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GOMES, Renata de Souza. Estudo sobre possíveis resignificações de A Streetcar 
Named Desire de Tennessee Williams na sala de aula de Literatura dramática em um 
curso de Letras. Tese de Doutorado, Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em 
Linguística Aplicada, Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro, 2014. 
 

Resumo  
Esta tese de doutoramento pretende investigar produções de sentido 

discursivamente elaboradas por alunos de um curso de literatura dramática norte-
americana a partir da leitura da peça A Streetcar Named Desire de Tennessee Williams 
e suas adaptações realizadas em 1951 e 1995 por Eliza Kazan, no cinema, e por Glenn 
Jordan, para a rede de televisão CBSTV, respectivamente. Os objetivos da pesquisa são 
a melhora da qualidade do ensino do gênero dramático, buscando uma aproximação 
entre leitor e texto literário, sobretudo nos cursos de literaturas de língua inglesa. Além 
disso, procura-se refletir sobre a relação entre teatro, cinema e literatura na 
contemporaneidade. Objetiva-se, em primeiro lugar, estudar como os alunos constroem 
interpretações textuais para o texto de partida e para a leitura das adaptações. Em 
segundo lugar, investiga-se se o conceito de fidelidade aparece no discurso dos alunos 
pesquisados. Finalmente, como essas leituras podem inscrever esses alunos em práticas 
de letramentos literários. Autores como Jordão (2011), Naremore (2000), Aumont 
(2006), Carvalho (2007), Cosson (2012) e Murphy(2010) foram trazidos à baila a fim de 
potencializar reflexões a respeito das práticas sociais de leitura literária do gênero 
dramático na sala de aula de língua estrangeira; do dialogismo entre as adaptações 
fílmicas e a sala de aula de literaturas; do desenvolvimento do letramento literário e de 
estudos sobre a construção de significados possíveis para A Streetcar Named Desire, de 
Tennessee Williams. Para analisar os discursos produzidos pelos alunos, adotou-se a 
metodologia dos grupos de enfoque e os resultados são mostrados através de análise 
interpretativista e apresentação de categorias de interpretação e ressignificação. 
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Abstract  
 

This doctoral thesis aims at investigating the production of meaning discursively 
produced by students of a course of dramatic American literature for the reading of A 
Streetcar Named Desire by Tennessee Williams and its adaptations produced in the 
years 1951 and 1995 by Eliza Kazan, at the cinema, and by Glenn Jordan, for the 
television production of the CBSTV, respectively. The objective of the research is to 
reach an improvement in the quality of the teaching of dramatic genre seeking to bridge 
the gap between reader and literary object, especially in English language literature 
courses. In addition to that, it aims at reflecting about the relation between theatre, 
cinema and literature in contemporary times. The research aims at studying how 
students construct textual interpretations to the source-text and its adaptations. It also 
investigates whether the fidelity concept appears in the speech of the students surveyed, 
and how these readings can subscribe these students in literary literacies practices. 
Authors such as Jordão (2011), Naremore (2000), Aumont (2006), Carvalho (2007), 
Cosson (2012) and Murphy (2010) were brought up from this study in order to enhance 
reflections about the reading of dramatic genre in a foreign language classroom as social 
practices; the dialogism between filmic adaptations and the literature classroom; the 
development of literacy and studies on the construction of new possible literary 
meanings for the text A Streetcar Named Desire by Tennessee Williams. In order to 
analyse the discourse produced by the students, focus group methodology was adopted 
and the results are shown according to an interpretativist analysis, which presents 
categories of ressignifications and textual interpretations. 
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Um leitor 
 

Que outros se jactem das páginas que escreveram; 
A mim me orgulham as que tenho lido. 

Não fui um filólogo, 
Não inquiri as declinações, os modos, a penosa mutação das letras, 

O de que se endurece em te, 
A equivalência do qe e do ka 

Mas ao largo de meus anos professei 
A paixão da linguagem. 

Minhas noites estão cheias de Virgílio; 
Ter sabido e ter esquecido o latim 

É uma possessão, porque o esquecimento 
É uma das formas da memória, seu vago porão, 

A outra cara secreta da moeda. 
Quando em meus olhos se diluíram as vãs aparências amadas, 

Os rostos e a página, 
Dei-me ao estudo da linguagem de ferro 
Que usaram meus ancestrais para cantar 

Solidões e espadas, 
E agora, através de sete séculos, 

Desde a Última Thule, 
Tua voz me alcança, Snorri Sturluson. 

O jovem, ante o livro, impõe-se uma disciplina exata 
E o faz em busca de um conhecimento exato; 
A meus anos, toda empresa é uma aventura 

Que linda com a noite. 
Não acabarei de decifrar as antigas línguas do Norte, 

Não fundirei as mãos ávidas no ouro de Sigurd; 
A tarefa que empreendo é ilimitada 
E há de acompanhar-me até o fim, 

Não menos misteriosa que o universo 
E que eu, o aprendiz. 

 
BORGES. Jorge Luis. Elogio da Sombra. Trad. De Carlos Nejar e Alfredo Jacques. Porto Alegre, Globo, 

1971. p.61-2. 
 
 
 

 “A educação é uma resposta da finitude da infinitude. A educação é possível para o homem, porque este 
é inacabado e sabe-se inacabado. Isto leva-o à sua perfeição. A educação, portanto, implica uma busca 
realizada por um sujeito que é homem. O homem deve ser o sujeito de sua própria educação. Não pode 

ser objeto dela.” 
Paulo Freire, Educação e Mudança.  

 
 
 

“Conhecer é um evento social, ainda que com dimensões individuais. O que é o diálogo, neste momento 
de comunicação, de conhecimento e de transformação social? O diálogo sela o relacionamento entre 

sujeitos cognitivos, podemos, a seguir, atuar criticamente para transformar a realidade.” 
 

Paulo Freire, Medo e Ousadia – O cotidiano do professor. 
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Introdução 

 

 “Estudo sobre possíveis ressignificações de A Streetcar Named Desire de 

Tennessee Wiliams na sala de aula de Literatura dramática em um curso de Letras” 

investiga a produção de sentido discursivamente elaborada por alunos de um curso de 

literatura dramática norte-americana a partir da leitura da peça A Streetcar Named 

Desire, de Tennessee Williams e suas adaptações realizadas nos anos de 1951 e 1995 

por Eliza Kazan, no cinema, e por Glenn Jordan, para a rede de  televisão CBSTV, 

respectivamente.  

Objetiva-se estudar como os alunos constroem interpretações para o texto de 

partida e suas adaptações, investiga-se  como o conceito de fidelidade aparece no 

discurso dos alunos pesquisados, e como essas leituras podem ser consideradas práticas 

de letramentos literários. Além disso, a pesquisa dedica-se a estudar o processo de 

adaptação com as ideologias que lhe são inerentes, de que modo os alunos lêem essas 

adaptações e de que forma o conceito da fidelidade tão debatido na atualidade aparece 

no discurso dos alunos. 

 Desde o período da minha graduação em português-inglês na Faculdade de 

Letras da UFRJ, a leitura de textos dramáticos sempre exerceu sobre mim certo tipo de 

fascínio. Duas situações saltaram aos meus olhos enquanto eu era graduanda, e que 

deram origem ao início da minha dissertação de mestrado e da presente tese: a primeira 

dela refere-se à falta de familiarização com a literatura e o paradoxo de uma quase 

ausência do gosto pela leitura entre alunos de Letras; e a segunda refere-se ao fato de 

que muitos dos meus colegas recorriam a resumos da obra, ou adaptações fílmicas dos 

textos que teríamos que ler. 

Como ainda estávamos na época dos filmes em videocassete, e de raras 

locadoras de qualidade, muitos amigos se reuniam para assistir aos filmes nos 

laboratórios da faculdade, e muitas vezes com as próprias fitas de VHS que a Faculdade 

de Letras da UFRJ dispunha em sua sala de recursos áudio-visuais. Essa estratégia era 

empregada não só com a leitura do gênero dramático, mas também para com todos os 

outros gêneros.  
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Foi então que cursei o mestrado na área interdisciplinar de Linguística Aplicada, 

sob a orientação da professora Doutora Sonia Zyngier com o desejo de investigar as 

estratégias de leitura empregadas pelos leitores do gênero dramático na Faculdade de 

Letras da UFRJ. O trabalho foi desenvolvido sob a perspectiva da Ciência Empírica da 

Literatura de acordo a linha de pesquisa adotada pelo grupo de estudos sob orientação 

da professora Sonia Zyngier. Nesse trabalho de dissertação, verificou-se que os alunos 

de um modo geral desconhecem as especificidades do texto dramático e empregam 

estratégias de leitura que seriam mais apropriadas para outros gêneros como o romance, 

por exemplo.  

Pude ir também ao festival Porto dos Palcos, idealizado pelo ator Miguel 

Fallabella, no Cais do Porto da cidade do Rio de Janeiro, onde peças teatrais eram 

encenadas a R$1,00. Durante o festival, entrevistei pessoas do público e distribuí 

questionários que também foram preenchidos pelos alunos de Letras. Através de uma 

base comparativa, verificou-se que há um distanciamento entre o público que mora na 

Zona Sul e próximos aos locais onde estão localizadas as principais salas de espetáculos 

da cidade, e aqueles que habitam  em locais mais afastados destes centros de cultural 

teatral. Esse distanciamento não é só geográfico, mas também envolve problemas com o 

transporte público precário, e fatores econômicos, pois o preço dos ingressos de teatro 

foi considerado alto pelos participantes entrevistados na época. Desse modo, se o nível 

de experiência teatral desse leitor será baixo, ele dificilmente será um bom leitor de 

teatro, consciente das estratégias a serem empregadas no momento da leitura do texto 

dramático.  

Muito embora, essas descobertas tenham sido satisfatórias para mim, ainda 

restou um grande desejo de conhecer mais o leitor, ouvi-lo e refletir sobre suas 

considerações. Senti o desejo de também poder estudar com propriedade o meu objeto 

literário, ou seja, o texto literário e não tê-lo somente como provocador de uma 

discussão entre os leitores em uma pesquisa. Por isso aqui apresento tanto o estudo 

sobre o texto quanto sobre os leitores. 

Esses desejos de pesquisa se tornaram mais intensos quando comecei a lecionar 

literatura de língua inglesa na Faculdade de Letras de uma instituição privada na zona 

oeste carioca, e passei a ouvir dos meus alunos as mesmas perguntas que faziam meus 

colegas de graduação. Tais como: “O filme é fiel ao livro?”, “Se eu assistir ao filme e 
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ler o resumo, posso ficar sem ler o livro?”, “Desculpe, mas não tenho tempo de ler 

porque preciso estudar muitas outras matérias”, “Vi o filme, mas o diretor corrompeu 

tudo”, “Li, mas não entendi nada”, e assim por diante. 

 A pesquisa partiu primeiramente da vontade de entender o porquê do 

desinteresse do jovem leitor de literatura, mais especificamente, o graduando em Letras, 

pelo teatro. Uma possível explicação para esse fato pode estar nas eventuais 

dificuldades de leitura do gênero dramático, como também pela quase inexistência do 

hábito de assistir a espetáculos teatrais. No entanto, o acesso dos alunos às obras 

cinematográficas parece ser maior, e os mesmos costumam ter contato com textos 

teatrais através das adaptações para o cinema. Daí surgiu o interesse pelo estudo das 

adaptações cinematográficas de obras literárias (principalmente aquelas baseadas em 

textos dramáticos), e suas possíveis implicações pedagógicas, que seriam não só uma 

forma de contornar as dificuldades da leitura literária, como também uma possível 

alternativa para abordar o teatro em sala de aula. Uma vez que os alunos não costumam 

estar familiarizados com a linguagem e convenções estéticas do teatro, a linguagem 

cinematográfica poderia ajudá-los a conhecer e internalizar as convenções teatrais.  

No entanto, não pude deixar de notar logo de saída a preocupação dos alunos  

com a fidelidade ao texto de origem adaptação. A boa adaptação, segundo os alunos, 

deverá ser correlata ao texto teatral de forma que a obra literária possa ser integralmente 

conhecida através de sua versão para o cinema. Dessa forma, herda-se a ideia 

equivocada de que o cinema seria uma espécie de digest para o aluno que encontra 

dificuldade em ler uma obra literária.  

No entanto, não se pode esquecer que nossa época, rica em imagens, também 

oferece às massas maior facilidade de acesso a produtos audiovisuais realizados a partir 

da adaptação de obras literárias consagradas, do que as próprias obras que os 

inspiraram. Inegavelmente, o cinema, o DVD e a internet tornam-se mídias que abrem 

caminhos para que o grande público tenha contato com a literatura, e desenvolva o 

gosto pela leitura literária através do interesse pelo texto de partida da adaptação.  

O número de adaptações de obras literárias ganhadoras de prêmios como o 

Oscar e Tonny aumenta a cada ano que passa. Muitos desses filmes fazem referência ao 

seu ponto de partida: o texto literário. A adaptação pode tornar-se difusora e promotora 

de vendas de romances e peças de teatro. As obras adaptadas não se restringem aos 
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chamados bestsellers (como a série Harry Potter, por exemplo), mas se estendem 

amplamente pelo conjunto das obras que formam os diferentes cânones nacionais, e que 

fazem parte do currículo escolar/universitário, como a obra dramática de Tennessee 

Williams, dentro do cânone anglófono, por exemplo.  

Soma-se a isso o fato de que, muitas vezes, os alunos tomam conhecimento de 

obras literárias através de sua transposição para o cinema, como é o caso de Gone with 

the Wind (E o vento levou, baseado no romance de Margareth Mitchell), e surpreendem-

se positivamente. No mercado editorial, muitos livros são vendidos porque deram 

origem a algum filme famoso, e muitos filmes fazem sucesso porque são baseados em 

um livro consagrado. 

 Desde o cinema mudo, as adaptações cinematográficas de obras literárias se 

avolumaram de forma que a tradicional performance teatral que atingia um pequeno 

grupo de pessoas, e não podia ser repetida inúmeras vezes da mesma forma, ganha uma 

plateia muito maior com o poder de autorreprodução. Talvez se possa creditar o 

aumento no número de adaptações também ao surgimento de novas tecnologias que 

passaram do então aparelho de videocassete, ao aparelho de DVD e Blu-Ray, além da 

atual chamada tendência em produções cinematográficas que exploram a tecnologia 3D 

– que oferecem uma experiência sensorialmente mais atrativa através de equipamentos 

que simulam uma realidade virtual durante a projeção. Mas agora as adaptações também 

incluem histórias em quadrinhos e mesmo videogames. 

O percurso mais comum percorrido pelas adaptações é o caminho do texto para 

o palco, dos teatros até as telas do cinema e do aparelho de TV doméstico. Contudo, 

esse não é um caminho único. Há adaptações de textos dramáticos que não derivam 

diretamente do texto dramático, mas sim de uma montagem teatral para a qual o texto é 

sempre adaptado, por exemplo. E esse é o caso do filme de Elia Kazan que é objeto de 

estudo nessa tese. O filme de Kazan baseou-se na montagem que ele dirigiu no teatro.  

 Anatol Rosenfeld em 1960 refletiu sobre a relação entre o teatro e a nova mídia 

da época: a televisão. No capítulo “Teatro em crise” do livro Prismas do Teatro, 

Rosenfeld ([1993] 2008 p, 245), publicado postumamente, há uma reflexão sobre a 

competição entre Teatro e TV pela audiência, e o teatro perdia. Pois o espectador de 

teatro tinha de sair do conforto de sua casa para assistir peças em teatros situados em 

locais distantes, talvez perigosos, e a preços altos. Nessa época, que já contava com a 
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acessibilidade maior aos cinemas, com preços mais baratos e em locais mais acessíveis, 

o espectador viu-se diante de uma nova possibilidade: a de ter um meio de 

entretenimento também dentro de casa, diante da televisão.   

Atualmente, essa disparidade é ainda maior, devido aos mesmos motivos, porém 

ela já está há algumas gerações entranhada nos hábitos culturais/de entretenimento do 

espectador dos dias de hoje. Ele pode optar por assistir a qualquer filme até mesmo em 

casa, através de várias mídias, incluindo a internet, que lhe possibilita fazer um 

download (literalmente, copiar o filme para seu computador) e assisti-lo no dispositivo 

que preferir. 

Diante do grande desenvolvimento tecnológico que se retratou, e do status do 

texto teatral como objeto de estudo literário nas escolas e faculdades, os leitores, cada 

vez mais distanciados do fenômeno teatral, parecem não compreender o texto quando o 

lêem. Muitos desses leitores recorrem à história visualizada oferecida pelo cinema e TV 

por motivos diversos: restrição de tempo, maior fluidez na leitura/visualização da obra, 

para obter um entendimento com menos esforço, etc. Assistir a adaptação em vídeo, ou 

a obra literária que está sendo estudada na escola, ou na faculdade, sobretudo no curso 

de Letras, é um dos recursos mais utilizados pelos alunos, e é um processo já 

amplamente naturalizado entre os estudantes do mundo multimidiático. 

Observa-se, no entanto, que muitos alunos que tomam conhecimento da obra 

através do cinema, nem sempre procuram ler o livro. Outros lêem o livro, vêem o filme 

e se dedicam a fazer comparações entre as mídias com o propósito de degradar uma 

delas – geralmente o cinema – com base no argumento de que não houve fidelidade no 

processo de adaptação. Assim, eles acabam  por procurar outras adaptações que 

atendam aos seus interesses de que a adaptação seja “fiel” à obra, e, dessa forma, 

substitua plenamente a leitura do texto literário.  

Muito embora os estudos sobre adaptação tenham evoluído ao considerar 

infrutífera a discussão sobre o conceito de fidelidade, o sentimento residual desse 

parâmetro parece ainda perdurar entre os leitores graduandos que vêem o filme e lêem o 

livro. Frequentemente, esta parcela de alunos termina por informar os colegas sobre a 

fidelidade ou falta dela na adaptação. Ou seja, na visão do aluno, o texto literário parece 

assumir status de autoridade que determina o que é possível ou não nas adaptações. O 

vocabulário utilizado pelo grupo de discentes é o mesmo do senso comum, isto é, 
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carregado de carga semântica negativa pertencente ao discurso de relações afetivas com 

perguntas e afirmações como: ‘O filme é fiel ao livro?’, ‘O diretor traiu o autor’, ‘O 

filme corrompe a história’. 

Na procura por uma melhora na qualidade do ensino do gênero dramático, 

buscando uma aproximação entre leitor e texto literário, sobretudo nos cursos de 

literaturas de língua inglesa, e na busca por um entendimento maior sobre a relação 

teatro, cinema e literatura na contemporaneidade é que surgiu o tema da pesquisa.  

