal felicidade. 

 

 Nesse momento, sons de sopro e percussão passam a preencher a cena, a luz volta a 

iluminar todo o cenário, invertendo o clima antes fatídico em um clima mais descontraído, 

viabilizando a construção de uma nova cena. Eis que surgem dois personagens a frente de um 

terceiro, realizando movimentos de dança eles anunciam a entrada deste último, que utiliza 

terno branco e um chicote e se desloca em marcha lenta, o que segundo Kowzan (1987) é signo 

de um poder ameaçador. Porém, em poucos instantes esse personagem inverte essa ideia 

(aspecto corrente da carnavalização), pois ele passa a se movimentar de maneira jocosa, ao 

mesmo tempo que dá comandos com o chicote para os outros dois personagens - que agem 

como seus empregados – ornamentar seu caminho com um tecido vermelho, a fim de mostrar 

poder. A forma como os empregados reagem aos seus comandos é cômica, pois eles não 

parecem estar atentos as vontades de seu chefe, ironizando essa ideia de poder; e quando 

percebem a irritação dele, eles agem de maneira atrapalhada. Os personagens descritos são o 

Coronel Nonô e seus capangas, e as cenas descritas ocorrem entre os minutos 08'30'' a 08'58''. 

O tom/voz é outro signo importante na significação da peça. Para Kowzan (1987), a 

forma como a palavra é articulada e pronunciada pode abrir diversas possibilidades semânticas, 

o que dá a entonação, ritmo e intensidade o poder de criar diversos signos.  Nas falas do Coronel 

Nonô, percebe-se a utilização desse signo para construir a imagem clássica de um coronel 

sertanejo destemido e poderoso. O tom empregado pelo personagem é ríspido e grosseiro, ao 

mesmo tempo em que busca se mostrar superior a todos na cena. Entre os minutos 09'58'' e 

10'54'', Coronel Nonô se apresenta a Catirina, e para impressioná-la elenca atributos e façanhas 

exageradas atribuídas a ele, como: engolir balas de aço sem sentir dor; possuir tanto ouro capaz 

de comprar o céu; e sua faca peixeira estar cega dos dois lados de tanto furar o “bucho” de 

“cabra” safado. A apresentação destas façanhas exageradas demonstra a estratégia do Coronel 

Nonô de impressionar a inocente Catirina através do poder financeiro e valentia, aproveitando-

se assim de sua fragilidade diante da sua condição de vida. A reação de Catirina ao dizer “ai, 

que boniteza!” para a fala do Coronel Nonô, confirma mais uma vez a sua inclinação às 

tentações que lhe surgem.  
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O ponto alto desta tentação que rodeia Catirina ocorre quando o Coronel Nonô a pede 

em casamento, e ciente da fraqueza e inocência de Catirina, o Coronel faz diversas propostas 

tentadoras. Diálogo entre os minutos 11'42'' a 12'08'': 

 
CORONEL NONÔ 

Mulher, quer casar comigo? 

 

CATIRINA 

Oxe...(Catirina reage envergonhada) 

 

CORONEL NONÔ 

Viverá como rainha (Coronel veste catirina com uma coroa), se vestirá como 

princesa (Catirina ganha um colar), e dormirá como um anjo (o Coronel deita 

Catirina e tenta beijá-la). 

 

MATEUS 

Dormir feito um anjo? Tú vai comer feito vaca e acordar chifruda! 

 

  

A reação de Mateus, antes passivo as investidas do Coronel, provoca um alvoroço entre 

todos na cena, colocando Mateus e o Coronel Nonô frente a frente. Esse momento simboliza o 

embate entre duas forças distintas socialmente, que agora se encontram em um mesmo plano. 

De um lado Mateus, um pobre sertanejo vagante em busca de sua sorte, e do outro lado o 

Coronel Nonô, representando uma elite social pautada no poder e opressão dos menos 

favorecidos. O alvoroço provocado marca o início do duelo entre Mateus e o Coronel. A 

representação desse duelo é desenvolvida através de características que compõe o folguedo do 

Cavalo Marinho, como o uso da música através dos sons de rabeca, ganzá e tambor, e da dança, 

com um ritmo de sapateado. É através desse arranjo cultural que o duelo ganha um aspecto de 

brincadeira, envolvendo o público através da música e da dança. Aqui podemos apontar mais 

uma característica da carnavalização presente na peça: o forte elo com a cultura popular. As 

cenas descritas ocorrem entre os minutos 12'08'' a 12'47''. 