Objetiva-se, portanto estudar: 

 

• De que forma a leitura do texto da peça e as leituras das adaptações 
cinematográfica e televisiva de A Streetcar Named Desire diferem entre 
si na produção de sentido construída por alunos do curso de Letras de 
uma faculdade da rede privada do Rio de Janeiro?  

• Como essas leituras se inscrevem nas práticas de letramentos literários? 

• O conceito de fidelidade aparece no discurso dos alunos pesquisados? De 
que forma? 

O discurso gerado pelos alunos será analisado de forma qualitativa e discursiva e 

servirá de base para potencializar a discussão e estudo propostos na base teórica da tese. 

Portanto, a presente pesquisa preocupa-se com o relacionamento entre a leitura do 

gênero dramático e as diferentes leituras resultantes das adaptações do texto tendo por 

base os estudos de adaptação literária. A originalidade da pesquisa reside justamente na 

análise do discurso dos alunos e na reflexão sobre a sala de aula de literatura de língua 

estrangeira. Grande parte das pesquisas se dedica estudar a recepção e a crítica das 

obras literárias, seja de forma empírica ou de base bibliográfica e pouco tem se pensado 

na sala de aulas de literatura como espaço de embates e trocas discursivas importantes 

para a constituição do aluno enquanto leitor e cidadão.  

A escolha do texto-fonte A Streetcar Named Desire e suas adaptações foi 

motivada por Tennessee Williams ser um dos dramaturgos contemporâneos cujas obras 

renderam numerosas adaptações. De acordo com Bray & Palmer (2000, p. 15), ao 

contrário de Arthur Miller e Eugene O’Neill – dramaturgos contemporâneos a 

Tennessee Williams –, o autor de A Streetcar Named Desire procurou reconhecimento 

popular e retorno financeiro no cinema através da adaptação de suas peças. Sua 

narrativa também era fluida sem a tradicional sedimentação das cenas em atos, e 
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segundo Bray & Palmer (2000, p.17) a imagística e o processo de criação do autor eram 

cinemáticos: 

 

 In an important statement of his dramatic principles, he argued for the 
necessity of a ‘sculptural drama’ that emulates cinematic mise-en scène, with 
the playwright, like a film director, designing elaborate tableaux as if for the 
camera.1 

 

O estudioso de Tennessee Williams, George Brandt, citado em Bray & Palmer 

(2009, p.17), pensa que os próprios efeitos cênicos e de palco elaborados pelo 

dramaturgo eram designados para liberar a estrutura dramática antes confinada 

fisicamente em uma plataforma tridimensional do teatro. Segundo George Brandt “o 

cuidado da orquestração do som – música, bem como os efeitos” estão mais alinhados 

“a uma visão cinematográfica da realidade ao expressionismo teatral do período 

posterior à primeira guerra mundial.” 

No entanto, a escolha pelo texto de Tennessee Williams ganhou força ao saber 

que o escritor reconhecia a importância do cinema e tinha consciência de que suas peças 

seriam imortalizadas nas grandes telas. Pois, de acordo com o texto de uma das 

correspondências trocadas entre Tennessee Williams e sua agente Audrey Wood, o 

autor deixava claro a sua intenção de cuidado com os contratos cinematográficos que 

ele assinava, porque suas obras seriam ali imortalizadas. Reproduzindo as palavras do 

autor na carta: 

 

Films are more lasting than play productions and I’m afraid that my plays 
will be remembered mostly by films made of them, and for that reason it is 
terribly important to me that I should get as much artists’ control as possible 
in all film contracts. (BRAY &PALMER, 2000, p.25)2 

 

                                                 
1 Em uma fala importante sobre seus princípios dramáticos, ele discutiu sobre a necessidade de um 
‘drama escultural’ que traga a mise-em-scène cinemática com o dramaturgo, como um diretor criando um 
elaborado tableaux como se fosse para a câmera. [As traduções realizadas ao longo deste trabalho são de 
minha autoria excetuando-se a tradução do texto A Streetcar Named Desire de Tennessee Williams que é 
citada mais adiante]. 
 
2 Os filmes são mais duradouros que as produções teatrais e eu sinto que minhas peças serão mais 
lembradas pelos filmes que fiz delas, e por essa razão é extremamente importante para mim que eu 
consiga ter o máximo de controle artístico em todos os contratos dos filmes. 
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Serão apresentadas visões críticas recentes e um estudo sobre as transformações 

embrionárias nos manuscritos3 da peça até o texto final com o nome de A Streetcar 

Named Desire para estudar que interpretações já foram construídas pela crítica, pelo 

próprio autor e diretores para o tão consagrado texto de Williams. Faço aqui uma 

ressalva de que não intenciono validar o discurso dos alunos como certos ou errados 

tendo as intenções declaradas de Williams como interpretação-padrão. Meu interesse é 

somente o de estudar se as novas leituras possíveis produzidas pelos leitores vão ao 

encontro de um legado de interpretações possíveis já pensadas anteriormente e de que 

forma essas interpretações se renovam, se ressignificam para o leitor do ano de 2011, o 

ano do centenário de Tennessee Williams. 

Em tempo ressalto que a escolha por A Streetcar Named Desire deve-se ao 

grande êxito obtido no teatro, cinema e TV, estabelecendo um marco na história do 

teatro e cinema americano ao abordar questões que no pós-guerra4 suscitaram a atenção 

do público, mas que também atraíram a censura. Dessa forma, os referentes adaptatórios 

para o cinema, em 1951, foram escolhas diferentes na adaptação televisiva de 1995 – 

quatorze anos depois da morte de Williams. E esses fatos tornam a peça um texto rico 

para a tese que investiga os processos de adaptação usada na sala de aula atual. 

A metodologia adotada para a gravação do discurso dos alunos é a dos grupos de 

enfoque, que são de acordo com Barbour e Kitzinger (2001, p.8) grupos de debates 

constituídos por uma média de três a seis participantes. Os grupos têm por objetivo 

focalizar um assunto específico para que, através da discussão, oferecer ao pesquisador 

os dados tanto para a condução de uma análise discursiva quanto ainda para uma 

possível categorização e produção de índices estatísticos. 

Para a realização dessa pesquisa, os participantes formarão grupos de três a seis 

participantes e debaterão livremente, sem a intervenção da figura do mediador, sobre o 

texto da peça, e /ou suas adaptações. Essas gravações terão a duração entre quinze e 

trinta minutos.5 Como a figura da pesquisadora e da professora recai sobre a mesma 

                                                 
3 Agradeço ao Harry Ransom Center na Universidade do Texas em Austin (UTA) pela acessibilidade aos 
manuscritos da peça A Streetcar Named Desire, bem como as correspondências de Tennessee Williams 
que fazem parte do acervo do mencionado centro de pesquisa. Agradeço em particular a Richard 
Workman e Bridget Gayle pela disponibilidade, gentileza e auxílio. 
4 Segunda Guerra Mundial. 
5  As transcrições foram feitas segundo TANNEN, Deborah. Conversational Style: analyzing talk among 
friends. New Jersey. Georgetown University Press, 1984.  
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pessoa, os alunos participantes serão informados que a atividade não atribui nenhum 

aspecto avaliativo para os mesmos no resultado da disciplina e as gravações ocorrerão 

em uma sala em uma sala onde só ficarão os alunos. O texto a ser lido pode estar 

traduzido para a língua portuguesa, ou na língua de origem, nesse caso, o inglês6. A 

escolha pela leitura em língua materna deve-se ao fato de que uma eventual deficiência 

de competência linguística de leitura em língua estrangeira não será empecilho para a 

interpretação do aluno. 

Os grupos de enfoque são em número de três e estão organizados conforme a 

descrição abaixo. É importante ressaltar que não há um desejo de controle de variáveis, 

trata-se de uma organização que atende às perguntas de pesquisa: 

 

(G.E.1) Alunos que assistem ao filme fora do horário de aula e debatem livremente 

sobre qualquer um dos filmes – ou a produção televisiva, ou o filme dirigido por Elia 

Kazan.  

 

(G.E.2) Alunos que lêem o livro e debatem sobre o mesmo.  

 

(G.E.3) Os alunos que viram qualquer um dos filmes e leram o texto da peça participam 

do debate livremente. 

Os participantes dessa pesquisa são alunos do nível superior de uma faculdade 

da rede privada localizada na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Esses alunos 

são provenientes da Zona Oeste carioca, e também dos municípios de Angra dos Reis, 

Paraty, Seropédica, Itaguaí e Paracambi. Devido a questões éticas, os alunos receberão 

nomes fictícios e a instituição não será identificada. 

 Os participantes são alunos do curso de licenciatura em Letras, na dupla 

habilitação de Português - Inglês e estarão no momento da coleta de dados cursando a 

disciplina de nome “Literatura Norte-Americana do Realismo ao Modernismo”, cujo 

próprio título demonstra ser um tanto ambiciosa e abrangente para um único semestre. 

                                                 
6 As edições utilizadas pelos alunos foram WILLIAMS, Tennessee. A Streetcar Named Desire. New 
York: Signet, [1947]1975, e as traduções utilizadas foram WILLIAMS, Tennessee. Um bonde chamado 
Desejo. Trad. Brutus Pedreira. São Paulo: Editora Victor Civita , 1980  
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A faculdade mencionada fica no bairro de Campo Grande, onde nos últimos 

anos houve um grande aumento populacional, e crescimento no número de 

estabelecimentos comerciais e instituições de ensino voltadas para a educação básica, 

cursos pré-vestibular, idiomas e música. O bairro atualmente conta com três faculdades 

da rede privada, uma faculdade estadual - a Universidade Estadual da Zona Oeste 

(UEZO) e fica próxima da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) que 

se encontra em Seropédica localizada a vinte minutos de Campo Grande. No entanto, 

devido a sua distância do centro da cidade do Rio de Janeiro, o bairro está distante dos 

centros culturais da cidade. Campo Grande conta somente com duas livrarias, sendo as 

duas, na verdade, papelarias que compram livros por encomenda, um sebo, uma 

biblioteca pública desativada, um café literário e uma cinemateca particular. Na mesma 

região há um teatro quase desativado, o Teatro Artur Azevedo, e as Lonas Culturais 

Elza Osbourne (Campo Grande) e Hermeto Paschoal (Bangu), que apresentam stand-up 

comedies, comédias de costumes, peças de cunho religioso (espíritas, católicas e 

evangélicas), e musicais infantis. 

Para que fosse traçado um perfil mais detalhado dos alunos participantes da 

pesquisa, foi elaborado um questionário com o objetivo de mapear a frequência dos 

mesmos às atividades culturais. As respostas obtidas são utilizadas na triangulação dos 

dados. O questionário mostra que o grupo pesquisado é em sua maior parte constituído 

por mulheres, e que a maior parte desses alunos têm entre vinte e um e vinte e cinco 

anos no momento da pesquisa.  

É grande o número de horas que os alunos dedicam à leitura durante a semana, 

somando o tempos de leitura de textos literários e textos obrigatórios para a licenciatura. 

Observou-se ainda que os participantes não dedicam nenhuma hora de seu tempo livre 

para irem ao cinema, teatro, ou mesmo assitir a DVD’s durante a semana. A frequência 

ao cinema aumenta no final de semana. Os alunos pesquisados assistem pelo menos um 

filme por final de semana, ao passo que a frequencia ao teatro continua sendo 

inexistente. 

Muitos alunos não frequentam teatro, mas nenhum deles afirmou nunca ter  

assistido a uma peça. Essa resposta talvez possa advir de um sentimento de vergonha ou 

receio de serem recriminados por uma pesquisa que avalia os hábitos culturais deles, 
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alunos universitários, que a princípio deveriam frequentar espaços como o teatro. Ou 

seja, eles não admitem nunca ter ido, mas muito raramente o fazem. 

Foi feito, então, um segundo questionário que se encontra em anexo, para 

mapear as principais  atividades dos alunos na internet, e quais delas  estão de alguma 

maneira ligadas ao cinema e à literatura. Os resultados apontam para uma frequência 

maior de navegação em primeiro lugar nas redes sociais, seguida da frequência com que 

os alunos baixam arquivos primeiramente de música, e depois de livros, e em seguida 

baixam filmes, sendo essas as quatro atividades com maior frequência. 

Muitos dos filmes assistidos são, portanto, baixados da internet. Ao fazer isso, o 

aluno traz o cinema para dentro da sua casa, deixando de frequentar o espaço físico do 

cinema. O mesmo não se pode dizer do teatro, uma arte milenar, na qual cada 

representação conta com a presença física do ator, sendo única e irrepetível. O teatro 

não acontece verdadeiramente nas telas do computador. Nelas temos o registro de um 

evento, um documento, mas a real experiência teatral não pode se dar ali, mas há um 

começo para esse aluno. 

Quanto à sua organização, a tese se apresenta dividida em quatro capítulos que 

se propõe a responder e refletir sobre as questões aqui feitas. Não apresento nenhuma 

proposta de ensino para o gênero dramático, pois acredito que as interações e as 

características das salas de aula são diversas e diante disso uma proposta de ensino seria 

um projeto ambicioso e incapaz de atingir sua finalidade. Pretendo apenas estudar uma 

sala de aula de literatura em língua estrangeira, em particular, voltando meu olhar para o 

ensino do gênero dramático e o uso de suas adaptações para promoção do letramento 

literário . Através dessas observações, espero contribuir com reflexões e pensamentos a 

respeito do contexto da sala de aula de literaturas de língua estrangeira atrelada ao uso 

das adaptações literárias para que possamos pensar em caminhos para o estímulo à 

leitura e o desenvolvimento ao letramento literário. 

O primeiro capítulo se destina a pensar sobre uma concepção para a prática de 

leitura, e de que modo a leitura do gênero dramático em língua estrangeira chega ao 

currículo do Ensino Superior, espaço curricular da investigação proposta. Como a 

presente pesquisa trabalha com o estudo sobre a produção do texto-fonte, suas 

adaptações e leituras foi necessário estudar a teoria do campo literário (Bourdieu [1992] 
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2010, p.262-3) e de que forma a performatização do gênero dramático na sala de aula 

pode conduzir os alunos às ressignificações dos significados da peça.  

O segundo capítulo destina-se a estudar a relação entre o cinema e a literatura na 

sala de aula de literaturas de língua inglesa. Advogo que através do uso das adaptações 

cinematografias é possível aproximar o leitor do que seria uma performatividade do 

texto dramático.Com apoio no texto de Jordão (2004, p.74) e Cosson e Paulino (2009) 

aponto para a necessidade de mudança para que as leituras na pós-modernidade não 

sejam vistas como certas ou erradas, mas sejam legitimadas de acordo com as 

comunidades interpretativas e os padrões vigentes. O almejado letramento literário deve 

levar o aluno a se apropriar da literatura enquanto objeto de experimentação, 

apropriação e ressignificação daquilo que é lido como práticas sociais. Sugiro então que 

o uso das adaptações cinematográficas possa ser um aliado para a leitura de peças 

teatrais na negociação do sentido e com o objetivo de que o aluno se aproprie da 

literatura. Pois quando o aluno ganha voz nas discussões e negocia as interpretações 

com seus pares, eles se inscrevem em práticas de letramentos literários. 

No terceiro capítulo apresento um estudo sobre diferentes leituras advindas do 

texto A Streetcar Named Desire de Tennessee Williams desde a sua gênese através do 

estudo de seus manuscritos até o texto final de Williams. Apresento igualmente a leitura 

feita por Elia Kazan e Glen Jordan sobre o texto de Williams para seus respectivos filme 

e telefilme de 1951 e 1995. Objetiva-se estudar como foram construídas estas 

significações para compará-la às possíveis leituras construídas na sala de aula de 

literatura. Não pretendo adotar as leituras construídas pelo autor, pela crítica e pelos 

diretores como a leitura-padrão. Pretendo mostrar que para essa peça e suas adaptações 

já há todo um legado crítico-literário construído ao longo de sua existência. E assim, 

quando os leitores, participantes da pesquisa leram a peça, eles reconstruíram e 

ressignificaram a leitura de acordo com seus padrões interpretativos vigentes.  

No quarto e último capítulo apresento as interpretações dos grupos de enfoque 

atrelando-as ao embasamento teórico apresentado nos capítulos anteriores. Antes de 

começar a analisar como os alunos leram a peça no Brasil, no ano do centenário de 

Williams, eu faço uma breve contextualização das encenações que já aconteceram em 

palcos brasileiros. Para tanto, fiz uso do material disponível na FUNARTE do Rio de 

Janeiro. 
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CAPÍTULO 1 

As práticas sociais da leitura literária de peças teatrais 

 

1.1. Por uma concepção de leitura e o ensino do gênero dramático em literatura 

estrangeira nas Faculdades de Letras brasileiras.  

 

O ato de ler é considerado nas mais diversas sociedades e culturas uma das 

atividades mais importantes para a constituição do homem. Em uma sociedade marcada 

pelas desigualdades, o ato de ler não é um hábito, ou uma atividade prazerosa para 

todos. E a razão para isso é que infelizmente, a leitura, sobretudo, a leitura literária – 

meu foco nessa pesquisa – pode não estar destinada a todos. Desvendando as práticas 

ideológicas subjacentes à concepção de leitura, Houaiss (1993, p.7) declara que “a 

leitura é o indicador por excelência da modernidade burguesa.” Ou seja, quanto mais 

letrado7 o cidadão é, maiores são as chances de que ele pertença a uma classe social 

privilegiada, que tem acesso aos bens culturais, incluindo a literatura. À citação de 

Houaiss, acrescentaria que quanto mais letrado literariamente o cidadão é, maior apreço 

ele possui pela literatura, independente a que classe social ele pertença. Não pretendo 

dizer com isso que a camada social mais baixa não tenha apreço pela literatura, 

sobretudo nos dias atuais em que várias políticas de letramento e estímulo à leitura têm 

sido implementadas por órgãos do governo. Ressalto apenas que a leitura literária não 

está democraticamente distribuída. 