O movimento cênico é um signo base/essencial para o desenvolvimento das cenas, e que 

segundo Kowzan (1987), representa simplesmente os deslocamentos dos atores e suas posições 

no espaço cênico. O aspecto carnavalizado na cena de duelo entre Mateus e o Coronel Nonô 

fica evidente no movimento dos personagens no momento final da luta.  No minuto 12'50'', 

Mateus desfere um golpe de faca peixeira entre os glúteos (baixo corpóreo) do Coronel Nonô, 

dando por encerrado o duelo entre eles. A cena faz o público cair na gargalhada.  
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Esse movimento de insinuação ao baixo corpóreo nos remete ao que Bakhtin (1987) 

chama de rebaixamento, que possibilita o nivelamento dos dois personagens a um mesmo plano, 

possibilitando a Mateus provocar uma derrota humilhante ao Coronel, simbolizando o seu 

enterro moral. A mortificação da figura do Coronel através do escárnio é marcada pela inversão 

do papel deste, que hora estava numa posição de poder, noutra estava por baixo. É esse processo 

que possibilita o seu renascimento através de uma nova ótica carnavalizada, alegre e que diverte 

o público. Como cita Bakhtin (1987, p. 19) “A degradação cava o túmulo corporal para dar 

lugar a um novo nascimento”. Isso fica evidente na fala do Coronel Nonô após ser atingido por 

Mateus, em que ele berra “eita negócio bom danado!”, no minuto 12'50''. Abaixo, segue uma 

imagem da gravação representando o que foi falado: 

 

 

 

A derrota do Coronel Nonô marca a vitória de Catirina e Mateus a mais uma tentação 

que se apresenta em seu caminho. Também reforça o aspecto invertido presente em Mateus, 

que ora se comporta de maneira passiva, noutra se comporta de maneira corajosa, como na luta 

com o Coronel. São esses “giros” que reforçam sua personalidade carnavalizada, festiva. 

Impressionada com a valentia de Mateus, Catirina se declara para ele, lhe jurando fidelidade e 

Figura 3: Captura de tela (12'50'') 
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assim o pede em casamento, tendo Mateus aceitado, respondendo-a de forma recíproca “Para o 

que der e vier!”, minuto 14'35''. 

A ideia do casamento marca um novo momento na vida de Catirina e Mateus, que 

mesmo diante das dificuldades, continuam sonhadores com suas idealizações.  No instante 

14'38'', eles tentam simbolizar com um beijo o momento de felicidade ao decidirem se casar, 

mas logo são interrompidos por barulhos de sinos que surgem na cena, invertendo o clima 

romântico ora em desenvolvimento, e trazendo consigo três novos personagens. São eles, o 

padre e os ajudantes/sacristãos. A entrada em cena desses personagens, não ocorre de maneira 

lenta e formal, como de costume a figuras religiosas, mas de forma burlesca. O padre, por 

exemplo, entra de maneira apressada e atarantada, quebrando essa ideia de formalidade e 

seriedade da igreja. O signo do movimento cênico mais uma vez introduz ao público o aspecto 

carnavalizado destes personagens.  

O padre anuncia que veio para fazer o casamento de Catirina e Mateus, provocando uma 

reação irônica por parte de Catirina, que no minuto 14'48'' diz “Mas já?”. Preocupado com os 

custos do casamento, Mateus logo pergunta ao Padre o valor de um casamento. Nesse momento, 

a ideia do casamento passa a ganhar aspectos puramente comerciais por parte do Padre e seus 

ajudantes, como demonstra o diálogo abaixo, entre os minutos 15'06'' a 15'20'': 

 
MATEUS 

Mas, seu Padre, quanto custa um casamento?  

 

PADRE 

Um casamento completo? 

 

AJUDANTE DO PADRE 1 

Com sinos, flores e velas? (olhando com astúcia para o padre e esfregando as 

mãos)  

 

AJUDANTE DO PADRE 2  

Tudo distinto e correto? Tudo pronto? 

 

   CATIRINA 

Sim, sim, sim! É esse mesmo que eu quero. 

  

PADRE 

A bagatela de dois contos. 