Diante disso, penso que faz parte da educação universitária formar professores 

que incentivem o gosto literário, e aproximem a literatura daqueles que costumam 

apresentar baixo letramento literário. Dessa forma, eles poderão aproximar  o aluno do 

capital cultural/literário de forma crítica e reflexiva, não apenas como uma cultura 

ilustrada. Porém, essa é uma tarefa árdua. 
                                                 
7 De acordo com Magda Soares, no artigo,  “Alfabetização e Letramento: Caminhos e descaminhos”, 
publicado pela Revista Pátio n.29 fev/abr 2004, letramento é palavra e conceito recentes, introduzidos na 
linguagem da educação e das ciências linguísticas há pouco mais de duas décadas; seu surgimento pode 
ser interpretado como decorrência da necessidade de configurar e nomear comportamentos e práticas 
sociais na área da leitura e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfico, nível 
de aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, pelo processo de alfabetização. 
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A prática do ensino da literatura nas faculdades de Letras encontra alguns 

obstáculos. Um deles é apontado por Clarissa Jordão (2011, p. 141) como fator de 

impedimento para uma real educação literária. Jordão vê que nos cursos de licenciatura 

“ainda impera uma concepção de educação como transmissão de conhecimento para a 

capacitação das alunas8 e as suas funções profissionais, funções limitadas ao domínio 

dos conteúdos das disciplinas que elas se propõem a lecionar.” Como as literaturas em 

língua inglesa raramente são trabalhadas na educação básica pelos graduandos, futuros 

professores, a disciplina se distancia do campo do mercado de trabalho desses alunos, 

que por consequência, se dedicam mais a estudar línguas. Ou seja, a literatura é vista 

como uma disciplina sem praticidade, como se ela fosse um objeto de adoração, que não 

se sustenta em um mercado de trabalho opressor e altamente competitivo, onde atuarão 

boa parte dos graduandos de Letras que ensinarão línguas estrangeiras e não literaturas 

de língua estrangeira. 

Um segundo obstáculo constatado por Clarissa Jordão (2011, p.54) em sua 

pesquisa é que os professores cobram dos alunos que estudam uma literatura 

estrangeira, o domínio da língua-alvo e vêem a ausência de fluência no idioma como 

indicador de fracasso. Simultaneamente, os alunos se culpam por não dominar o idioma 

e sentem-se fracassados enquanto leitores. Através das entrevistas e falas dos alunos e 

professoras que Jordão ouviu para sua pesquisa, ela concluiu que o ensino da literatura 

para essas participantes “oportunizaria uma espécie de aplicação da língua em exemplos 

concretos de uso especializado, superior, exemplar”. Jordão critica essa separação de 

ensino entre língua e literatura porque coloca “a literatura como um apêndice da língua 

no currículo do ensino superior nas Letras, currículo no qual a língua ocuparia as 3 

primeiras partes, e a literatura apenas a última.”.  

Se o estudo de línguas parece ocupar lugar mais importante no currículo de 

Letras, vejo que se busca então, uma espécie de motivo/razão para o estudo da 

literatura. Jordão (2011, p.141) escreve que tal justificativa aponta para a inserção da 

literatura no currículo se pautando pela “crença de que a projeção das alunas no mundo 

da literatura permitiria que elas desenvolvessem uma consciência melhor do mundo 

                                                 
8 Clarissa Jordão escolhe tratar os sujeitos do seu texto utilizando nomes e pronomes femininos. Ela 
explica que não há implicações ideológicas nessa escolha. Trata-se de um padrão que ela adota para a 
escrita do texto que reproduzo aqui. 
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real, refletido na representação que a literatura faria dele, crença que ecoa de perto a 

mimese aristotélica.”.  

Enquanto professora e pesquisadora, não me desagrada a ideia de que a literatura 

pode ser usada para ganho de consciência e reflexão do mundo ‘real’. O que me 

desagrada é o uso do ensino da literatura como se ela fosse ‘humanizar’ o leitor através 

de um conhecimento enciclopédico e cultural. Por isso, eu adoto o texto de Clarissa 

Jordão (2011, p.194) como meu interlocutor, porque ela critica a perspectiva do ensino 

literário  “como estando no lado dos Anjos”9 em que “os textos literários seriam 

abordados em sala de aula como entidades sagradas, repositórios dos valores mais 

elevados da raça humana, e o contato com eles só poderia beneficiar e libertar da 

mediocridade.” 

Ao mencionar o termo ‘educação literária’, Jordão (2011, p.11) explica o sentido 

pelo qual ela o compreende. Reproduzo aqui a explicação da autora e afirmo que 

também adoto tal compreensão ao pensar sobre o ensino de literatura tanto na minha 

prática quanto nessa pesquisa. Portanto, toda vez em que eu me referir à educação 

literária e à sala de aula de literatura, falo sob essa perspectiva e acredito que estarei 

advogando por um ensino de literatura possível, a meu ver. Nas palavras de Jordão: 

Educação literária refere-se aqui, portanto, a processos de formação de 
identidades pessoais e culturais, conceitos de mundo, sociedade, educação, 
literatura, cultura, ideologia, conhecimento e poder. A maneira como se 
ensina/aprende literatura está aqui mais relacionada a atitudes do que a 
estratégias, a visões de mundo mais do que a técnicas de aprendizagem; tais 
atitudes e visões de mundo vão informar a escolha dos textos, a importância 
de trabalhar textos canônicos ou não-canônicos em sala de aula, o tipo de 
abordagem ao processo de interpretação, a validade/reconhecimento das 
leituras feitas tanto pelas alunas quanto pelas professoras de literatura.  

 

Também estou de acordo com Zyngier & Fialho (2010 p.13) que chamam 

atenção para a necessidade de haver mais pesquisas na área do ensino de literatura, visto 

que a sala de aula de literatura que não costuma ser pensada. Clarissa Jordão (2011, p.9) 

também compartilha da mesma ideia, pois “tem-se discutido questões de leitura, de 

gênero, de cânone, de recepção de obras e autores, do status da literatura como 

disciplina, de interpretação de textos literários, mas o que acontece nas salas de aula de 

                                                 
9  A expressão ‘ao lado dos anjos’ vem da citação de Bill Green (1997b, p.234) que Clarissa Jordão 
(2011, p.7) usa como epígrafe. Nesta citação, Green chama atenção para o fato de que não há textos 
“inocentes”, “removidos do jogo de différance”, e que acreditar que existem textos assim é perigoso 
porque estes textos estão tão próximos dos anjos quanto de nossos próprios investimentos e desejos. 



 
 

 

25 

literatura tem sido deixado de lado.”. Portanto, nesta pesquisa, me proponho a pensar 

sobre uma determinada sala de aula no Brasil, que estuda o gênero dramático escrito em 

língua inglesa, com alunos ávidos por assistir as adaptações e interesse maior pelo 

estudo de línguas ao de literatura ressignificam, lêem, o texto de Tennessee Williams e 

suas adaptações. 

Quando penso no ensino do gênero dramático no ensino superior refiro-me a 

pesquisas como a de Alice Vieira (1989) que investiga a prática escolar e aponta que a 

poesia e o teatro raramente são trabalhados na sala de aula do Ensino Médio no Brasil. 

Segundo ela, muitos professores acreditam que o aluno não dispõe de conhecimento 

para ler drama e poesia e preferem privilegiar os conteúdos voltados para o vestibular 

como datas de publicações, reconhecimentos de autores, e escolas literárias. Diante 

desse quadro, em que o ensino do gênero dramático não é feito no ensino médio, vejo 

que esses mesmos alunos vão para a faculdade de Letras, muitas vezes sem ter lido 

drama, ou até mesmo sem ter nunca ido ao teatro. E que uma leitura ritualística como a 

memorização de datas e listas de autores divididos por períodos literários não faça 

desses alunos leitores proficientes.  

No meu entendimento, essa falta de experiência/experimentação com o gênero 

dramático pode influenciar na dificuldade que esse aluno terá ao ler uma peça. Pois ele 

não tem o chamado conhecimento de mundo, ou enciclopédico e igualmente chamado 

de “esquema”, por Kleiman (2008, p.23). Assim, o aluno pode não saber como proceder 

à leitura, como realizar as falas dos personagens, por exemplo, como compreender as 

didascálias e assim por diante.  

No caso do ensino de leitura do gênero dramático, é de extrema importância que 

ele seja trabalhado na escola ou instituição educacional unido da frequência ao teatro e 

também ao cinema. Penso que o aluno precisa ser inserido no campo literário e cultural 

para participar de trocas discursivas com seus pares e vivenciar a literatura.  

Essa determinação social da leitura é percebida concretamente na sala de aula, 

segundo Leffa (1999, p.32) quando o aluno é muitas vezes solicitado a ler um texto 

cujos pré-requisitos ainda não foram ensinados/apresentados pela própria instituição 

escolar ou no convívio social. Não há como se apropriar do sentido e da função do texto 

sem o domínio das práticas sociais em que ele está inserido porque a prática de leitura é 

socialmente situada e informada por uma determinada ideologia. Nas palavras de Leffa: 
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Na medida em que não tem o domínio das práticas sociais previstas pelo 
discurso hegemônico, o aluno não tem como se inserir na comunidade dos 
consumidores de texto (leitores e escritores) e permanece um excluído 
geralmente condenado à reprovação e ao fracasso escolar. A aquisição do 
conhecimento e o consequente sucesso na escola podem ser obtidos pela 
leitura de textos escritos, mas tragicamente não há como se apropriar do 
sentido e da função do texto, sem o domínio das práticas sociais em que ele 
está inserido. (LEFFA, 1999 p.33) 
 

Portanto, o ensino de leitura, e por consequência, o de literatura não podem ser 

distanciados de instâncias sociais como o teatro e o cinema, por exemplo. E é preciso 

conduzir o aluno a uma investigação crítica do texto que lhe é apresentado. Isto pode ser 

feito a meu ver através de uma prática de sala de aula de leitura crítica e reflexiva que 

dá voz ao aluno para que ele vá além da repetição alienada de leituras já feitas, 

repensando-as. 

Cabe também às instituições de ensino criar oportunidades para que os leitores 

sejam expostos e leiam todos os tipos possíveis de gêneros textuais, incluindo o gênero 

dramático, prática que advogo aqui. Uma visita ao teatro, ou levar peças teatrais até a 

escola, proceder às leituras dramatizadas de romances e contos já seriam exercícios de 

inclusão literária. Pois permitiriam aos alunos a livre apropriação das obras.  

Como já mencionei na introdução dessa tese, a ida ao teatro atualmente não 

parece ser um hábito do brasileiro, de um modo geral, mesmo nas grandes cidades. Há 

uma ideologia imbricada no discurso do senso comum que diz que o teatro é um local 

para pessoas cultas, de classe alta. Como trabalho com uma perspectiva crítica e tal 

premissa ideológica acaba influenciando o ensino do gênero dramático, eu não posso 

deixar de apontar esse preconceito internalizado pelos alunos como um entrave para o 

conhecimento e a fruição de obras do gênero dramático escritas em quaisquer língua 

Movimentos como o CPC10 em particular, constituído por jovens intelectuais 

pertencentes à classe média tentou atingir as classes populares através do teatro e do 

cinema. Contudo, o golpe militar forçou o CPC a encerrar suas atividades. Na década de 

60, grupos como o Teatro de Arena e métodos teatrais como o Teatro do Oprimido, de 

Augusto Boal, tentam aproximar o fenômeno teatral das classes populares, 

                                                 
10 Manifesto do Centro Popular de Cultura. Segundo Heloisa Buarque de Hollanda ([1979] 2004 p.21) o 
CPC “tenta sistematizar suas posições diante do quadro político e cultural do país. Considerando as 
próprias perspectivas revolucionárias que se apresentam ao “homem brasileiro”, o Manifesto postula o 
engajamento do artista e afirma que “em nosso país e em nossa época, fora da arte política não há arte 
popular.” 
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principalmente devido às orientações políticas desses grupos que pensavam nas 

questões sociais. Hoje em dia, por exemplo, temos o grupo Nós do Morro formado por 

moradores do Morro do Vidigal que levam as peças e questões sociais para diferentes 

classes que os vêem tanto nos palcos habitualmente frequentados pela classe média 

quanto no palco do grupo no morro do Vidigal no Rio de Janeiro. 

Contudo, o grande público parece não ter se apropriado da arte teatral. Não 

desmereço de forma alguma o trabalho do CPC, de Gianfrancesco Guarnieri com o 

Arena, de Boal com o Teatro do Oprimido e do Nós do Morro. O que quero dizer é que 

as massas parecem ainda não ter se apropriado de uma arte que já foi popular nos 

primórdios da civilização brasileira (refiro-me às peças catequéticas, justamente popular 

devido ao cunho religioso), e popular em tantas outras culturas, como Grécia, Inglaterra, 

por exemplo. Penso que talvez seja pelo fato de que o texto/performance teatral levem o 

público a pensar, a refletir, assim como o cinema autoral também o faz, e assim o 

público acaba se afastando delas. Mas, são os espetáculos destinados às massas, os 

filmes de grande circuito e sem ganho reflexivo, bem como peças para entreter e levar o 

público ao riso descomedido e irreflexivo, como stand-up comedies, por exemplo, que 

atraem as platéias. Assim, perpetua-se o ranço de que pensar pertence à intelectualidade 

e que o teatro é um dos lugares por ela frequentados. 

Assim, distanciada da performance teatral, a leitura do texto dramático, em 

particular, geralmente é considerada difícil ou entediante pelos alunos. Por outro lado, 

parte desta dificuldade pode ser creditada também à própria estrutura textual do gênero 

dramático. Ryngaert ([1991]1996, p.3) revisa os estudos de Umberto Eco sobre o status 

do texto dramático e ressalta que o texto do teatro pode ser ainda mais lacunar que o dos 

outros gêneros. Nas palavras de Ryngaert: 

 

Preguiçoso e esburacado, eis aí dois adjetivos bastante pejorativos para 
designar o texto do teatro. Não é de se espantar que o considerem difícil de 
ler. Esse estatuto de “máquina preguiçosa” devolve a bola para o campo do 
leitor. Compete a ele descobrir a maneira de alimentar a máquina e inventar 
sua relação com o texto. Compete a ele imaginar em que sentidos os “espaços 
vazios” do texto pedem para ser ocupados, nem demais, nem de menos, para 
ter acesso ao ato de leitura, e mesmo para sonhar com uma virtual encenação. 

 

Portanto, o trabalho do leitor é árduo no sentido em que ele/ela deve reconstruir 

as lacunas do texto. Esse preenchimento de lacunas pode ser feito através das estratégias 
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de leitura. Contudo, Maingueneau (1996, p.33) chama atenção para o perigo de uma 

concepção ingênua de interpretação de texto na qual a leitura é um “aquecimento de 

palavras que haviam sido congeladas”. O autor discorre sobre os caminhos para a 

interpretação de texto escrevendo que “a leitura constrói caminhos sempre inéditos a 

partir de uma disposição de índices lacunares, e não permite ter acesso a uma voz 

primordial, mas apenas a uma instância de enunciação que é uma modalidade do 

funcionamento do texto”.  

O emprego das estratégias/fórmulas interpretativas ao texto é de suma 

importância, mas por si só não garante que a interpretação textual aconteça. A 

interpretação de texto não consiste em um ato mecânico e ritualístico, como nos explica 

Eco (2008, p.40). Não podemos aplicar as estratégias de leitura como se elas fossem 

ferramentas de um kit. Há muitos outros procedimentos interpretativos para além do 

emprego de estratégias mecânicas: 

 

Portanto, prever o próprio Leitor-Modelo não significa somente “esperar” 
que exista, mas significa também mover o texto de modo a construí-lo. O 
texto não apenas repousa numa competência, mas contribui para produzi-la. 
Portanto, um texto é menos preguiçoso e a sua solicitação cooperativa é 
menos liberal do que quer fazer crer? Porventura, assemelha-se mais a uma 
caixa com elementos pré-fabricados, chamada Kit, que obriga o usuário a 
trabalhar somente para produzir um só e único produto final, sem perdoar os 
erros possíveis, ou se parece mais com um jogo de peças com o qual pode 
construir muitas formas à escolha? É somente uma caixa muito cara que 
contém as peças de um quebra-cabeça que, uma vez resolvido, sempre 
deixará sair a Gioconda, ou é definitivamente e nada mais do que uma caixa 
de lápis de cor? 
 

A interpretação de texto, portanto, envolve criação e ressignificação da(s) 

mensagem (ns) transmitida(s), e não simplesmente uma aplicação de estratégias 

conscientes ou não. Dentro da teoria da obra aberta desenvolvida por Eco um texto pode 

ser fonte de infinitas interpretações, mas não de uma interpretação qualquer, e os 

leitores são fundamentais para a construção de tais significados. Nas palavras de Eco: 

 

Não interessam, note-se, nessa circunstância: o moto de Valéry – Il n’y a pas 
de vrai sens d’un texte – permite duas leituras: que de um texto se pode fazer 
o uso que se queira- e é a leitura que aqui não interessa; e que de um texto 
são dadas infinitas interpretações e é essa a leitura que agora tomaremos em 
consideração. (ECO, 2008, p.42) 
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Se não se pode contar com a concretização de um leitor-modelo que não passa 

de uma abstração ideacionária, a noção de quem é o leitor “está longe de ser estável”  

expressão utilizada por Maingueneau, 1996, p.34. Concordo com Maingueneau (1996, 

p.40/41) sobre o processo de leitura ser uma negociação entre autor/texto e o leitor, e 

nessa negociação o leitor pode confirmar suas hipóteses ou ser surpreendido pelo texto. 

Para o autor, a leitura envolve ainda uma espécie de ajuste ou atualização entre o código 

linguístico do autor e leitor situados em épocas diferentes, e que muitos textos não se 

submetem a convenções fechadas, e eles mesmos constroem seu próprio leitor.  

É dentro dessa perspectiva pensada por Maingueneau sobre a atualização do 

texto realizada pelos leitores de épocas diferentes que venho utilizando o termo 

ressignificação da leitura nesta tese. Quando pretendo estudar que ressiginificações são 

construídas pelos alunos para o texto de A Streetcar Named Desire de Tennessee 

Williams, tenho em mente que esses alunos lêem um texto já consagrado pela crítica e 

sei que eles não tiveram acesso a essa crítica especializada e nem mesmo à performance 

do texto seja no cinema, teatro ou qualquer outra mídia. Os alunos simplesmente 

desconhecem o autor e o recebem como herança cultural na sala de aula de literatura de 

língua estrangeira. Além disso, os participantes desta pesquisa são leitores do ano de 

2011, o ano em que foi celebrado o centenário de nascimento de Williams. Esses 

leitores são sujeitos históricos que não enfrentaram os dramas e ansiedadades do pós-

guerra estadunidense, não enfrentaram a censura nem mesmo no Brasil, e estão 

distanciados do teatro enquanto capital cultural e do texto teatral enquanto prática de 

leitura.  

Entendo que a ressignificação de um texto vai para além da interpretação textual. 