  

 

 Mateus reage com espanto ao preço do casamento, pois sabe que ele e Catirina não tem 

condições financeiras para custear tal cerimônia. Perspicaz, e ciente da inocência de Catirina e 
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Mateus, o padre propõe que o casal financie o casamento através do crediário, anunciando essa 

possibilidade como um ótimo negócio/alternativa ao casal de apaixonados. No momento 16'55'', 

os ajudantes/sacristãos do Padre tomam a cena, dançando e cantando, eles se direcionam a 

Catirina através de uma paródia, na tentativa de convencê-la: “Me escute Catirina, o precinho 

tá de agradar, dividindo em até 10 vezes, visa, hiper, mastercard [...]”. Catirina, empolgada com 

a possibilidade de realizar seu casamento, entra na dança sacristãos, simbolizando estar 

convencida a aceitar a proposta, e mais uma vez inclinada a um momento tentador. Mateus 

tenta interferir, mas Catirina já havia tomado sua decisão, assinando um contrato com o Padre 

no qual penhorava o seu boi malhado em troca do casamento, o que é comemorado pelo padre 

e os sacristãos. Em seguida, ocorre a cerimônia de casamento, ilustrada na imagem abaixo:  

 

 Nas cenas em que Mateus e Catirina interagem com o Padre e seus ajudantes/sacristãos, 

podemos destacar alguns aspectos carnavalizados presente nestes últimos personagens. Um 

deles está presente no signo do movimento cênico: no momento da cerimônia de casamento o 

padre e seus ajudantes ficam de costas para o casal, segurando coroas de flores e realizando 

movimentos de dança que nos remetem ao baixo corpóreo. Esse movimento representa o 

Figura 4: Captura de tela (18'10'') 
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escárnio destes personagens ao momento romântico de Mateus e Catirina, e aos ritos da própria 

igreja, invertendo a ideia do sagrado para o casamento, e fazendo com que o público caia na 

gargalhada.  

Outro aspecto importante está no signo do vestuário, aqui representado pelo uso das 

máscaras. Para Bakhtin (1987, p. 35) “[...] a máscara é a expressão das transferências, das 

metamorfoses, das violações das fronteiras naturais, da ridicularização, dos apelidos; a máscara 

encarna o princípio de jogo da vida [...]”. O uso das máscaras pelo padre e seus ajudantes denota 

a ambivalência de suas atitudes e caráter, pois a todo momento tentam se aproveitar das 

vulnerabilidades de Mateus e Catirina, ocultando suas verdadeiras intencionalidades/ambições 

através de uma roupagem religiosa e dogmática. Ao mesmo tempo, eles se desprendem desses 

papéis quando assumem atitudes de deboche aos ritos religiosos. De acordo com Bakhtin 

(1987), a complexidade de simbolismos da máscara é inesgotável.  

Após a saída do Padre de cena, Mateus se mostra preocupado com a dívida que acabaram 

de fazer, pois como mostrado anteriormente, eles não têm um tostão no bolso. Já Catirina, no 

minuto 19'24'' desdenha dessa condição: “Deixa pra lá, meu bem. O que é que eles vão fazer? 

Não tem nada pra levar! (risos).” A fala de Catirina não convence Mateus, que agora teme ir 

para o xadrez junto com sua amada. Dianta dessa situação, Catirina propõe a Mateus que eles 

tentem a sorte no jogo, lembrando de um bicheiro chamado Seu Tenório. 

No minuto 20'54'', entre em cena Seu Tenório, acompanhado de seus dois ajudantes. Na 

sua entrada, ele se apresenta de forma despreocupada e confiante, exibindo em seu pescoço 

vários colares de ouro, ao tempo em que fuma ele também se movimenta de maneira burlesca, 

fazendo o público rir de seus movimentos. No instante 21'18'', Mateus então se aproxima de 

Seu Tenório: 

 

MATEUS   

Seu Tenório, você não disse que tinha um jogo infalível? 

 

SEU TENÓRIO 

Sim, sim. É verdade que eu tenho aí. Mas que bicho você quer cercar 

Mateus, fala aí... 

 

CATIRINA 

O touro. 

 

MATEUS 

O touro! 
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  SEU TENÓRIO 

O touro aí...(os ajudantes mexem a cesta). No touro não pode Seu 

Mateus. 

 

CATIRINA 

E no avestruz?  

 

MATEUS 

No avestruz! 

 

SEU TENÓRIO 

(Os ajudantes mexem a cesta). No avestruz também não pode, seu 

Mateus. Não pode pela mesma razão. 

 

MATEUS 

Como assim? O avestruz não tem nada a ver com touro. 