Ressignificar o texto é atualizá-lo. São os leitores, sujeitos situados no campo histórico, 

econômico, cultural e social os principais responsáveis por essa atualização, que 

mantém a circulação do discurso literário imprimindo em suas ressignificações suas 

visões de mundo de acordo com suas identidades e com o pensamento corrente da 

época. É através das ressignificações que esses leitores desempenham que eles se 

inscrevem no ato de leitura como sujeitos participantes e atuantes do campo literário 

pensado por Bourdieu, como veremos mais adiante. Ou seja, a prática de ressignificação 

literária transforma os leitores em sujeitos críticos, e assim a sala de aula de literatura se 

transforma em um cenário onde a construção de significados é debatida e colocada em 
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questionamento como em um jogo de reflexão democrático. Nessa pesquisa, portanto, 

os leitores se constituíram como tal ao atualizar e ressignificar a peça A Streetcar 

Named Desire, no Brasil.  

Nessa pesquisa, analiso também esses embates discursivos concordando com 

Clarissa Jordão (1999, p.2) que a sala de aula de literatura deve ser um local de 

construção do saber, e negociação de significados para além da reprodução de leituras 

críticas “More than simply reproduce readings, students and teachers could, in the 

meeting of subjectivities that characterises the classroom, experience unique 

opportunities to produce knowledge.” 11 Contudo, a construção de significados 

compartilhados na sala de aula de literatura infelizmente não costuma ser frequente. 

Além disso, pesquiso o que dizem os documentos do Ministério da Educação 

sobre o ensino do gênero dramático no currículo dos cursos de Letras, além de pensar 

também sobre um possível currículo oculto12 imbricado nas práticas de sala de aula. As 

diretrizes curriculares servirão para fazer um breve histórico do ensino de Literatura nos 

cursos universitários, mais especificamente os de literaturas de língua inglesa, nas 

grades curriculares das Faculdades de Letras. 

Os documentos aqui analisados serão: os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) para o Ensino Médio que já preconizam diretrizes que se repetem no Ensino 

Superior; o parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara Superior de  Educação 

(CNE-CES) para os cursos de Letras publicado no Diário Oficial em nove de julho de 

2001; a resolução do CNE de dezoito de fevereiro de 2002, e o texto de Paiva (2005) 

sobre as mudanças nas licenciaturas dos cursos de Letras. 

 Os PCNs (2000, p.19) definem a literatura como expressão criadora e geradora 

de significação de uma linguagem e do uso que se faz dos seus elementos. A disciplina 

‘Literatura’ era dividida em ‘Língua’ e ‘Literatura’ com ênfase na literatura brasileira de 

acordo com a LDB 5.692/71, e isso se refletia em muitos materiais. Curiosamente, 

                                                 
11
Mais do que simplesmente reproduzir leituras, alunos e professores poderiam, no encontro das 

subjetividades que caracteriza a sala de aula, experimentar a oportunidade única para a produção de 
conhecimento. 
 
12Adoto a nomenclatura segundo o autor Tomaz Tadeu da Silva (1999, p.79) que explica que o currículo 
oculto é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo 
oficial, explícito, contribuem de forma implícita, para aprendizagens sociais geralmente carregado de 
ideologias de base dominadora. Ainda segundo o mesmo autor, com a ascensão do neoliberalismo não 
existe mais muita coisa oculta no currículo, pois este tornou-se assumidamente capitalista (SILVA, 1999 
p.81) 
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poucos materiais promoviam a integração entre língua e literatura, e como o ensino de 

língua portuguesa se pautava pelo ensino de estruturas gramaticais, a literatura, por 

vezes, servia  como fonte de exemplos de estruturas gramaticalmente corretas e que 

seriam analisadas sintaticamente pelos alunos.  

Com a reforma do currículo proposta pelos PCNs (2000, p.16), a linguagem 

passa a ser vista através de sua natureza social e interativa em contraposição às 

concepções tradicionais, deslocadas do uso social. Sendo assim, o texto dos parâmetros 

(2000, p.18) redefine o ensino da literatura da seguinte forma: 

 

 Os conteúdos tradicionais de ensino de língua, ou seja, nomenclatura 
gramatical e história da literatura são deslocados para um segundo plano. O 
estudo da gramática passa a ser estratégia para a compreensão/ interpretação/ 
produção de textos e a literatura integra-se à área de leitura. 

 

Desse modo, os PCNs (2000, p.20) passam a ver a literatura como um texto 

carregado de elementos culturais alicerçados em diferentes gêneros discursivos. O 

documento define a literatura não como objeto autônomo de estudo, mas sim como 

parte do processo de leitura vinculado à disciplina de Língua Portuguesa. Talvez, à 

espera de críticas advindas diante da medida adotada, os redatores dos PCNs se 

defendem mais adiante (2000, p.23) explicando aos educadores que o ensino de 

literatura, bem como o ensino de gramática e produção de texto não desapareceu, mas 

foi incorporado a uma perspectiva maior da linguagem entendida como espaço 

dialógico.  

Diante dessa mudança de perspectiva para a literatura dentro do currículo, de 

uma abordagem estruturalista para uma dialógica, pode-se entender que a literatura pode 

e deve ser ensinada como um discurso situado em uma sociedade e cultura. Contudo, 

esse acerto curricular não abre espaço para que ela seja efetivamente trabalhada em uma 

abordagem dialógica, e a disciplina acaba desaparecendo mesmo, a menos que o 

professor do ensino médio trabalhe com projetos e não se submeta às avaliações 

periódicas governamentais que continuam testando o emprego correto da gramática e a 

leitura de textos geralmente informativos. Pois mesmo com essa mudança, a literatura 

enquanto disciplina nas escolas costuma ser instrumento para aprendizagem de língua 

portuguesa. 
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Outro contrassenso é que mesmo depois dessa unificação proposta pelos 

parâmetros, os editais de concursos para professores do ensino médio continuam a fazer 

a distinção entre o professor de língua portuguesa e o professor de literatura. E a 

literatura continua a ser uma disciplina de carga horária menor e que goza de 

desprestígio semelhante a disciplinas como língua estrangeira (como aponta o estudo de 

Moita Lopes13 para a língua inglesa), educação artística, artes cênicas, e ensino religioso 

no ensino médio.  

Essa situação tem raízes em políticas públicas que datam de épocas anteriores a 

vinda da família real ao Brasil. Luiz Costa Lima (2013 p.458-9) escreve que somente 

com a vinda de D. João VI é que as primeiras faculdades foram aqui instaladas, e elas se 

resumiam aos cursos de Engenharia, Arquitetura, Medicina e Direito. Os cursos de 

Letras só foram integrados ao currículo universitário em 1933.14 O currículo imposto 

pela Ditadura Militar privilegiou as áreas técnicas e científicas, e várias reformas 

curriculares ocorreram. Descreverei abaixo as que considero mais importantes para o 

ensino da literatura com base na análise dos documentos. 

A primeira delas é a ênfase no estudo científico e técnico imposta nos anos do 

governo militar, quando o ensino médio (ainda não obrigatório) era dividido entre os 

alunos pertencentes ao currículo profissionalizante e, que, por conseguinte, estudavam 

disciplinas específicas para sua instrumentalização, e os alunos que cursavam o 

chamado ensino científico. Esses últimos cursavam a grade curricular completa para 

prestar vestibular e alcançar carreiras mais altas, e em sua maioria eram provenientes de 

famílias financeiramente favorecidas. Dessa forma, esses alunos não só eram 

prestigiados com o ensino da literatura por seguirem uma grade curricular completa, 

mas como também tinham acesso a teatros, museus, exposições, e neles a apreciação 

                                                 
13 MOITA LOPES, Luiz Paulo da Oficina de Linguística Aplicada: A Natureza Social e Educacional dos 
Processos de Ensino-aprendizagem de Línguas. Campinas, SP: Mercado das Letras Letras, 1996. 
 
14 Cabe aqui dizer que a chegada do povo à escola, e às universidades aconteceu de forma gradativa, e não 
se deve exclusivamente ao golpe militar, e não foi algo totalmente benéfico como parece ser à princípio. 
Há uma série de práticas ideológicas perversas investidas na educação popular como a prática de 
reprodução (Bourdieu e Passeron , 1983), por exemplo. Para esses autores, a reprodução consiste em 
repetir na escola a divisão desigual da sociedade, onde alunos mais bem preparados são bem sucedidos, e 
o aluno mal preparado, geralmente pobre, evade da escola devido ao seu fracasso. Teorias como a do 
déficit linguístico de Bernstein foram criadas. Mas, também houve muitas práticas de reflexão e 
resistência, onde se destaca o trabalho do grande educador Paulo Freire junto às frentes populares e ao 
campesinato.  
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estética pela literatura era desenvolvida, porque geralmente pertenciam às classes mais 

altas com acesso a bens culturais.  

Não se pretende dizer, contudo, que a literatura não foi trabalhada com o grupo 

de alunos dos cursos técnicos e profissionalizantes, geralmente oriundos de classes 

economicamente menos favorecidas. Pois o campo das práticas pedagógicas é vasto e se 

individualiza em cada unidade escolar, em cada profissional, e em cada região de 

formas diferentes. Contudo, observa-se que com a desigualdade curricular, o aluno do 

curso profissionalizante só estudou literatura no primeiro ou último ano (se oriundo de 

escola pública, o aluno ainda deve ter contado com a sorte de que sua escola tivesse 

professores de literatura). Mas, não se pode realmente ter uma experiência literária 

completa e proveitosa, caso ele dependa da escola para isso, dentro desse contexto. 

A lei de diretrizes e bases (LDB), em 1996,  modificou esse cenário de divisão 

entre o científico e o ensino técnico, instituindo um aumento de carga horária para o 

ensino técnico de forma que o aluno tenha acesso também à formação geral com todas 

as disciplinas. Essa mudança herda um currículo oculto que sorrateramente diz para os 

alunos do ensino técnico e das áreas científicas que a literatura não tem utilidade, não 

oferece empregos e oportunidades, e é um objeto de apreciação para poucos. A 

ideologia15 postulada por esse currículo oculto pode ser uma das razões pelas quais os 

alunos creditem tão pouca atenção à disciplina.  

Quando os PCNs (2000) aglutinam a literatura ao ensino de línguas no ensino 

médio, o desprestígio passa a ficar mais claro. Os Parâmetros Curriculares para o 

Ensino Médio (PCNEM), de 1999, instrumentalizam a literatura para o ensino de 

línguas e supervalorizam o ensino de fatores históricos das diferentes escolas literárias. 

Sob essa perspectiva, em uma previsão pessimista, as literaturas podem vir a ser 

futuramente descartadas. O curioso é que a referência bibliográfica apresentada pelos 

PCNs apresenta autores de orientação marxista, como Terry Eagleton, Antonio Gramsci 

e Pierre Bourdieu que certamente não aprovariam uma proposta de educação restritiva, 

capitalista e desumanizada. 

Já quanto ao ensino superior, Paiva (2005 p.345) escreve que a separação entre 

os conteúdos linguísticos e literários na estrutura curricular dos cursos de Letras 

                                                 
15 Entende-se o termo ideologia por crenças bem sucedidas que se tornam naturais, fazendo parte do 
senso comum a ponto de que ninguém sequer possa imaginar como tais ideias poderiam ser diferentes 
(Eagleton,1997). 
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surgiram primeiramente com a proposta de currículo mínimo para os cursos de Letras 

aprovada em dezenove de outubro de 1962 pelo Conselho Federal de Educação. Esse 

novo currículo previa apenas “uma língua estrangeira na modalidade de licenciatura 

dupla, e uma literatura correspondente à língua escolhida na forma da letra anterior”. 

Luiz da Costa Lima (2013, p.467) também chama a atenção para esta divisão apontando 

o fato de que no parecer do currículo mínimo, as disciplinas literárias (Cultura 

Brasileira, Teoria da Literatura e Filologia Românica) já não constavam da parte 

comum de disciplinas. Elas eram cursadas à parte.  

As disciplinas de formação pedagógica só surgiram sete anos depois, a dez de 

outubro de 1969, o que revela uma mudança de um currículo de caráter bacharelesco 

para uma perspectiva de formação de professores e relação mais direta com o mercado 

de trabalho. Esse currículo mínimo vigorou por 34 anos e até hoje influencia a divisão 

departamental e de organização curricular segundo Paiva (2005, p.346). 

A partir da LDB, de 1996, o currículo mínimo para o ensino superior foi extinto, 

e em seu lugar surgiram as diretrizes curriculares. São essas diretrizes que na prática 

criam e reformulam as disciplinas que antes eram bem rígidas. As diretrizes para curso 

de Letras, segundo Paiva (2005, p.349), devem ter estruturas flexíveis que facultem ao 

profissional a ser formado opções de conhecimento e de atuação no mercado de 

trabalho.  

Ainda de acordo com as diretrizes, os profissionais em Letras devem dominar o 

uso da língua ou das línguas que sejam objeto de seus estudos, em termos de sua 

estrutura, funcionamento, e manifestações culturais. Espera-se que os alunos 

desenvolvam múltiplas competências e habilidades para atuarem como “professores, 

pesquisadores, críticos literários, tradutores, intérpretes, revisores de textos, roteiristas, 

secretários, assessores culturais entre outras atividades”. Portanto, ressalta-se a 

importância do processo articulatório entre habilidades e competências no curso de 

Letras, e quanto aos conteúdos, espera-se os estudos linguísticos e literários devam 

fundamentar-se na percepção da língua e literatura como prática social e como forma 

mais elaborada das manifestações culturais. A resolução do CNE16, de 2002, também 

prevê o exercício de atividades de enriquecimento cultural. 

                                                 
16 Conselho Nacional de Educação. 
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Contudo, Luiz Costa Lima (2013, 487) cita o trabalho de pesquisa do professor 

Roberto Acízelo que denuncia o aumento das disciplinas pedagógicas. Assim, as 

Faculdades de Letras podem vir a instrumentalizadas para o ensino de línguas, e 

disciplinas que abordem a cultura e o pensamento crítico sobre práticas discursivas e 

literárias acabem tendo cada vez menos importância na grade curricular. Cito abaixo a 

crítica de Costa Lima: 

Considerando mudanças recentemente introduzidas nos cursos de letras, 
Roberto Acízelo aponta para uma mudança simplesmente absurda: o aumento 
desproporcional da carga de matérias pedagógicas em detrimento das de 
conteúdo linguístico-literário. Ao passo que há alguns anos a relação entre 
estas e as pedagógicas era de 88% contra 12%, atualmente ela se torna de 
64% contra 36% (cf. Acízelo, R. 2012:14). A que atribuir “tamanha inflação” 
pergunta-se o autor, senão “ao êxito de pressões corporativas oriundas do 
segmento universitário nela interessado” (ibid,15)? 
 

Diante deste quadro, os professores de literaturas no ensino superior parecem 

estar em constante luta pela visibilidade do seu trabalho dentro das grades curriculares, 

enquanto pressões externas enfatizam cada vez mais o curso de Letras como um curso 

profissionalizante de formação de professores. Muito embora, a meu ver, não haja 

problema algum na junção entre licenciatura e bacharelado, sobretudo, porque essa 

junção oferece uma formação completa para o profissional, creio que é preciso alertar 

para o fato que a formação do profissional em Letras não deve ser restrita. Caso 

contrário, caminharemos para uma situação extremada de que basta dominar as 

estruturas linguísticas e técnicas para  que se possa ensinar uma língua estrangeira, por 

exemplo. Sendo assim, como um professor poderia executar seu papel de agente de 

transformação cultural e social apenas munido de técnicas pedagógicas excessivas, 

porém desarmado dos conhecimentos, habilidades e até mesmo intimidade com o 

mundo literário proporcionado pelo lidar com os textos, crítica, teorias e sociointerações 

promovidos pela experiência literária em aula? 

Este papel de agente transformador ou reflexivo sobre as instâncias culturais e 

sociais pode ser perfeitamente desempenhado pelo professor de Literaturas. E é preciso, 

a meu ver, construir uma prática de sala de aula que promova a igualdade, ou ao menos 

uma tentativa de equiparação das vozes críticas dos professores, e dos alunos através da 

expressão livre de suas próprias ressignificações. Sob essa perspectiva, o professor 

exerce seu papel reflexivo enquanto intelectual e agente transformador. Pois, segundo 

Izarra (1999,p.2) algumas salas de aula de literatura ainda contribuem para a 
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manutenção de relações de poder:“(...)some literature teaching practices today have 

serious educational and socio-political implications, to the extent that they still 

maintain relations of dominance that empower either the teacher, the critic or the 

text.”.17  

Izarra escreve que os leitores devem ser levados a identificar discursos de 

alteridade ou reconhecer identidades similares aos seus nos textos lidos. Assim, os 

alunos-leitores atribuiriam uma ressignificação ao texto lido de modo a produzir os seus 

próprios discursos que poderiam influenciar diretamente em práticas sociais. Nesta 

pesquisa, como veremos no capítulo 4, os alunos ressignificam o texto, discutem e 

refletem identidades culturalmente construídas. Dentro de uma situação de debates, 

como essa, o professor de literatura, por sua vez, teria a chance de engajar seus alunos 

em uma prática pedagógica emancipatória que compreende a literatura como um 

discurso social a ser renovado, ressignificado pelo aluno de acordo com suas 

identidades. Izarra também nos diz que a leitura é  um processo de troca e renovação 

das identidades culturais circunstrias no texto e na identidade daquele que o lê: 

 

If a writer transforms the social discourses of the time into an aesthetic 
discourse through a process of appropriation and exchange, readers of a 
literary text perform the reverse process. They learn to observe themselves 
while analysing the fictional narrative and to recognise their identity as 
subjects in the discourse of the other. As they do this, they produce their own 
discourse transplanting it to the various social practices of their own contexts. 
Thus, readers become agents of a process of exchange and transform their 
own context re-mapping new frontiers and reshaping cultural identities. 
(IZARRA, 1999 p.4)18 
 

Continuo a citar aqui o texto de Izarra (1999, p.3) porque também acredito que a 

literatura deve ser percebida através de perspectivas experimentais diferentes, e os 

professores devem agir como educadores culturais que possam oferecer para os alunos a 

possibilidade de experimentar a literatura, como leitores criativos, construtores de seus 

próprios significados.  
                                                 
17 Algumas práticas de ensino de literatura hoje em dia apresentam sérias implicações educacionais e 
sócio-políticas à medida que elas ainda mantêm relações de dominação que dão poder ao professor, ao 
crítico ou ao texto.  
18 Se um escritor transforma os discursos sociais de sua época em discursos estéticos através de um 
processo de apropriação e de troca, os leitores de um texto literário fazem o processo contrário. Eles 
aprendem a se observar enquanto analisam a narrativa ficcional e a reconhecer as suas identidades 
enquanto sujeitos no discurso de outrem. Enquanto eles fazem isso, eles produzem seu próprio discurso 
transplantando-o em várias práticas sociais e seus próprios contextos. Então, os leitores se tornam agentes 
de um processo de trocas e transformam seus próprios contextos remapeando novas fronteiras e 
remodelando identidades culturais. 



 
 

 

37 

Outro ponto a ser discutido sobre o ensino da literatura estrangeira nos cursos de 

Letras é o uso do texto literário no idioma original, ou em tradução. Vimos aqui que no 

estudo feito por Clarissa Jordão em 2011, alunos e professores atribuíam à falta de 

domínio do idioma, a ausência de sucesso dos alunos enquanto leitores. Dentro do que 

pude pesquisar vi que cada universidade tem autonomia para escolher o idioma da 

leitura a ser feita e não há nenhum documento que regulamente a escolha. Em uma 

busca simples na internet, vi que há professores de universidades estaduais e federais 

que disponibilizam online seus planos de curso do semestre já indicando obras 

traduzidas para a leitura da literatura em língua estrangeira.  

Uma das autoras que advoga em favor do uso das traduções é a professora Laura 

Izarra (1999 p.6), que sugere que o texto traduzido seja utilizado para sanar as 

dificuldades dos alunos ao ler o texto no idioma original: 

 

To solve the difference of linguistic competence among the students of a 
foreign language, therefore, effective instructions need to be given, focusing 
on the construction of meaning rather than on grammar. To bridge the gap in 
literary competence between teacher and students, cultural, historical and 
theoretical texts are read and discussed during the course in order to build up 
students’ confidence in the construction of their knowledge.19 

 

 Diante de todas essas considerações, observo que o ensino da literatura nos 

cursos de Letras pode tanto estar associado aos fatores de aprendizagem linguística 

quanto à aprendizagem cultural, político e social. Seria interessante adotar uma 

perspectiva transdisciplinar de ensino, na qual os conhecimentos se complementam e 

são respeitados. Assim, não seria necessário investir tempo e energia justificando a 

presença e a importância da literatura no currículo. Pois a disciplina teria seu valor 

estético, social, educacional, político, e até terapêutico reconhecido e legitimado pela 

sociedade. 

  

1.2. Por uma constituição do gênero dramático no campo literário: texto e performance 

como atualizações de leitura na sala de aula.  

 
                                                 
19 Para resolver a diferença da competência linguística entre os estudantes de uma língua estrangeira, por 
conseguinte, é preciso fornecer instruções eficazes, focando na construção do sentido e não da gramática. 
Para diminuir o espaço da competência literária entre professor e alunos, textos histórico-culturais e 
teóricos são lidos e discutidos durante o curso com o fim de dar aos alunos mais confiança no processo de 
construção do conhecimento  
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Como esta tese estuda as ressignificações de texto, me dedico nesta seção a 

estudar um pouco sobre a constituição do gênero dramático no campo literário20, pois o 

estudo aqui apresentado envolve leitores/espectadores, autor, diretor, e professores de 

literatura, também agentes do campo educacional. Ou seja, como me dedico a estudar as 

relações sociais que constituem a obra literária não posso deixar de falar do campo 

literário - termo criado por Pierre Bourdieu para se referir à constituição de um lugar 

simbólico onde agentes culturais legitimizam o que é ou não uma obra de arte. Vemos 

na citação abaixo que Bourdieu ([1992] 2010, p.259) exprime que a obra de arte recebe 

um valor simbólico na sociedade na qual ela está inserida.  

 

(...) a obra de arte só existe enquanto objeto simbólico dotado de valor se é 
conhecida e reconhecida, ou seja, socialmente instituída como obra de arte 
por espectadores dotados da disposição e da competência estéticas 
necessárias para conhecer e reconhecer como tal, a ciência das obras tem por 
objetivo não apenas a produção material da obra, mas também a produção do 
valor da obra ou, o que dá no mesmo, da crença no valor da obra. 

 

Um determinado autor pode ser extremamente popular durante uma época e 

perfeitamente esquecido em outra, como Coelho Neto, aqui no Brasil, por exemplo. Ou 

seja, o tempo é um fator importante para a legitimidade da obra dentro do campo 

literário. Nessa pesquisa, os alunos lerão uma peça escrita por Tennessee Williams na 

década de 40 e legitimada como obra de arte. E esses alunos lêem essa peça no ano de 

2011 reconhecendo essa legitimização através de outro agente do campo literário – a 

universidade, que tem autoridade para nomear um texto como literatura ou não.  

Essa flutuação de valor do mercado simbólico dentro do campo literário é que é 

o fenômeno responsável por uma espécie de “ revolução cultural nascida desse mundo 

às avessas que é o campo literário e artístico.”, segundo Bourdieu (Op. cit.). No que 

tange mais diretamente a essa pesquisa, o cinema e a televisão foram vistos por 

Bourdieu como formas de investimento para garantir que o sucesso do livro se 

perpetuasse enquanto obra. E nesta pesquisa vemos exatamente esse processo, pois 

Williams desejava que suas peças que se perpetuassem no cinema. Citando Bourdieu: 

 

Mas quando um livro prolonga sua carreira além do primeiro ano e entra no 
“acervo”, constitui uma “reserva” financeira que fornece as bases de uma 

                                                 
20 Bourdieu ([1992] 2010, p.262-3) define o campo literário como“a definição de um campo de forças a 
agir sobre todos que entram nele, e de maneira diferencial segundo a posição que aí ocupam.”. 
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previsão e de uma “política” de investimento a longo prazo: tendo a primeira 
edição amortizado os gastos fixos, o livro pode ser reimpresso com preços de 
custo consideravelmente reduzidos e assegura assim, recebimentos regulares 
(recebimentos diretos e também direitos anexos, traduções, edições de bolso, 
vendas para a televisão ou para o cinema) que permite financiar 
investimentos mais ou menos arriscados, de forma a garantir por sua vez, a 
prazo, o aumento do “acervo”. Bourdieu ([1992] 2010, p.164-5).  

 

Uma reflexão sobre o campo literário brasileiro feito a partir dos resultados da 

pesquisa nacional Retratos da Leitura no Brasil aponta para a importância do papel do 

cinema e das mídias televisivas para imortalização da obra literária. Pois segundo a 

pesquisa, em 2012 somente 10% da população brasileira frequentou o teatro. Dentre os 

gêneros literários favoritos dos brasileiros o gênero dramático não aparece nem mesmo 

nas posições finais da listagem dos favoritos. E os entrevistados alegam não ter tempo 

para ler. Preferem ver televisão. Esse resultado mostra mais uma vez que o aluno não 

costuma ler, e as mídias audiovisuais acabam substituindo o texto literário. Esse 

reducionismo não me agrada, e não intenciono dizer que o livro deva ser deixado de 

lado. Apenas aponto que tal fato constatado pode indicar que as mídias televisivas e 

cinematográficas podem auxiliar a promoção do letramento e provocar uma 

transformação no campo literário. E é neste contexto que proponho o uso das 

adaptações cinematográficas na sala de aula de literatura. Os filmes podem ser um ponto 

de partida, um despertar para a leitura. 

Tennessee Williams é um dos grandes exemplos de autores que conheciam o 

funcionamento do campo literário, e, se a literatura pode ser considerada um conjunto 

complexo de enunciações literárias distanciadas da neutralidade, porque são escritas e 

reescritas e ressignificadas dentro da tríade sociedade, tempo, e espaço. Pode-se dizer 

que Williams construiu seu valor literário em parceria com colaboradores como 

diretores, sobretudo Elia Kazan, atores como Karl Malden e Marlon Brando, bem como 

agentes de editoras e de teatro, além de jornalistas e etc. Assim, ao estudar e ler a obra 

de Tennessee Williams tem-se uma possibilidade maior de visualização das ações 

dentro do campo literário e de seus agentes. 

Um agente dotado de poder no campo literário é o leitor. Pensando no gênero 

dramático, em particular, Chartier (2002, p.10) apresenta o leitor deste gênero com 

características que se confundem com a própria história do teatro. Pois o leitor passa de 
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espectador a leitor. As origens da publicação dos textos teatrais21 através de 

composições estenografadas, publicações em folio, quarto, textos advindos dos scripts 

dos atores, ditados pelo próprio público e assim por diante construíram um público-

leitor de um teatro que anteriormente era encenado, e não lido. 

A escrita do texto dramático envolve o emprego de leis discursivas, e da 

pragmática como as máximas de Grice, os atos da fala, princípio de cooperação e etc. e 

costuma ser dotado de recursos imagéticos que são descritos nas páginas através das 

rubricas cênicas. Portanto, é bastante comum que se pergunte se os poetas dramáticos 

foram feitos para serem lidos. Esta pergunta é plausível no contexto desta pesquisa no 

que diz respeito à abordagem do texto dramático em sala de aula. Uma pergunta que 

pode, aliás, suscitar entre professor e alunos o primeiro debate pré-leitura de um texto, 

especialmente se tratar de um texto que também foi adaptado ao cinema ou TV, 

cabendo aos alunos até mesmo opinar sobre a ordem em que achariam melhor apreciar a 

obra e por quê. Afinal, um dos objetivos desta pesquisa é estudar como o aluno pode ser 

conduzido ao desenvolvimento do letramento literário, e fazê-lo construtivamente 

através do debate das mesmas questões levantadas aqui, em um estudo acadêmico, é 

visto por mim como uma forma muito direta e aberta na formação de novos leitores  

Faguet (2009, p.3) responde sobre a contenda entre o ler e ver complementando 

que as peças não foram só feitas para serem lidas, mas como também ouvidas. E é esta 

combinação de sentidos – visão e audição – segundo Zumthor (2007) que confere à 

leitura de peças de teatro um aspecto “performancial” que deveria ser aplicado a toda 

literatura. Concordo com Faguet e Zumthor quanto ao que eu chamaria de 

performatividade do texto teatral. Acredito que a junção dos elementos visão e audição 

na leitura podem fazer com que o leitor possa usufruir toda complexidade do fenômeno 

teatral. 

Ubersfeld ( [1996] 2005, p.1) chama atenção para o paradoxo que é a arte teatral, 

pois o teatro é a um só tempo a produção literária e representação concreta. E mais, o 

teatro é uma arte renovável. Há o paradoxo do texto fixo e de uma espécie de paratexto 

                                                 
21 Nesta pesquisa, quando falo de teatro e texto teatral, eu me refiro ao teatro e textos dramáticos a partir 
da era das publicações das peças. Quando discuto aqui sobre as características do texto teatral, se ele foi 
concebido para ser lido ou visto, não ignoro os primórdios do teatro, quando podia um até um ritual 
religioso ou um espetáculo catártico como na Grécia. Apenas, faço esse corte temporal porque a polêmica 
entre ler ou não ler – advém do fato de que o texto falado se tornou um livro. E com o passar do tempo, a 
literatura se institucionalizou e elegeu o livro impresso como seu material básico de trabalho.  
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flutuante, chamando de paratexto todos os encenadores, as músicas, os atores, 

decoradores, cenógrafos e todos aqueles que contribuem para o trabalho no teatro, e que 

estão sempre se renovando. Complementando o pensamento sobre as contradições do 

texto teatral, Zumthor (2007, p. 62) escreve que o texto escrito é fixado, mas a 

interpretação permanece entregue à iniciativa do diretor e à liberdade controladora dos 

atores: 

 

A analogia é esclarecedora; e o modelo teatral, em nossa cultura, representa 
toda poesia, na própria complexidade de sua prática. Há séculos, com efeito 
(a partir, sem dúvida, da Antiguidade helênica), o texto teatral procede de 
uma escritura, enquanto sua transmissão requer a voz, o gesto e o cenário e 
sua percepção, escuta,visão, e identificação das circunstâncias. Escrito, o 
texto é fixado, mas a interpretação permanece entregue à iniciativa do diretor, 
e mais ainda, à liberdade controladora dos atores, de sorte que sua variação se 
manifesta, em última análise, pela maneira como é levado em conta por um 
corpo individual. Assistir a uma representação teatral emblematiza, assim,  
aquilo ao que tende – o que é potencialmente – todo ato de leitura. É no ruído 
da arquipalavra teatral que se desenrola esse ato, quaisquer que sejam os 
condicionamentos culturais. (ZUMTHOR, 2007 p.61-62) 

 

Os limites obviamente impostos pela divisão entre palavra e performance 

também são sentidas por Magaldi (1998) que afirma que ler teatro não dá conta de 

compreender todo o fenômeno que essa arte engloba. No entanto, apesar de afirmar que 

é indispensável que o público veja algo, Magaldi afirma que na ausência do ator e da 

visão no ato da leitura, a imaginação faz o leitor visualizar as rubricas e inscrever os 

movimentos num cenário ideal. Magaldi (1998) argumenta contra “cultores solipsistas 

do teatro" que dizem que nenhuma realização material corresponde à liberdade criadora 

da própria mente. Em favor do texto teatral, Maingueneau (1996 p.161) e Ubersfeld ( 

[1996] 2005 p. 33) o comparam à partitura musical, e ressaltam que enquanto as 

partituras são reservadas a uma pequena minoria, os textos de peças podem ser 

acessíveis a todos aqueles capazes de ler, enquanto que uma parcela pequena de pessoas 

tem acesso a sua encenação. 

A divisão entre texto e performance apresenta diversas vertentes de acordo com 

as mudanças sobre a concepção do que é entendido por “encenação” ao longo dos 

tempos. Jean-Jacques Roubine ([1982] 1998, p.45) data do início do século XVII uma 

segregação hierárquica dos gêneros, em que as artes fundamentadas no texto como o 

teatro, por exemplo, eram valorizadas. Ao passo que gêneros circenses ou o balé eram 

menos importantes. Iniciou-se uma espécie de tradução de sacralização do texto. 
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Segundo Roubine, dentro dessa tradição, ao encenador cabia o papel passivo apenas, 

pois dele era esperado somente que ele materializasse o texto. A palavra escrita parecia 

ter mais importância. 

Roubine ([1982] 1998, p.45) lembra que a postura de louvor ao texto ainda era 

sentida no fim da década de 1950 onde a noção de polissemia não era praticamente 

admitida. O dramaturgo detinha o poder, e o diretor era um mediador do tal sentido a ser 

apreendido. Somente com práticas inovadoras como as do método Stanislavski é que o 

encenador deixou de ser um “mero ilustrador”. Roubine (Op.cit. p.51) escreve que o 

encenador passa a ser também criador. E é aí que os embates com diferentes 

interpretações podem residir adicionando valor ao texto.  

O leitor do gênero dramático é confrontado com um texto cujo discurso ele 

próprio ressignificará. Em oposição ao leitor, o espectador do teatro/cinema recebe os 

enunciados em sua sucessão irreversível e precisa fazer uma análise das imagens que 

lhe são apresentadas para proceder à ressignificação. Ao menos que o espectador possa 

pausar ou retroceder a imagem no vídeo para observar os símbolos imagéticos, o 

espectador precisa sempre estar em estado de atenção para a percepção dos símbolos e 

da função dos mesmos dentro do enredo. Já o leitor pode apresentar um ritmo de leitura 

diferente e tratar o texto como um espaço a se percorrer, saltar cenas, voltar atrás, 

comparar passagens etc. Leitor e espectador se complementam nos sentidos de ler, ver, 

ouvir e sentir. 

Zumthor (2007 p.62) escreve que a performance com audição acompanhada de 

uma visão global da enunciação literária é a performance completa que se opõe da 

maneira mais forte e irredutível à leitura de um tipo solitário e silencioso, e advogo por 

esse tipo de performance na sala de aula de literatura dramática enquanto se trabalha a 

leitura de uma peça. Zumthor (2007 p.35) acredita que o regresso da voz e dos sentidos 

do corpo humano dinamizando a enunciação literária pode reconstruir o mundo 

ficcional de forma pulsante e viva.  

O ensino do gênero dramático não pode ser conduzido em sala de aula somente 

tendo o texto como recurso único. Pois a arte teatral é complexa, e é dotada de voz, 

movimento e ações. A apresentação da performance, ou o regresso da voz em leituras 

performatizadas é essencial para complementar a leitura do aluno. Tais recursos têm sua 

importância acrescida se lembrarmos que o texto teatral é lacunar, e envolve outros 
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fatores imbricados na performance (como visto na seção anterior). Não quero dizer com 

isso que a leitura silenciosa e solitária do aluno-leitor seja um impedimento para que ele 

compreenda o texto dramático. Contudo, creio que seja importante que esse aluno tenha 

tido alguma experiência como espectador com a arte teatral para poder proceder à 

leitura vislumbrando possibilidades de realizações criativas do texto que ele lê mesmo 

em silêncio. 
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CAPÍTULO 2 

 

Reflexões pedagógicas sobre o dialogismo entre cinema e literatura na promoção 

do letramento literário.  

 

2.1. Reflexões sobre a teoria da adaptação e sua relação com a sala de aula 

 

Pode-se dizer que as adaptações são em sua essência obras palimpsestas, ou seja, 

apresentam marcas de escrita sobre tantas outras histórias. Caso nós conheçamos o texto 

primeiro, a presença do mesmo será diretamente sentida no momento em que 

experimentamos a adaptação. Esta concepção é advinda da obra Palimpsestos escrita em 

1982 por Gérard Genette. O autor parte dos conceitos do dialogismo e intertextualidade 

pensados respectivamente por Bakhtin e Kristeva e pensa em uma transtextualidade que 

possa se referir a tudo aquilo que coloca um texto secretamente em relação a outros 

textos.  

Há segundo Genette ([1982] 2007, p.12) dentro de uma transtextualidade 

categorias textuais como a hipertextualidade, e hipotextualidade em que o hipotexto – o 

texto anterior - é modificado pelo hipertexto. Pensando sobre essas categorias, Stam 

(2008 p.22), por exemplo, compreende que as adaptações seriam então hipertextos 

nascidos de hipotextos preexistentes. Assim, as adaptações seriam um processo de 

transformação, de transmutação sem fim. 

 Diante dessa transmutação inesgotável e uso constante de textos pré-existentes, 

Genette reconhece que apesar da conotação negativa do termo, ele não consegue 

encontrar outra definição mais apropriada para a adaptação que não seja a de um texto 

de segunda-mão. Diz o autor: 

 

Dizendo de outra forma, consideremos uma noção geral de um texto de 
segunda mão (desisto de procurar, para um uso tão transitório, um prefixo 
que abrangeria ao mesmo tempo o hiper- e o meta-) ou texto derivado de 
outro preexistente.  (GENNETE, [1982] 2007, p. 12) 
 

Ao trabalhar com o conceito de adaptação como obra palimpsesta,“de segunda-

mão”, Hutcheon (2006, p.6) conclui que as adaptações são por si só objetos estéticos, e 

são interpretadas e valorizadas quando são teorizadas como obras duplicadas, ou 
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multilaminadas. Pois, se as adaptações são novas formas de palimpsestos, nada  mais 

justo que se estudem as camadas  textuais que configuram esse novo texto. Portanto, a 

teoria da adaptação se dedicará exatamente a estudar a relação entre a matéria prima 

constituinte e sua nova substância que pode destacar suas origens, ou se tornar 

autônoma a ela. 