 

SEU TENÓRIO 

Como assim, como assim...(?) Se liga, Mateus, se liga. 

 

As apostas que Catirina e Mateus fazem são sempre rejeitadas pela bicheiro, que a essa 

altura já percebeu a ingenuidade do casal e tenta trapacear no jogo. No minuto 22'33'', Catirina 

insistente no jogo, diz ter lembrado que dias atrás teve um sonho com algum animal, nos 

remetendo a um aspecto comum da cultura popular: de que o sonho pode ser um instrumento 

revelador para o jogo. Cercada pelos personagens em cena, atentos a sua aposta, Catirina tenta 

remorar este sonho e qual animal estava presente, e eis que, depois de muito pestanejar, ela diz 

que era uma vaca. Mas, o casal não tem recursos para realizar a aposta, o que leva Catirina mais 

uma vez a apostar na penhora do boi malhado. A confirmação acontece no momento 23'52'', de 

maneira cômica, quando Catirina assina entre as nádegas do bicheiro o acordo de penhora, 

insinuando novamente a ideia do baixo corpóreo descrita por Bakhtin. No sorteio, o bicheiro 

trapaceia o casal e depois foge com seus ajudantes, carimbando mais uma vez a tentação que 

supera Catirina. 

Figura 5 
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No personagem do bicheiro Seu Tenório, podemos elencar algumas características 

carnavalizadas atribuídas a ele. Uma delas é apresentada quando ele surge na cena, se 

movimentando de forma burlesca, ele exibe o seu grande ventre, o que leva o público a 

gargalhada. Além disso, o seu ventre está associado ao seu baixo corpóreo, aqui simbolizando 

seu grande apetite e sede pelo dinheiro, sua inclinação a abundância material. Sendo assim, 

quando o bicheiro externaliza suas intenções trapaceiras, criando-se a ideia de vilão, o seu 

ventre ora escarnecido pelo público, representa o que Bakhtin (1987) chama de princípio de 

absorção (o túmulo e o ventre), consistindo na degradação e nascimento desse personagem sob 

a forma carnavalizada. Para Bakhtin (1987, p. 19) “Degradar significa entrar em comunhão com 

a vida da parte inferior do corpo [...]”.  

Outra característica está no signo vestuário, novamente representado pela máscara, e 

que reforça o caráter ambivalente de Seu Tenório, pois em determinado momento ele não passa 

de um vilão trapaceiro, porém, ele também consegue construir um papel engraçado e que diverte 

o público. Esse signo propicia o elo com a ideia de túmulo e ressureição, como pontua Bakhtin 

(1987, p. 35) “A máscara traduz a alegria das alternâncias e das reencarnações, a alegre 

relatividade, a alegre negação da identidade e do sentido único [...]”. 

Figura 5: Captura de tela (21'09'') 
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Após a fuga do bicheiro, Mateus cai em desespero pensando nas dívidas acumuladas. Já 

Catirina, tomada pela inocência e otimismo, sugere outra solução para conseguirem dinheiro. 

Os diálogos abaixo ocorrem entre os minutos 27'14'' a 27'34'': 

     
CATIRINA 

Eu já sei onde está o dinheiro. 

 

MATEUS 

Oxe, isso eu também sei. Tá com o coronel, como padre, com o bicheiro. 

 

CATIRINA 

Oh, maridinho. Pensa bem. Quem é que guarda o dinheiro do planeta? 

 

MATEUS 

Eu que não sou, eu tô limpinho. Por aqui passou um cometa, e me deixou no 

tamanco. 

 

CATIRINA 

É isso, Mateus. 

 

MATEUS 

O que? O capeta? 

 

CATIRINA 

O banco! 

 

 

 No minuto 27'38'', a iluminação no cenário sai do foco em Catirina e Mateus, ganhando 

mais intensidade em todo o cenário, anuncia a última cartada de Catirina, abrindo espaço para 

a entrada de três novos personagens: o banqueiro, o economista e o marketing. Utilizando 

máscaras e chifres, eles simbolizam aspectos de criaturas diabólicas, ao passo em que vão se 

movimentando na cena de maneira festiva. O banqueiro anuncia suas especialidades, serviços 

e poderes, sintetizando a ideia de dependência das pessoas ao banco. Ele anuncia que veio para 

trazer benefícios à região, e para isso chama o economista, que é introduzido à cena através de 

uma vinheta, deixando claro através desta as suas intenções para com Catirina, no minuto 

28'50'': 

    