A crítica, no entanto, segundo Stam (2000, p.54) utiliza palavras pejorativas para 

se referir às adaptações como ‘violação’, ‘interferência’, ‘perversão’, e ‘infidelidade’, 

que são palavras que nos remetem à violência, crime e situações passionais, e não a uma 

relação entre textos ou entre texto e mídia. Naremore (2000, p.2) escreve ironicamente 

que essa discussão sobre adaptação pode ser ilustrada através de um cartum publicado 

na Revista New Yorker no qual Alfred Hitchcock descrevia para François Truffaut que 

duas cabras comiam latas de filmes. Então, uma das cabras virava-se para a outra e 

dizia: “Pessoalmente, eu gostei mais do livro.” Logo após esse toque de humor e ironia, 

Naremore escreve que mesmo no espaço acadêmico quando o texto não se direciona 

para o julgamento de adequação ou fidelidade à fonte, a resenha crítica tende a ser 

estreito em sua extensão, e é sempre respeitoso ao texto precursor. 

Um dos fatos mais curiosos é que apesar do olhar de desconfiança da crítica em 

geral, e de uma parcela de leitores/espectadores que cobram uma relação de fidelidade 

entre o texto-fonte e as adaptações, nada impede que as adaptações continuem populares 

e continuem a ser produzidas com grande frequência e vencem também prêmios como 

Oscars, Grammys, Emmys, além de movimentar as vendas nas livrarias depois da 

exibição da obra adaptada no cinema, como aponta Hutcheon (2006 p.90).  

As adaptações sugerem um sucesso econômico e investimento estável por parte 

dos diretores e produtores em algo que já obteve êxito e reconhecimento, ainda que 

exclusivo do público literário, além é claro de serem usadas como estratégia de 

marketing para movimentar a venda e procura pela obra-fonte que originou a adaptação 

nas livrarias. 

O julgamento negativo de valor advindo da crítica parece ser contraditório à 

grande circulação e consumo de adaptações no campo literário. Stam (2000 p.58) 

acredita que parte da desconfiança relacionada às adaptações surge da logofilia - onde a 

palavra  parece ter mais poder (como vimos com Roubine) e adquire privilégios 

seniores na cronologia da criação de uma adaptação. Os logófilos convertem os textos 
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dos livros em escritos sagrados que devem ser respeitados. Para rebater essa crença de 

que a palavra é primeira e a imagem secundária, Stam (2008 p.21) explica que a uma 

adaptação não é a ressuscitação de uma palavra original, mas sim uma volta num 

processo dialógico em andamento. Somente com o entendimento do que é o dialogismo 

intertextual, é que se consegue transcender as questões da “fidelidade” de acordo com 

Stam. Nessa pesquisa, esse dialogismo é retomado através da construção de novos 

significados para o texto-fonte e para suas adaptações fílmica e televisiva. 

A partir do advento do cinema, a literatura passa a fornecer argumentos para a 

realização de filmes. Por um bom tempo depois do surgimento do cinema, o texto 

literário continuou sendo sacralizado como o original, o primeiro, e, portanto, aquele 

que deveria ser respeitado. Há então um debate entre cinema e literatura do qual surgem 

indagações como: o filme é fiel ao livro?  

No século XIX, segundo Aumont (2006, p.25) também houve um similar 

processo de depreciação que se direcionava ao teatro porque, segundo a crítica da 

época, este fazia uso de textos literários na maior parte de seus espetáculos, e não lhes 

era fiel. Para a crítica, a literatura era imediatamente superior ao teatro, que era 

considerado apenas então arte para as massas. Aumont (2006, p.24) escreve que é difícil 

não sorrir ao saber que mais adiante comentário similar acolheria o cinema no momento 

do seu surgimento, quando se dizia que este último era distração de um povo estúpido. 

Apesar dos comentários negativos quanto às adaptações cinematográficas, o 

cinema continuou a fazer uso de argumentos literários. Aumont (2006, p.44) contabiliza 

que de 1910 até 1915 Dickens foi adaptado quinze vezes; Shakespeare, treze vezes, 

Dumas, onze; Longfellow, nove vezes, por exemplo. E ainda hoje filmes com sucesso 

nas bilheterias ou ganhadores de prêmios geralmente são adaptações de obras literárias. 

Seja o público conhecedor do texto-fonte, ou não.  

Em uma obra mais recente organizada por Ismail Xavier ([1983] 2008, p.295) há 

o texto escrito por Jean Epstein (1974) no qual Epstein lembra os comentários negativos 

que denigrem o cinema frente ao livro. Tais comentários têm origem na mesma raiz que 

favorece o teatro frente ao cinema e que foi comentada por Aumont. Tal fundamento 

implica no fato de que a leitura desenvolveria as qualidades superiores, intelectuais dos 

seres humanos. Ao passo que o cinema induziria à emoção, que é uma faculdade 

primitiva.  
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Como o cinema encontra um apelo entre as classes populares, como qualquer fenômeno 

da indústria cultural do século XX, Epstein ([1974] 2008 p.296) advoga pelas  

adaptações cinematográficas para que elas atinjam uma plateia mais numerosa e 

diversificada a um público só de leitores, até porque os filmes não excluem iletrados e 

semiletrados, por exemplo. No entanto, penso que este posicionamento pode ser um 

tanto inocente. Pois nem toda adaptação irá atingir o grande público.22 Há sem dúvida, 

um apelo popular no cinema, mas um filme dirigido com algum filtro em particular 

(como o feminismo, por exemplo) sobre uma determinada obra literária pode se voltar a 

um público específico, que não é o público popular. 

Talvez, possa se dizer que as próprias adaptações de Kazan e Jordan para o texto 

de Williams aqui estudado não são adaptações que atingem o grande público nos dias 

atuais. Somente aqueles que apreciam o cinema, os atores envolvidos nas produções e 

Tennessee Williams possam ser alguns dos conhecedores da obra e suas adaptações. Ou 

seja, adaptações fílmicas como as de Kazan e que já foram extremamente populares em 

uma época podem ser ressignificadas em outros tempos como um marco ou exemplo 

representativo de uma época passada em outra. 

Portanto, as adaptações não são meras cópias. São discursos em diálogo com a 

literatura ou outras artes e que possuem um próprio campo de investigação e pesquisa, e 

devem ser estudadas de acordo com suas próprias condições (históricas, econômicas, 

sociais), que de acordo com Xavier ([2008] 2012, p.162) são as condições sociopolíticas 

e materiais da prática cinematográfica “operante sobre elementos (signos) pertencentes 

a uma determinada linguagem.”. 

A estudiosa da área da adaptação, Julie Sanders escreve que as investigações não 

almejam medir o grau de fidelidade das adaptações, simplesmente porque não se pode 

estabelecer o texto original como modelo a ser reproduzido. 

 

                                                 
22 “O crime do padre Amaro, por exemplo, sucesso literário de Eça de Queiroz, foi adaptado ao cinema 
mexicano em 2002. No entanto sua exibição ficou restrita aos circuitos alternativos, mais conhecidos 
como “cinemas de filme cult”. Da mesma maneira, a recente adaptação do aclamado e premiado 
Midnight’s Children (1981), de Salman Rushdie, que consta em catálogo permanente de uma grande 
editora nacional com boas vendas, está em cartaz há um mês (em 21/12/2013), porém praticamente 
despercebido por crítica e público. Aliás, a crítica foi negativa. E Rushdie não foi apenas roteirista como 
também narrador da adaptação de sua própria obra A ideia aqui é mostrar que há apelo, mas as razões do 
sucesso ou fracasso são inúmeras e não estão necessariamente relacionadas com a fidelidade.  
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Intellectual or scholary examinations of this kind are not aimed at identifying 
‘good’ or ‘bad’ adaptation. On what grounds, after all, could such a 
judgement be made? Fidelity to the original? As I hope this volume indicates, 
it is usually at the very point of infidelity that the most creative acts of 
adaptation and appropriation take place. The sheer possibility of testing 
fidelity in any tangible way is surely also in question when we are dealing 
with such liable texts as Shakespeare’s plays. Adaptation studies are, then, 
not about making polarized value judgments, but about analyzing process, 
ideology and methodology.  
                                                           (SANDERS 2006. p, 20)23   

 

 Sanders considera, portanto, que o julgamento de fidelidade entre os pólos 

original e cópia, texto-fonte e adaptação não faz parte dos estudos da área de pesquisa. 

Seria mais interessante dentro dos estudos da adaptação analisar o processo, a ideologia 

e metodologia que envolvem as adaptações, principalmente porque os conceitos de 

fidelidade e originalidade são questionáveis na atualidade.  

E é exatamente este o caminho adotado nesta pesquisa. Pois ao estudar como os 

alunos produzem sentido a partir das leituras das adaptações de Tennessee Williams, 

compreendo que a adaptação é um texto sobre o qual sentidos são produzidos. Esses 

sentidos não se constroem em um vácuo, mas são carregados de discursos identitários 

trazidos pelos leitores, diretores e atores que trabalham para ressignificar os textos. 

 Um dos aportes teóricos que me auxiliam a investigar a diferença entre ‘original’ 

e ‘cópia’ é o texto de Benjamin ([1936] 1999, p.217). Nele, Benjamim aponta que as 

massas exigem para si uma maior proximidade com o objeto que desejam, e 

experimentam a sensação da proximidade com o original em cada reprodução que lhes é 

dada. Assim, Benjamin ([1936] 1999 p.215) escreve que toda a pluralidade de cópias 

que substituem uma única existência é um sintoma de uma mudança de tradição, uma 

crise contemporânea e renovação da humanidade, cujo agente mais poderoso é o 

cinema: 

 

By making many reproductions it [the technique of reproduction] substitutes 
a plurality of copies for a unique existence. And in permitting the 
reproduction to meet the beholder or listener in his own particular situation, it 
reactivates the object reproduced. These two processes lead to a tremendous 

                                                 
23 Pesquisas intelectuais ou acadêmicas desse tipo não são destinadas a identificar uma adaptação‘ruim’ 
ou ‘boa’. Com que base pode tal julgamento ser feito? Fidelidade ao original? Como eu espero que esse 
volume indique, geralmente é no acontecimento de uma infidelidade que os atos mais criativos de 
adaptação acontecem. A mínima possibilidade de testar a fidelidade de alguma forma tangível fica 
claramente em questão quando se trata de textos como as peças de Shakespeare. Os estudos da adaptação 
não são então destinados a fazerem valores de julgamento polarizado, mas são destinados a analisar o 
processo, a ideologia e metodologia. 
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shattering of tradition which is the obverse of the contemporary crisis and 
renewal of mankind. Both processes are intimately connected with the 
contemporary mass movements. Their most powerful agent is the film. Its 
social significance, particularly in its most positive form, is inconceivable 
without its destructive, cathartic aspect, that is, the liquidation of the 
traditional value of the cultural heritage (…) Abel Gance exclaimed 
enthusiastically: ‘Shakespeare, Rembrandt, Beethoven will make films…all 
legends, all mythologies and all myths, all founders of religion, and the very 
religions…await their exposed resurrection, and the heroes crowd each other 
at the gate.24 

 

 Assim, pode-se dizer que o cinema começa a surgir com a criação e recriação de 

argumentos e mitos celebrados pela literatura, ou seja, o cinema é um veículo de 

histórias, valores e ideologias, porém mais voltado ao entretenimento de massa do que 

propriamente à manifestação artística tal como na tradição ocidental cujo paradigma 

foi revolucionado, como se pode concluir a partir dos escritos de Benjamim. As 

adaptações de certo modo ‘digerem’ a interpretação do texto para apresentá-lo ao 

público. Público que certamente abarca o público de leitores de um espaço 

educacional como escolas e universidades, por exemplo. Bazin ([1948] 2000) é um 

dos autores que vê as adaptações como digest25, e compreende que a noção de 

originalidade não faz mais sentido. Pois a forma para Bazin ([1948] 2000, p. 20) é um 

signo, uma manifestação visível de estilo e que se encontra inseparável do conteúdo 

narrativo. Sob essas circunstâncias, a fidelidade à forma é deveras ilusória em 

qualquer adaptação, até mesmo naquela que se imbui da missão de fidelidade. Bazin 

([1948] 2000, p.22) critica o elitismo advindo da corrente que julga as adaptações com 

desprezo, advogando em seu favor, visto que para Bazin, as adaptações fazem com 

                                                 
24 Por fazer muitas reproduções, isto [a técnica da reprodução] substituiu uma pluralidade de cópias 
advindas de uma única existência. E ao permitir que a reprodução chegue ao leitor ou ao espectador em 
sua própria situação particular, o objeto reproduzido é reativado. Esses dois processos conduzem um 
balançar da tradição que é oposta à crise contemporânea e a renovação da humanidade. Ambos processos 
estão conectados aos movimento de massa contemporâneos. O agente mais poderoso deles é o cinema. 
Seu significado social, particularmente na sua forma mais positiva é inconcebível sem seu aspecto 
destrutivo e catártico, isto é a liquidação do valor tradicional de uma herança cultural (...) Abel Glance 
exclamou  com entusiasmo: ‘Shakespeare, Rembrandt, Beethoven farão filmes…todas lendas, todas 
mitologias e mitos, todos fundadores de religiões, e suas próprias religiões…esperam sua ressureição 
exposta, e os herois se amontoam no portão. 
 
25 Bazin ([1948] 2000, p.26) define a palavra digest da seguinte forma: “The very word digest, which 
sounds at first contemptible can have a positive meaning. “As the word indicates”, Jean-Paul Sartre 
writes, “it is a literature that has been previously digested, a literary chyle.” But one could also understand 
it as literature that has been made more accessible through cinematic adaptation, not so much because of 
the oversimplification that such adaptation entails (...), but rather because of the mode of expression itself, 
as If the aesthetic fat, differently emulsified, were better tolerated by the consumer’s mind.”  
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que muitos se interessem pela literatura, além de movimentar a venda do livro onde se 

encontra o texto-fonte: 

 

 As far as the cinema is concerned, my intention is not to defend the 
indefensible. Indeed, most of the films that are based on novels merely usurp 
their titles, even though a good lawyer could probably prove that these 
movies have an indirect value, since it has been shown that to the sale of a 
book always increases after it has been adapted to the screen. And the 
original work can only profit from such an exposure. Although The Idiot, for 
example, is very frustrating on the screen, it is undeniable that many potential 
readers of Dostoyevsky have found in the film’s oversimplified psychology 
and action a kind of preliminary trimming that has given them easier access 
to an otherwise difficult novel.26 

 

 Em Que’est-ce que le cinema? Bazin (1959, p.10) continua rebatendo a corrente 

que deprecia as adaptações, e reforça o pensamento de que a crítica que trata a 

adaptação cinematográfica como algo imoral ou desprezível é a crítica moderna, pois 

na antiguidade era comum a influência recíproca entre os pintores, e a noção de plágio 

somente começou a aparecer no século XVII.  Depois de combater as críticas 

negativas feitas às adaptações, Bazin (1959, p.25) declara em defesa das mesmas que 

adaptar não é trair, mas sim respeitar: 

 

Adapter, enfin, n’est plus trahir, mais respecter. Pour pendre une 
comparaison de circonstances dans l’ordre matériel: Il fallait, pour atteindre à 
cette haute fidélité esthétique, que l’expression cinématographique fit des 
progrès comprarables à ceux de l’optique.27 

. 

Todo o pensamento de Bazin quanto a ter uma essência a ser captada pelo filme, 

o otimismo de Walter Benjamim quanto a levar as classes populares a uma 

dessacralização da recepção estética do cinema já foram repensados pela crítica, 

sobretudo, a crítica francesa pós-1968. De acordo com Xavier ( [2008] 2012 p.162), a 

referida crítica não partilha do otimismo de Benjamin, mas também não descarta 

                                                 
26 Até onde o cinema é considerado, a minha intenção não é defender o indenfensável. Na verdade, 
muitos dos filmes que são baseados em romances meramente usurpam os seus títulos, mesmo que um 
bom advogado pudesse provar que esses filmes tem um valor indireto, uma vez que a venda de livros 
sempre aumenta depois que eles são adaptados para as telas. E a obra original pode somente lucrar com 
tal exposição. Embora, O Idiota, por exemplo, seja frustrante na tela, é inegável que inúmeros leitores de 
Dostoyevsky em potencial encontraram na psicologia  e na ação simplificada do filme um tipo de corte 
preliminar que permitiu a eles o acesso a um romance então difícil.  
 
27 Finalmente adaptar  não é trair, e sim respeitar. Para descrever uma comparação de ordem material: 
Seria necessário, para atingir tal fidelidade estética, que a expressão cinematográfica fizesse progressos 
comparáveis aos da estética. 
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alternativas de redenção do cinema no campo de batalha ideológico. E ainda admite 

que é a indústria quem acaba explorando novas formas de representação onde os 

filmes são “mercadorias altamente rentáveis.” 

 Hoje se chega à indicação de que a adaptação entre as diferentes mídias não 

pode ser uma tradução literal e seguindo as orientações metafóricas de Bazin, McCabe 

(2011, p.5), reitera que as adaptações não devem ser entendidas como uma mídia que 

traduz a outra, mas sim como duas mídias que produzem um todo que não é redutível 

à soma de suas partes:  

 

The film theorist who understood this most clearly was André Bazin who, in 
two particularly luminous articles, sketched out the basis for understanding 
this new form of adaptation that could not be understood as one medium 
translating another but as two media making a whole that was not reducible 
to the sum of its parts.28 

 

Se a adaptação não é uma mera soma de partes, ou de mídias que se traduzem de 

modo fidedigno, surgem os questionamentos feitos pelo teórico da tradução, Lawrence 

Venuti. O autor (2007, p.27) se pergunta se a adaptação seria uma nova obra. E caso a 

adaptação seja tratada como obra autônoma, seria ela também um original:  

 
“Yet if an adaptation is by definition a second order creation, if it consists of 
numerous intertextual and intersemiotic relations to prior materials, not just 
the literary text it adapts, in what sense  can it be called ‘original’?”29 

 
 Para responder sua própria questão, Venuti elabora o pensamento de que o 

original é mediado por um interpretante, ou uma espécie de filtro ideológico. Esse 

interpretante é que seria o responsável pelas escolhas a serem usadas nas adaptações, 

assim o autor entende que há uma recontextualização do original. Diante desse 

processo de recontextualização, conclui-se que a fidelidade é ilusória. 