Vinheta do economista 

Chegou agora o economista 

Fazendo cálculos capitalistas 

Vamos investir no petróleo e no pré-sal 

Bote pra fora seu dólar ou real  

Economista qual é a sua dica 

Pegue esse boi põe no meu bando e aplica. 
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Outro personagem apresentado pelo banqueiro é o marketing, que é introduzido na cena 

por um jingle, mas que se destaca no aspecto cômico ao utilizar-se do signo do tom para 

parodiar o apresentador de televisão Silvio Santos, segurando um saco de dinheiro, o que leva 

o público à gargalhada. Catirina fica animada com a atmosfera criada pelos três personagens, e 

logo anuncia que precisa de dinheiro. Mas, para que lhe possam emprestar a quantia solicitada, 

os banqueiros exigem como garantia o boi malhado de Catirina, o seu único bem valioso e 

sagrado, a representação de sua alma, como anuncia o início da peça. No minuto 32'21'', Catirina 

tira de sua bolsa o seu boizinho, as luzes no cenário diminuem, focalizando o momento de 

desprendimento entre os dois, ao passo que as figuras diabólicas, sorrateiras, expressam sua 

cobiça ao boizinho. Mateus tenta impedir, mas Catirina, ingênua às tentações que lhe foram 

impostas no seu percurso, acaba cedendo o seu boi malhado em troca do dinheiro que tanto 

almeja/necessita.  

 

 

Os personagens do banqueiro, economista e do marketing carregam entre si aspectos 

carnavalizados em comum, representados pelo signo do vestuário. Todos representam criaturas 

diabólicas que ora brincam noutra atentam, sempre em ambivalência, e o uso da máscara reforça 

esse simbolismo.  De acordo com Chevalier e Gheerbrandt (2012, p. 596), as máscaras 

Figura 6: Captura de tela (32'37'') 
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carnavalescas carregam o aspecto inferior, satânico, manifestando-o de forma exclusiva. Já o 

uso do chifre por esses personagens assume um papel de complementação as representações 

diabólicas, dada a sua construção clássica, mas também pela capacidade do cifre em ferir quem 

é atingido por ele. Toda essa composição dá poder a essas criaturas, poder que é exercido 

através do estímulo à cobiça, ao dinheiro, ingrediente responsável pela persuasão em Catirina, 

que possibilitou aos diabos comprarem a sua alma. 

 

4.3 A mortificação para reviver 

 

 Ao receber do banco um saco cheio de dinheiro, Catirina passa a comtemplar esse 

momento, pois enfim conseguiu o que para ela possibilitaria a sua felicidade. No minuto 33'01'', 

Mateus tenta se aproximar de Catirina, mas ela o rejeita afastando-o, ao mesmo tempo segura 

firme o saco de dinheiro, demonstrando o seu estado de entorpecimento e provocando na cena 

um novo clima que é introduzido ao som de rabeca, um clima funesto. No instante 33'31'' surge 

o Contador, anunciando a partir de então uma mudança no ambiente, algo sombrio:  

 
CONTADOR 

E assim, Catirina consegue vender o que dinheiro nenhum no mundo poderá 

lhe devolver. As moedas são lindas e valiosas, mas trazem consigo uma 

maldição oculta.  

 

 

Mateus, agora afastado de Catirina e em segundo plano na cena, realiza movimentos 

cambaleantes, pondo a mão no coração ele demonstra estar sucumbindo a algum mal que o 

atingiu. Aqui podemos deduzir que o estado de Mateus reflete o afastamento entre os dois, que 

o deixa enfraquecido. Já Catirina, utilizando joias que comprou com o dinheiro recebido, passa 

a celebrar a posse dessa materialidade, indiferente a situação de Mateus. Porém, ao ouvir os 

chamados de um Mateus agora debilitado que passa a queixar-se da falta de luz e de não poder 

vê-la, ela corre em seu amparo tentando reanimá-lo em vão, e então a iluminação do cenário 

passa a diminuir, representado o sucumbimento de Mateus. Desesperada, Catirina passa a orar 

por ajuda, pedindo a cura para Mateus. 

A iluminação do cenário, quase totalmente escurecida, passa a focalizar com um pouco 

de luz o momento de angústia de Catirina ao segurar Mateus desacordado, nos mostrando que 

as coisas de fato desandaram para o casal sonhador. A oração de Catirina passa a surtir efeito 

quando entra em cena, calma e lentamente, uma senhora, vestida de branco, transportada em 
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uma carroça de ossos, que é iluminada por uma tocha e tem um crânio de boi com chifres 

acoplado em sua estrutura. A personagem descrita é uma feiticeira, uma figura que passa a 

introduzir na peça uma atmosfera mística, sobrenatural e espiritual. No minuto 35'50'', a 

feiticeira se direciona a Catirina que está segurando Mateus no chão:   

 

FEITICEIRA 

Só de olhar pra você eu já sei o que se passa. O que foi, o que está e o que 

virá. Vem, menina, vem. Não se assusta com os ossos da velha. Nos ossos da 

memória a velha vê o que vem. A velha sabe. A velha viu. A velha vê nos 

ossos. Vejo um passarinho preso que quer se soltar da gaiola. Vejo um homem 

sincero e o amor que dele brota. O pisca-pisca das vitrines cegou os olhos da 

menina. A correnteza levou a menina. Queres salvar teu amado? Terás que 

domar a serpente. A serpente é o enigma que a todos apavora. É guardada a 

sete chaves por Babau, Jaraguá e Caipora. Vá, menina, sem demora. E 

encontre na serpente aquilo que te devora.  

 

 

 A personagem da velha feiticeira, através dos elementos que a constituem, representa 

bem a sabedoria entre as questões que envolvem a vida e a morte. Através do signo do vestuário, 

o uso de roupa branca evidencia esse ponto, pois de acordo com Chevalier e Gheerbrandt (2012) 

o branco é a cor essencial da sabedoria. Outra significação presente nesta personagem através 

Figura 7: Captura de tela (36'00'') 
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da cor branca nos dizer respeito aos ritos de passagem, pois sua presença ocorre em um 

momento de dúvida sobre a vida e a morte, nos permitindo associar com a ideia de morte e 

ressureição carnavalizada de Bakhtin (1987). Para Chevalier e Gheerbrandt (2012, p. 141) “é 

uma cor de passagem, no sentido a que nos referimos ao falar dos ritos de passagem: e é 

justamente a cor privilegiada desses ritos, através dos quais se operam as mutações do ser, 

segundo o esquema clássico: morte e renascimento.”  

No minuto 37'54'', Catirina se dirige a velha que a entrega sua tocha, simbolizando o 

instrumento que iluminará e permitirá Catirina caminhar pelas mais sombrias veredas dentro de 

si mesma na busca da sua própria alma/luz, aqui ofuscada pelas tentações as quais ela caiu. Em 

seguida, sons de tambor e ganzá surgem na cena para construir um clima de tensão e mistério 

sob Catirina, que evidencia sua súplica interior, no minuto 38'05'': 

 
CATIRINA 
Mata fechada, na escuridão 

Rogo aos céus, a proteção 

Em busca da minha luz 

Para alcançar a salvação 

 

 

  Com o cenário todo sombrio, iluminado apenas pela chama que Catirina carrega, um 

momento de silêncio ganha espaço na cena, tornando o clima ainda mais tenso e misterioso. No 

momento 39'10'', aos poucos, o cenário vai ganhando um tom vermelho-escuro acompanhado 

pelo som de sinistro da rabeca, e de repente, surge por trás de Catirina uma criatura assombrosa 

que a assusta. A criatura passa a encarar Catirina, realizando movimentos animalescos ao chão 

que nos aludem a um aspecto diabólico. Outras duas criaturas entram na cena, emitindo sons 

macabros. Elas são Babau, Jaraguá e Caipora, figuras folclóricas que na peça representam as 

maldições internas de Catirina, as quais ela precisa vencer. A luta de Catirina contra essas 

criaturas é representada por um ritual de dança em que ela se contorce demonstrando a sua 

resistência e vontade de desprendimento da influência e força dessas criaturas diabólicas. Na 

luta, Catirina parece estar perdendo para as investidas das criaturas, porém Mateus surge - numa 

representação espiritual - e deixa para Catirina uma grande bacia com água. Catirina se utiliza 

dessa água para banhar-se, simbolizando a sua purificação, regeneração e energia necessária 

para expulsar as criaturas, vencendo assim a sua batalha interna.  