  Ao refletir sobre o conceito de interpretante criado por Venutti, Dudley Andrew 

(2011, p.32) escreve que esse interpretante deveria ser isolado para que as escolhas do 

                                                 
28 O teórico do filme  que compreendeu isso de forma mais clara foi André Bazin que, em dois de seus 
iluminados artigos,  esquematizou a base para o entendimento dessa nova forma de adaptação que não 
poderia ser compreendida como um meio traduzido por outro, mas sim como duas mídias que constitutem 
um todo que não ficou reduzido à soma de suas partes. 
 
29 Ainda, se uma adaptação é por definição uma segunda ordem de criação, se ela consiste em numerosas 
relações intertextuais e intersemióticas a materiais que lhe são anteriores, o texto literário não apenas 
adapta, em que sentido ela pode ser considerada ‘original’? 



 
 

 

52 

diretor fossem avaliadas. Andrew lembra ainda que essa avaliação deve considerar 

critérios culturais, semióticos e sociais, pois a adaptação passa a ser uma 

recontextualização e reescritura do texto-fonte para torná-lo inteligível e interessante 

aos receptores situando o texto em diferentes padrões de uso da linguagem, em 

diferentes tradições literárias, diferentes valores culturais, diferentes instituições sociais, 

e geralmente em um contexto histórico diferente. 

Lefevere & Bassnett (1990 p.9) exemplificam o poder da grande circulação 

cultural das adaptações através do exemplo de Un Amour de Swan de Proust. Ao ler e 

estudar Proust, diversos acadêmicos publicam livros em francês, resumos, elucidações 

sobre a obra e etc. Entretanto, os autores chamam atenção para o fato de que se a 

população francesa comum for indagada na rua sobre quem é Swan, a resposta será que 

Swan é Jeremy Irons ao se recordarem da adaptação fílmica para a obra de Proust. 

Talvez, eu possa dizer que é dessa forma também que muitos alunos conhecem 

determinadas obras literárias. E muitas vezes, eles nem sabem realmente que são obras 

literárias, mas já usufruíram de seu texto através do cinema. 

 Assim, Lefevere & Bassnett (1990 p.9) sugerem que é esse o modo como a 

literatura opera na cultura da nossa era: através do cinema. Hillis Miller (apud Lefevere 

& Bassnett 1990) que clama que a nossa cultura comum tem sido cada vez mais 

imagética. Na concepção de Lefevere & Bassnett (1990 p.9-10) a imagem exerce, 

portanto um grande impacto em uma cultura que é cada vez mais visual. Por mais que 

estudantes de literatura e professores lamentem esse estado atual de circulação literária, 

o texto não pode mais ter o status de elemento sacrossanto nos departamentos de 

literatura.  

Sendo assim, os autores advogam que as reescrituras/traduções/adaptações sejam 

estudadas com seriedade e sejam vistas como um modo de sobrevivência da literatura. 

Aqui a palavra ‘imagem’ tem um sentido literal e metafórico ampliado. O discurso 

literário mostra-se através de diferentes imagens que já não são a obra primeira, mas 

sim uma espécie de reflexo ou essência de um original que já perdeu seu status de 

originalidade 

DeBona (2009 p.113) nota que em que 1928 já havia uma grande quantidade de 

publicações que serviriam como suporte pedagógico, e que implicariam indiretamente 

na formação de público para o cinema.  
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Uma dessas publicações foi o livro Motion Picture Preferences for Different 

School Grades de Mary Allen Abbott e publicado pela Columbia University Press. 

Seguem como exemplos desse tipo de publicação os livros How to Appreciate Motion 

Pictures: A Manual of Motion Picture Criticism Prepared for High School Students de 

Edgar Dale publicado pela Mcmillan, Teaching Motion Picture Appreciation de 

Elizabeth Pollard, e How to Judge Motion Pictures publicados respectivamente pelas 

editoras da Universidade de Ohio e da Scholastic. 

Mas, talvez, um dos livros mais importantes, segundo DeBona (2009 p.113) é 

datado de 1930 cujo título Photoplay Appreciation in American High Schools, escrito 

por William Lewin. Cada volume dessa série apresentava uma discussão de um filme 

voltado para o público estudantil, e em determinados volumes havia ainda um manual 

do professor, introdução ao filme e livro com perguntas para estudo, e instruções que 

ensinavam sobre o local, período, figurino e personagens. Havia também uma série de 

instruções como as de que o aluno deveria ler o livro antes de ver o filme, e que em uma 

primeira leitura ele não deveria prestar atenção em textos de rodapé, só retornando a 

essa leitura depois de ver o filme. 

B.Ray (2000, p.44) relata que ao conduzir uma breve observação no livro 

Literature and Film: An Annotated Bibliography (1909-1977) de Jeffrey Egan Welch 

há a sugestão de diversos títulos para estudos como ‘Henry James into Film’, 

‘Hemmingway on the screen. ’, ‘Three Filmed Hamlets. ’ Todos esses estudos 

trabalhavam com base comparativa entre filme e literatura, mas não saíam da questão 

improdutiva sobre qual era o melhor, e inevitavelmente era sempre a literatura elevada 

ao estado de melhor. Atualmente no Brasil, há um infindável número de páginas na 

internet que ensinam literaturas através de adaptações sem ainda, contudo abandonar a 

discussão sobre a mítica fidelidade ao texto-fonte, e que é  objeto de investigação da 

presente pesquisa. 

 Da teoria à prática, nota-se que o parâmetro da fidelidade, da originalidade, do 

uso e do valor das adaptações não é nem um ponto pacífico, nem um assunto discutido e 

acabado como alguns teóricos podem pensar, e faz parte do discurso do aluno na sala de 

aula de literatura. Por isso, há a necessidade de se repensar sobre essas questões, 

sobretudo quando se intenciona estimular e desenvolver o letramento literário tendo as 

adaptações como ponto de partida e estímulo à leitura. 
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 Diante das reflexões advindas da teoria da adaptação, dos estudos discursivos 

Bakhtinianos, e do dialogismo entre cinema e literatura abrem-se perspectivas de busca 

e negociação de sentido. E a sala de aula de literaturas, segundo Jordão (2004, p.76) 

deve se lançar nessa busca por significações, levando em consideração os leitores 

enquanto sujeitos culturais e históricos em um mundo rico em signos: 

A leitura de textos literários é vista na pós-modernidade como um processo 
de interpretação tão complicado e fragmentado quanto o sujeito, tão 
determinado por inter-relações quanto o mundo dos signos, tão distante de 
interpretações absolutas quanto os valores culturais. Nesses tempos pós-
modernos, as leituras não são mais reconhecidas a partir de conceitos 
inquestionáveis como verdade, autor, conhecimento teórico, ou crítica 
literária; leituras são agora consideradas sempre em relação a determinadas 
comunidades e padrões interpretativos vigentes, ao lado de estruturas de 
poder/conhecimento (Foucault: 1980). Não se discutem as leituras como 
certas ou erradas, mas sim como interpretações legítimas quando aceitarem e 
corresponderem a procedimentos interpretativos validados pelas 
comunidades onde se queiram inserir, ou nas quais sejam produzidas.  
(JORDÃO, 2004 p.76) 

 

 Ao citar Foucault, Jordão (2004, p.76) lembra que “...a educação literária ainda 

parece centrar seus processos de legitimação no que Foucault chamou de “princípio do 

comentário” (1996 a e b).”. A autora explica que de acordo com Foucault, o princípio de 

comentário30 “pressupõe a existência de um texto e de um significado originais. Os 

outros textos escritos sobre o tal texto original, presumem recuperar o significado 

primeiro, sendo cada um deles, portanto, uma representação do texto original, e não 

simplesmente um texto diferente.”. Assim, a sala de aula legitimaria somente os tais 

significados e texto originais, desautorizando outras interpretações.  

 É no combate a essa sala de aula tradicional que desautoriza os leitores enquanto 

sujeitos discursivos e ignora um mundo rico em imagens que o uso das adaptações deve 

ser feito. Sobretudo no caso do gênero dramático em que o cinema está mais acessível 

ao aluno em termos econômicos e até geográficos como vimos na introdução dessa tese. 

 

                                                 
30 Foucault ([1970]2008, p.24-25) define comentário: “Por ora, gostaria de me limitar a indicar que, no 
que se chama globalmente um comentário, o desnível entre texto primeiro e texto segundo desempenha 
dois papéis que são solidários. Por um lado permite construir (e indefinidamente) novos discursos: o fato 
de o texto primeiro pairar acima, sua permanência, seu estatuto de discurso, sempre reatualizável, o 
sentido múltiplo ou culto de que passa a ser detentor,a reticência e a riqueza essenciais que lhe 
atribuímos, tudo isso funda uma possibilidade aberta de falar. Mas, por outro lado, o comentário não tem 
outro papel, sejam quais forem as técnicas empregadas, senão o de dizerem enfim o que estava articulado 
silenciosamente no texto primeiro.”.  
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2.1.2. Reflexões sobre o dialogismo entre as artes cinematográficas e literárias, e o 

cinema como suporte pedagógico. 

 

 “A relação entre literatura e cinema”, de acordo com Avellar (2007, 113), “se 

realiza no instar da linguagem, onde se forma o pensamento, uma vez que o cinema, 

como a literatura, é linguagem”. Deste entremeio entre cinema e literatura tem-se então 

uma relação dialógica dentro da perspectiva bakhtiniana, e que posteriormente seria 

ressignificada por Julia Kristeva sob o nome de intertextualidade. Dialogismo e 

intertextualidade são dois conceitos separados pelo tempo, contexto histórico e espaço 

que conversam entre si e são fundamentais para a reprodução e sobrevivência dos 

discursos. Assim, os discursos cinematográficos e literários vão se ressignificando ao 

passo que se cruzam ao longo dos tempos. Fiorin (2006, p.165) julga que o termo 

‘intertextualidade’ cunhado por Kristeva vem sendo utilizado de maneira muito “frouxa’ 

ao longo do tempo. Portanto, ele advoga pela importância de se retomar as origens para 

o estudo da intertextualidade nos estudos bakhtinianos, de forma que haja um 

fortalecimento da teoria e das discussões a respeito do intertextual e dialógico. 

 As noções de intertexto e interdiscursividade encontram-se em Bakhtin sob o 

nome de dialogismo, que ocorre sempre entre discursos que não são necessariamente 

discursos similares ou próximos um do outro. Sobre este ponto Bakhtin ([1979] 2006 

p.320) escreve que “Dois enunciados alheios confrontados, que não se conhecem e 

toquem levantem o mesmo tema (ideia) entram inevitavelmente em relações dialógicas 

entre si. Eles se tocam no território do tema comum, do pensamento comum.”. Através 

desse pensamento bakhtiniano , Brait ([2005] 2011 p.94) conclui que o dialogismo nem 

sempre é harmonioso, mas ele constitui a natureza interdiscursiva da linguagem: 

 

 Por um lado, o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre 
simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos que 
configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. É nesse sentido 
que podemos interpretar o dialogismo como o elemento que instaura a 
constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem. 

 

 E é através do estudo da interdiscursividade da linguagem que será possível 

derrubarmos enganos como o da superioridade do discurso literário frente ao cinema, 

por exemplo, permitindo-nos , sobretudo, combater a ideia de fidelidade com o 

reconhecimento da falácia em torno de uma ideia de originalidade. Na verdade, esta tese 
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entende que, uma vez que todo discurso assume uma tipificação e legitimidade que lhe 

são próprias ele pode dialogar com outros discursos  – como é indicado na perspectiva 

de Bakhtin ([1979] 2006 p.309): 

 

O texto como enunciado incluído na comunicação discursiva (na cadeia 
textológica) de dado campo. O texto como mônada original, que reflete todos 
os textos (no limite) de um dado campo de sentido. A concatenação de todos 
os sentidos (uma vez que se realizam nos enunciados). As relações dialógicas 
entre os textos e no interior de um texto. Sua índole específica (não 
linguística). Diálogo e dialética. (...) 

 

 Logo em seguida, Bakhtin reitera que os textos se constituem através de suas 

repetições, as quais são inerentes ao sistema de linguagem que está por trás de cada um 

deles. Segundo o autor, não há um texto único, mas sim textos singulares, suscetíveis a 

repetições em situações dialógicas. Penso que as adaptações possam ser compreendidas 

deste modo: como repetições criativas e dialógicas entre os discursos onde um texto 

puro (original) é ilusório. Nas palavras de Bakhtin (op.cit.): 

 

 Não há e nem pode haver textos puros. Além disso, em cada texto existe 
uma série de elementos que podem ser chamados de técnicos (aspecto técnico 
do gráfico, da obra, etc.). Portanto, por trás de cada texto está o sistema da 
linguagem. A esse sistema corresponde no texto tudo o que é repetido e 
reproduzido e tudo o que pode ser repetido e reproduzido, tudo o que pode 
ser dado fora de tal texto (o dado). Concomitantemente, porém, cada texto 
(como enunciado) é algo individual, único e singular, e nisso reside todo o 
seu sentido (sua intenção em prol da qual ele foi criado). É aquilo que nele 
tem relação com a verdade, com a bondade, com a beleza, com a história. Em 
relação a esse elemento, tudo o que é suscetível  de repetição e reprodução 
vem a ser material e meio. (...) Esse polo não está vinculado aos elementos 
(repetíveis) do sistema da língua (os signos), mas a outros textos (singulares), 
a relações dialógicas (e dialéticas com abstração do autor) peculiares. 

 

 Vemos desta forma que, se o sistema linguístico no seu sentido macro é 

dialógico, por consequência, não se pode falar em pureza do discurso 

cinematográfico/literário, ou sistemas de valoração entre os discursos, ou sobre o 

resultado da união entre eles. Cada discurso está pautado em um sistema linguístico 

próprio e sujeito a repetições infinitas em diálogo constante com outros textos. Desta 

forma, não há discurso melhor ou pior, nem mesmo uma espécie de discurso maculado,  

– a propósito desse entendimento é que Bazin clama por um cinema impuro, pelo 

cinema que dialoga. Os discursos podem sim ser organizados em sequência cronológica, 

mas não em escalas de julgamento de valor. Ainda assim, discursos pertencentes a 
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épocas díspares podem estabelecer relações dialógicas sem ao menos conhecer um ao 

outro. Bakhtin ([1979] 2006 p.331) explica: 

 

Dois enunciados distantes um do outro, tanto no tempo quanto no espaço, que 
nada sabem um sobre o outro, no confronto dos sentidos revelam relações 
dialógicas se entre eles há ao menos alguma convergência de sentidos (ainda 
que seja uma identidade particular do tema, do ponto de vista, etc.). Qualquer 
resenha da história de alguma questão científica (independente ou incluída no 
trabalho científico sobre uma determinada questão) realiza confrontos 
dialógicos (entre enunciados, opiniões, pontos de vista) entre enunciados de 
cientistas que não sabiam nem podiam saber nada uns sobre os outros. O 
aspecto comum da questão gera aqui relações dialógicas. 

 

 Nesta tese eu estudo, dentro desta perspectiva dialógica, as ressignificações para 

a leitura da peça de teatro A Streetcar Named Desire, de Tennessee Williams, e também 

os discursos cinematográficos produzidos a partir de A Streetcar Named Desire, 

realizados nos anos de 1951 e 1995. São estes discursos separados pelo tempo que 

dialogam entre si atualizando e ressignificando seus sentidos. O texto-fonte de Williams 

é meramente o mais antigo dentro de uma cronologia, e não o melhor, digamos assim. 

 Quanto ao estudo das possíveis implicações pedagógicas do cinema, não 

significa que haja uma instrumentalização da sétima arte ou de uma visão reducionista 

sobre a mesma que separe o ensino e da apreciação estética. Pelo contrário, reconheço o 

cinema enquanto discurso e a importância do estudo da estética cinematográfica, 

concordando, portanto, com a fala de Luckács (2001, p.13): 

 

 One interprets the “cinema” at times as an instrument of visual instruction, at 
times as a new and cheap competitor to the theater: on the one hand, it is 
viewed pedagogically, on the other hand, economically. That a new beauty is 
precisely a beauty worthy of its own aesthetic evaluation and determination, 
this is thought by only a few.31 

 

 Assim como não é produtivo o olhar que enxerga o cinema como competidor do 

teatro, ou da literatura, compreende-se que uma abordagem instrumental dos filmes, 

pela qual os mesmos são meros veículos para o ensino de conteúdos, não é nada 

produtiva. Vejo que quando um professor, por exemplo, mostra aos seus alunos o filme 

“A Lista de Schindler” para trabalhar Segunda Guerra Mundial e não desenvolve 
                                                 
31 Pode-se interpretar o “cinema” como instrumento de instrução visual, e em algumas vezes como um 
novo competidor de baixo custo do teatro: por um lado, ele é visto pedagogicamente, do outro, 
economicamente. Pensar que a nova beleza é precisamente uma beleza merecedora de e avaliação e 
determinação estética própria é o pensamento de poucos. 
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nenhuma atividade após a exibição do filme, ou se limita a passar uma atividade 

relacionada ao tema, mas desconectada do filme, o uso do cinema é meramente 

ilustrativo. Não há uma atenção especial ao discurso cinematográfico. Segundo Duarte e 

Alegria (2008, p.69), o uso instrumental do filme nos faz olhar através dele e não para 

ele, e os filmes se tornam apenas “ilustrações luminosas” dos conteúdos que a escola 

valida.  

O histórico do cinema atrelado à educação no Brasil, por exemplo, apresenta 

como marco importante a chegada do cinematógrafo em 1895 e o uso da lanterna 

mágica nas salas de aula como recurso didático; a filmoteca do Museu Nacional 

fundada por Roquete-Pinto em 1910, os debates de educadores sobre a influência do 

cinema na educação brasileira já nos idos de 1920. No entanto, o uso do cinema em sala 

de aula dificilmente deixou de ser instrumental.  

Nesta pesquisa, procuro trabalhar com os filmes para além da  

instrumentalidade, ou seja, eu entendo que o uso dos filmes em sala de aula pode 

abordar o estético, o literário e suas especificidades, e trato a adaptação cinematográfica 

de acordo com o entendimento apresentado por Aumont (2004, p.11-12), de que o filme 

é: “como  obra artística, susceptível de engendrar um texto (análise textual) que 

fundamente os seus significados em estruturas narrativas (análise narratológica) e em 

dados visuais e sonoros (análise icônica), produzindo um efeito particular no espectador 

(análise psicanalítica). Esta obra deve também ser vista na história das formas, dos 

estilos e da sua evolução.”. 