 



50 
 

 
 

 

 

A iluminação vermelho-escuro no cenário, o uso da chama/fogo por Catirina e os sons 

macabros das criaturas que ocupam a cena constroem uma atmosfera sobrenatural ao público, 

nos ilustrando a ideia do inferno. Essa ideia de inferno tem uma associação clássica com o 

elemento do fogo, porém, também tem uma significação associada ao divino na peça, pois é 

chama que guia Catirina. Portanto, podemos apontar que o elemento fogo na peça está associado 

a noção de carnavalização proposta por Bakhtin (1987), em que o fogo é responsável pela 

destruição e ao mesmo tempo renascimento. E é justamente essa uma das principais 

características da carnavalização Bakhtiniana, a ambivalência que possibilita degenerar e ao 

mesmo tempo regerar o indivíduo. Conforme Chevalier e Gheerbrandt (2012, p. 443) “[...] o 

fogo, na qualidade de elemento que queima e consome, é também símbolo de purificação e de 

regenerescência”.   

Após a vitória de Catirina sobre as criaturas diabólicas, a iluminação antes vermelho-

escuro sai de cena, voltando a ser clara, representando a superação desse momento sombrio. No 

momento 43'38'', a serpente entra em cena e passa a rodear Catirina, que entende esse rito de 

aproximação como a permissão para chegar perto da serpente, e nesse momento a serpente lhe 

Figura 8: Captura de tela (41'01'') 
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entrega um frasco de poção. Por entre a serpente surge a velha feiticeira, fazendo com que 

Catirina vá ao seu alcance e a reverencie em forma de agradecimento por sua ajuda. A velha 

posiciona seus braços acima de Catirina em forma de benção e no momento que Catirina se 

levanta elas se dão as mãos, e Catirina passa a rir de alívio e felicidade, como alguém que se vê 

livre de uma prisão. Ao tempo em que Catirina comemora, a velha solta as suas mãos e sai de 

cena, como se tudo aquilo não tivesse passado de um sonho. No minuto 44'35'', o Contador 

surge na cena para sintetizar ao público o que havia acontecido com Catirina: 

 
CONTADOR 

Na marcha do seu destino, Catirina enfraqueceu quando se viu frente a frente 

com o espírito seu. Não foram os tridentes nem as queixadas, não foram as 

labaredas e as estocadas. É que todas as tentações, que todos os maus agouros 

e as assombrações, olhando bem pra dentro a menina percebeu, tudo aquilo 

eram porções do próprio espírito seu. 

 

 De volta ao mundo exterior, Catirina se dirige a Mateus que se encontra desacordado e 

aparentando estar sem vida, no minuto 46'34''. Ela despeja, confiante, a poção na boca de 

Mateus e passa a pedir que ele acorde, mas Mateus não esboça nenhuma reação. Desesperada 

e imaginando que a poção não surtiu efeito, Catirina pega a faca peixeira de Mateus pensando 

em cometer suicídio, e quando aponta para sua barriga afim de realizar o ato, Mateus acorda 

cuspindo a substância da poção e exclamando “eita troço ruim da porra!”, numa clara menção 

à cena clássica de Romeu e Julieta. Surpresa com a reação de Mateus, Catirina larga a faca e 

corre para os braços do amado. 

A reação cômica de Mateus, que outrora se encontrava em estado moribundo, associado 

ao palavrão que ele usa, ressalta a ideia de “enterro” do antigo Mateus, que agora renasce sob 

uma nova ótica carnavalizada. Isso fica evidente na reação do público, que cai na gargalhada 

nesse momento. Para Bakhtin (1987, p. 79) “A vitória sobre a morte não é absolutamente a sua 

eliminação abstrata, é ao mesmo tempo o seu destronamento, sua renovação, sua transformação 

em alegria [...]”. Daí em diante as coisas passam a dar certo para Catirina e Mateus, e no fim 

Catirina acaba recuperando o seu boizinho encanto, simbolizando o seu renascimento espiritual.  

 

 

 



52 
 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesse trabalho, o objetivo foi analisar a peça Flor de Macambira através da uma análise 

semiótica, procurando entender como ocorreu a ressignificação do humor dentro do espetáculo. 

Para que isso fosse possível, procuramos entender as contribuições de Bakhtin acerca da teoria 

da Carnavalização, e posteriormente a importância dos signos do teatro através da Semiótica 

do Teatro de Tadeusz Kowzan. 

 Na Carnavalização, Bakhtin desenvolveu uma análise para tentar compreender a obra 

cômica de François Rabelais, no contexto entre a Idade Média e o Renascimento. Dessa análise, 

Bakhtin observou que o riso estava fortemente conectado a aspectos da cultura popular, como 

as festas de rua e das praças, a citar o carnaval. Através dessa constatação elencou características 

que viriam a formar a teoria da carnavalização, dentre elas a inversão dos papéis 

(sagrado/profano, morte/ressureição, etc), o rebaixamento, a ambivalência e um forte elo com 

a cultura popular. Outra característica importante da carnavalização é a quebra, mesmo que 

temporária, da hierarquia entre todas as classes sociais presentes nas manifestações populares 

de rua, o que possibilitava a ideia de um mundo alternativo à realidade. 

 Na Semiótica do Teatro, vemos a defesa de Tadeusz Kowzan a um estudo mais 

aprofundado sobre os signos na arte teatral, pois por muito tempo se priorizou o estudo de 

signos ligados ao campo da Linguística. Diante dessa realidade, ele passou a contribuir com 

estudos semiológicos que deram espaço à arte do espetáculo, enxergando nesta um gigantesco 

potencial de signos. Assim surge a Semiótica do Teatro, organizada por Kowzan através dos 

sistemas de signos considerados mais presentes no espetáculo teatral: a palavra, o tom, a mímica 

facial, o gesto, o movimento cênico do ator/atriz, a maquilagem, o penteado, o vestuário, o 

acessório, o cenário, a iluminação, a música, e o ruído. 

 Em Flor de Macambira, desde o início ao final do espetáculo, notamos a presença 

frequente de aspectos que nos remetem à ideia de carnavalização. Isso possibilitou analisar a 

peça em três seções, partindo quase de uma ponta a outra do enredo. Na peça fica evidente a 

presença das principais características da carnavalização, como a inversão dos papéis (através 

do Coronel Nonô e o Padre, por exemplo), a ambivalência (representada pelo fogo), o 

rebaixamento (a degeneração e renascimento dos personagens), e o forte elo com a cultura 

popular (o bumba meu boi e o cavalo marinho). 
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 Alinhados a essas características, os signos encenados na peça potencializam a criação 

dos sentidos/significados no espetáculo. A palavra e o tom indicam a constante alternância de 

sentimentos e humor dos personagens ora carnavalizados; o vestuário demonstra o contexto 

histórico/social, a situação material dos personagens, assim como pistas sobre suas 

personalidades/caráter; a iluminação consegue dar destaque a determinados momentos dos 

personagens, apresentando novas informações e conseguindo modelar, de acordo com a cor da 

luz, o estado de espírito dos personagens (no caso de Catirina com a cor vermelha); o 

movimento permite aos personagens criar diversos sentidos cômicos à cena, a depender da 

forma como se deslocam e reagem a ações de outros personagens, como entram e saem de cena. 

 Desse modo, ao chegar no fim da análise, permitiu-se dizer que o espetáculo Flor de 

Macambira contribui para a ressignificação do humor. Por se tratar de uma encenação de rua, 

a peça propicia ao espectador esse contato mais próximo e íntimo com o enredo e personagens, 

o que nos remete a ideia de reunião das pessoas nas praças públicas, espaço de festejo e alívio 

das desventuras da vida. O cenário sertanejo e o desenrolar da história na peça introduz o 

público a realidades conhecidas e até experimentadas, abrindo espaço para a construção de uma 

crítica social, ao mesmo tempo em que diverte o público através do humor. Os personagens que 

compõem a peça representam figuras conhecidas no ideário da cultura popular nordestina, como 

o coronel, padre, bicheiro e a velha feiticeira. Esse aspecto familiar permite ao espetáculo trazer 

o público para dentro da peça, tornando toda a apresentação uma possibilidade de conservação 

das manifestações populares e de deleite para as pessoas. 

   Finalmente, é preciso deixar claro, antes de tudo, que esse trabalho constitui apenas um 

grão de areia no campo das possibilidades de pesquisa entre a semiótica e o teatro. Com isso, 

este trabalho pretende contribuir de alguma forma para outros trabalhos que sigam por essa 

ótica, sempre esperando que os conhecimentos adquiridos possam transformar mentes.   
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Peça: Flor de Macambira.  

Grupo Ser Tão Teatro 

Texto: Rosyane Trotta e Ser Tão Teatro 

Concepção e Encenação: Christina Streva 

Elenco: Cida Costa, Fabiano Formiga, Gladson Galego, Isadora Feitosa, Polly Barros, Winston 

Freitas, Thardelly Lima e Zé Guilherme 

Estreia: fevereiro de 2011 
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