Se o filme está atrelado a um texto, resta saber diante de que texto o analista se 

encontra. Aumont (2004, p. 64) apresenta primeiramente a noção de texto advinda da 

semiologia estrutural do cinema, em que o filme é “um sistema de relações e diferenças, 

mas não um sistema textual: é um sistema mais geral, que pode por definição ser 

“reaproveitado” em vários textos.” Prosseguindo, ele passa à noção do texto como 

processo infinito de produção de sentido em uma perspectiva mais dialógica, que vai ao 

encontro do entendimento de texto cinematográfico proposta nesta tese. Por fim, ele 

chega ao entendimento proposto por Barthes chamado de polissemia em que um filme 

apresenta uma série de códigos textuais que podem ser isolados e estudados.  

Nesta pesquisa opto por compreender que o texto-fílmico é um sistema textual 

composto por signos, códigos visuais e sonoros que entram em constante diálogo com 
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outros textos, sejam eles também fílmicos ou não. Além disso, entendo que, para meus 

propósitos pedagógicos nesta pesquisa, o texto-fílmico não é nem uma estrutura rígida a 

ser analisada quadro a quadro ou por temas com rigor científico, nem mesmo uma obra 

aberta que produz inúmeros significados. Meu interesse é vê-lo como texto dialógico a 

ser ressignificado dentro da sala de aula de literatura. 

Em seu artigo “Cinema e educação: formando espectadores para um cinema 

diverso.” Bruzzo (2011, p.4) lembra que os professores também estão na condição de 

espectadores, e que interrogar-se sobre o lugar dos filmes na escola depende de saber as 

relações dessa instituição com a cultura e sua abertura para as investigações criativas 

das diversas linguagens, dentre as quais as audiovisuais. É preciso que o grupo de 

docentes e discentes não veja mais o cinema  – em qualquer suporte midiático que ele 

apareça  – como algo de menor valor para que ele, o cinema, tenha seu lugar validado 

na escola e fique longe de uma perspectiva de julgamento de valor depreciativo frente à 

literatura. Em uma entrevista à Revista Cult, o diretor de cinema Fernando Meirelles 

destacou para a jornalista Marília Kodic a necessidade da inclusão do audiovisual na 

educação, e da necessidade de que haja uma espécie de letramento visual:  

 
(...) e já que falamos em educação, acho curioso que as escolas tenham curso 
de literatura em seus currículos, mas não falem sobre cinema e TV. Seria 
ótimo termos uma audiência mais crítica e a escola me parece o lugar certo 
para formá-la. Quantas horas um garoto passa lendo por ano e quantas horas 
ele passa vendo TV ou filmes? Faz sentido ensinar a “ler” o que se assiste 
diariamente. 

 

Carvalho (2007, p.13) também convida a uma reflexão e conclama ao letramento 

visual, quando a pesquisadora apresenta a seguinte indagação: 

 

Na escola, aprendem a ler impressos e a escrever manuscritos, e então, o 
indivíduo é considerado alfabetizado. Mas em que momento aprende-se a 
“ler” ou a “escrever” um texto audiovisual? Alguém ensina  o aluno a assistir 
a um programa de televisão ou assistir um filme? Quando o aluno aprende 
como é o processo de desenvolvimento de um programa televisivo ou de um 
filme? É possível ensinar a “ler” e a “escrever” um texto audiovisual? 

 

 Carvalho (2007, p.17) continua explicando que não basta ter acesso à tecnologia. 

O indivíduo precisa “compreender o processo de produção e transmissão das 

informações para desenvolver uma recepção crítica e consciente dos textos, das imagens 
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e dos sons que são disseminados pelos meios de comunicação.”. Carvalho (2007, p.19) 

também alerta que o audiovisual faz parte da bagagem que os jovens levam consigo 

para as salas de aula do ensino superior e que é possível que o professor possa 

compreendê-los melhor se estiver em contato com os alunos e admitir que os meios de 

comunicação visual também educam. Ainda segundo a mesma (p.42), os professores 

que trabalham com a utilização de tecnologias e meios de comunicação desempenham a 

função de professores orientadores, debatedores, coordenadores e condutores de 

diálogo.  

 Ao ser perguntado sobre a relação entre cinema e educação em uma entrevista, 

Ismail Xavier respondeu que a dimensão educativa sempre procurou no cinema alguma 

temática para formar valores, visões de mundo, conhecimento e ampliação de repertório 

onde o cinema fica reduzido à educação e aos rótulos impostos pelos temas. Em 

seguida, Xavier (2008, p.14) conclama que o cinema que educa é o cinema que faz 

pensar: 

 

Para mim, o cinema que “educa” é o cinema que faz pensar, não só o cinema, 
mas as mais variadas experiências e questões que coloca em foco. Ou seja, a 
questão não é passar conteúdos, mas provocar uma reflexão, questionar o 
que, sendo um construto que tem história, é tomado como natureza, dado 
inquestionável.  

 

Diante das considerações de Carvalho e Xavier, com as quais eu concordo, vejo 

que a importância dialógica entre o cinema e a literatura através das adaptações pode 

promover o letramento literário, gosto e apreciação estética das obras, e reconhecer o 

discurso literário enquanto vivo e atuante na sociedade. Conduzir os alunos a 

reconhecer os meios e contextos de produção literária, cinematográfica e cultural é uma 

ação educativa que certamente resultará em um aluno detentor e agente multiplicador do 

conhecimento literário, cinematográfico e cultural, e que, por conseguinte, a 

questionamentos, reflexões e indagações sobre todos os discursos circulantes, sabendo 

que educação, cultura e literatura podem ser considerados, empregando o conceito de 

Bourdieu, bens simbólicos, o capital cultural que em grande parte determina as 

desigualdades sociais já a partir das práticas escolares. Logo, esse aluno, detentor de 

uma educação literária crítica certamente pode se transformar em um agente 

transformador e usufruir de uma educação não-excludente.  
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2.1.3 Reflexões sobre o letramento literário na sala de aula. 

 

 A mudança do paradigma sobre o que se entendia por leitura saindo de uma 

visão estruturalista e formalista para uma ideia de trocas discursivas provocou um 

impulso maior nos estudos sobre a leitura, de acordo com Jouve ([1993] 2002 p.11). 

Adotando a definição de Fiorin (2009 pp.48-49), passa-se a compreender a leitura como 

a “análise de mecanismos intra e interdiscursivos de produção de sentido, onde a 

validação e interpretação dos enunciados não se limitam a uma única significação, 

significação esta que também não é ilimitada.”. Para Fiorin (Op.cit), cabe ao leitor 

descobrir as virtualidades textuais do texto. 

 O leitor real, segundo Jouve ([1993] 2002 p.49), longe de ser desencarnado, é 

uma pessoa inteira, que como tal reage plenamente às solicitações psicológicas e à 

influência ideológica do texto. Jouve (Op. cit. p.66) lembra que o leitor está ao mesmo 

tempo ‘orientado’ e ‘livre’ para perseguir caminhos interpretativos, bem como nos 

falam Maingueaneau e Umberto Eco no capítulo 1 desta tese. Não se pode pressupor 

que haja um leitor-modelo, e há vários caminhos interpretativos que podem ser 

validados. E a presente pesquisa pretende estudar, quais são as múltiplas interpretações 

possíveis a partir da liberdade criadora do aluno enquanto leitor e sujeito discursivo. 

Para Jouve (Op. cit. p.102 e p.107), “A leitura é, portanto, libertação (desengajamento 

da realidade) e preenchimento a partir dos signos do texto, um universo marcado pelo 

seu próprio imaginário.”.  

 O cinema é mencionado por Zilberman (2009 pp. 28-29) como uma leitura de 

contraste entre a liberdade criadora e interpretativa do leitor que lê o texto escrito no 

papel. Ela escreve que é natural que os suportes literários mudem, e exemplifica que na 

Grécia era a argila, na atualidade, o CD, e podemos também adicionar o cinema aos 

exemplos. Em “Sim, a Literatura Educa.” Zilberman (2008, p.18, 19) lembra-se das 

origens da literatura , que na antiga Grécia não tinha este nome. A literatura atendia pelo 

nome de poesia e existia para divertir a nobreza. A autora traça um histórico que mostra 

que a literatura ainda na Grécia Antiga, por volta do século VII A.C., já assumia 

propensão educativa. Zilberman escreve que Psístrato, governante da Grécia, organizava 

concursos de declamação de epopeias, com o que o público ouvinte percebeu que esses 

textos declamados lhes ofereciam ‘padrões de identificação para que eles se 
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percebessem como comunidade detentora de um passado comum e também de uma 

promessa de futuro (...)’. A literatura na Grécia reforçava virtudes, qualidades físicas e 

morais a serem imitadas, bem como reprimia forças individuais e propagava a confiança 

na democracia. A autora também historiciza o surgimento da escola, que também teve 

berço na civilização grega. Da antiguidade ao Renascimento, a escola deixa de ser um 

lugar facultativo, e torna-se obrigatório. Deste modo, a literatura não se consolidou no 

currículo escolar como algo prazeroso e de divertimento, que era seu objetivo primeiro: 

 

A literatura não passou a fazer parte do currículo escolar sob sua identidade 
original. Primeiramente integrou o Trivium, dissolvendo-se entre a 
Gramática, a Lógica, e a Retórica; depois quando a Renascença privilegiou o 
ensino da cultura clássica, serviu de modelo para a aprendizagem das línguas 
gregas e latina. A pedagogia do século XVII opôs-se a essa prática e 
sublinhou a necessidade de os alunos estudarem o vernáculo; subiu de 
cotação o trabalho com poesia em tradução, mas a pretexto de facilitar o 
conhecimento das normas clássicas de criação artística, de compreensão cada 
vez mais difícil, dada a distância temporal e vivencial. Só após a revolução 
de 1789, os franceses introduzem na escola a literatura nacional, que, a partir 
de então, torna-se objeto da história literária (...) ZILBERMAN (2008, P.19). 

 

 A experiência do público com a literatura foi alterada, e ela foi imposta aos 

currículos escolares. Zilberman (2008, p.20) aponta que a comunicação, que antes era 

feita diretamente com o público, passa a ser institucionalizada, assume finalidade 

intelectual e ética, adquire cunho linguístico, é determinada pelo Estado, e dele recebe o 

gentílico. Vejo que o ensino da literatura oscila para um modelo para estudos 

gramaticais ou para estudos da cultura de um povo. Esse fato é sentido nos livros 

didáticos de literatura do ensino médio no Brasil, onde é costumeiro apresentar o 

período literário de acordo com a contextualização histórica, e proceder aos exercícios 

gramaticais no livro de língua portuguesa a partir da leitura do texto literário extraídos 

de trechos das obras literárias (como já apontado no capítulo 1). A escola parece de um 

modo geral, ter reduzido a força literária dos aos estudos linguísticos e culturais 

inerentes ao texto literário.  

A este respeito, Zilberman (2008, p.21) completa que a “estabilidade do ensino de 

literatura depende de se continuar aceitando os princípios que lhe deram nascimento.”. 

Concordo com Zilberman e advogo pelo que Zumthor (2007) chama de regresso à voz, 

à performance, ao que foi a poesia (Literatura) antes de sua escolarização.  
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 Regina Zilberman (2008, p.22) não nos deixa esquecer o aspecto político 

imbricado no espaço curricular, especialmente no contexto das escolas no Brasil, onde a 

literatura ideologicamente é destinada à burguesia (premissa discutida nesta tese no 

capítulo 1 através da fala de Houaiss), assim como na Grécia ela também era 

inicialmente destinada às elites. Sobre esta origem literária elitista, Jouve (2012, p.29) 

escreve: 

 

Etimologicamente, havemos de lembrar que a palavra “literatura” vem do 
latim litteratura (“escrita”, “gramática”, “ciência”), forjado a partir de littera 
(“letra”). No século XVI, a literatura designa, então, a “cultura” e, mais 
exatamente, a cultura do letrado, ou seja, a erudição. “Ter literatura” é 
possuir um saber, consequência natural de uma soma de leituras. Como a 
literatura supõe a afiliação de uma elite, a uma aristocracia do espírito, o 
termo acaba, por deslizamentos sucessivos, vindo a designar o “grupo das 
pessoas de letras”. Falar-se á, por exemplo, dos “senhores da literatura”. 

 

  O aspecto burguês da literatura parece não atingir ou conquistar o interesse da 

classe operária, que não tem acesso aos bens culturais dentro do mercado simbólico e 

ideológico da sociedade brasileira desde os períodos civilizatórios. Para ilustrar tal fato, 

Zilberman escreve sobre a chegada dos filhos da classe operária ao Ensino Médio no 

Brasil. Os filhos dos operários estudam literatura como um dos componentes 

curriculares para se tornarem eles também operários através do ensino 

profissionalizante, sobretudo durante o período da ditadura militar, como vimos nesta 

pesquisa. Nos chamados anos de chumbo, houve uma suposta democratização da 

literatura; entretanto, devido à ausência de parâmetros de ensino e aprendizagem e falta 

de condições propícias tanto para os professores quanto para os alunos. Muitos alunos 

se questionavam para que a literatura deve ser estudada e qual a finalidade da mesma 

para os seus futuros ofícios. 

 Em um pedido de mudança do quadro de ensino da literatura, Zilberman (2008, 

p.22-23) escreve que a responsabilidade da escola atual é a formação do leitor. 

Corroborando o pensamento de Zilberman, penso que também é missão da universidade 

dar prosseguimento ao que a escola começou, sobretudo, na faculdade de Letras, já que 

estamos falando de futuros professores de literatura entre outras disciplinas. Em alguns 

casos, deve-se até fazer um pouco do papel de formação do leitor do qual talvez a escola 

tenha se esquivado, como no caso da ausência do gênero dramático nos currículos de 

ensino médio, por exemplo. Seguem as palavras de Zilberman: 
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Compete hoje ao ensino da literatura não mais a transmissão de um 
patrimônio já constituído e consagrado, mas a responsabilidade pela 
formação do leitor. A execução dessa tarefa depende de se conceber a leitura 
não como o resultado satisfatório do processo de alfabetização e 
decodificação de matéria escrita, mas como atividade propiciadora de uma 
experiência única com o texto literário. A literatura se associa então à leitura, 
do que advém a validade dessa. 
 

Penso que a leitura democratiza, socializa os alunos no sentido que os leva a 

serem conhecedores de práticas de leitura antes só feitas pela elite, e mais do que isso, a 

leitura literária pode inscrever os alunos no discurso literário relacionando-os às suas 

próprias práticas, obviamente não elitizadas. Mesmo com essa tomada e reescritura 

discursiva de poder da leitura literária, sinto entre alguns alunos a pergunta sobre qual 

seria a utilidade da literatura, e qual a necessidade em se apreciar esteticamente a 

literatura. O aluno questiona a disciplina diante do maior prestígio e empregabilidade 

das disciplinas de línguas. Geralmente esse aluno é aquele que tem pressa em atender à 

sempre crescente demanda do mercado de ensino de línguas. Em vista do contexto 

social brasileiro, não podemos culpá-lo também. No entanto, ainda assim, a escola pode 

fornecer uma experiência literária melhor. 

Vincent Jouve (2012) em Para que estudar literatura? traz à luz discussões 

importantes sobre o estético e tal finalidade literária. Jouve (2012, p.16) escreve que a 

apreciação estética que confere status a um objeto – neste caso, o objeto literário, o 

texto – não é inerente à obra e a definição do objeto estético é apreendida pelo olhar que 

se lança sobre ele, pela apreciação. E para Jouve (2012. p.69) “um texto não deixa de 

ser um fato linguístico, impossível de apreender, independentemente do sentido que ele 

veicula.” Portanto, entendo que os sentidos estéticos e discursivos caminham lado a 

lado em uma perspectiva de educação literária. 

 Antoine Compagnon (2009, p.20) também entende que a busca por uma 

finalidade para a obra literária torna conturbada a relação entre a literatura e a 

modernidade. Compagnon (2009, p.52) regressa a uma visão humanista e propõe uma 

reflexão sobre os valores que a literatura pode criar e transmitir ao mundo atual, sua 

posição no espaço público, sua utilidade na vida para defender a presença da literatura 

na escola uma vez que “a literatura é um exercício de pensamento.”. Jouve (2012, 

p.135) também é partidário da permanência da literatura nos currículos escolares 

também por acreditar,assim como Compagnon, que no quadro do ensino as obras 
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literárias são objetos de linguagem que exprimem uma cultura, um pensamento e uma 

relação com o mundo. Estou de acordo com os dois autores supracitados e volto a 

escrever, como já dito no capítulo 1, que ensinar literatura é trabalhar com visões de 

mundo de cultura e até de belos exemplos. Porém este não pode ser um conhecimento 

advindo de uma cultura meramente ilustrada. A meu ver, é preciso que haja reflexão 

sobre o discurso literário e também sobre a construção do estético na literatura. 

Jordão (2004, p.81), por exemplo, entende que a estética da obra literária é usada 

como fator excludente. Pertencem ao campo literário aqueles que adquiriram tal senso. 

Mas, quem são essas pessoas? Como desenvolveriam tal senso estético? Quem legitima 

o que é belo e canônico? Novamente, estamos diante de uma situação ideológica que 

leva o aluno a crer que a literatura é para poucos. Nas palavras de Jordão: 

O efeito estético é assim um efeito de sentido, determinado pela inserção e 
/ou exclusão dos sujeitos nas comunidades interpretativas que estabelecem e 
são estabelecidas pelos discursos que construímos e que nos constroem; o 
efeito estético não é uma reação  ao belo intrínseco à literatura, mas sim uma 
reação aprendida pela ação pedagógica do campo literário determinada 
culturalmente pelo habitus.  

 

No que tange a pesquisa, lembro do comentário de dois alunos participantes. 

Uma aluna confessou nunca ter ido ao teatro, e que o texto de Williams era o segundo 

texto de teatro lido por ela em toda sua vida, e mesmo assim porque era tarefa da 

universidade. Outro aluno, que ao ver o filme de Kazan disse nunca ter visto filme em 

preto e branco por achar “que filmes assim eram para intelectuais.”32 Ou seja, se não 

fosse o currículo literário da faculdade, estes alunos seriam sujeitos excluídos das 

comunidades interpretativas pertencentes ao campo literário  

Outro teórico de renome, Tzvetan Todorov foi conduzido à reflexão sobre a 

relação entre literatura e ensino em sua própria casa durante o auxílio que ele prestava 

aos filhos durante as tarefas escolares enviadas para casa. O estudioso notou que sua 

valiosa ajuda não ia ao encontro do que a escola exigia (2007, p.25): “... comecei a me 

sentir um pouco embraçado ao ver que meus conselhos ou intervenções proporcionavam 

notas, sobretudo, medíocres.”. Foi aí que ao pesquisar documentos curriculares, 

Todorov descobriu que o estudo da literatura privilegiava a aprendizagem sobre o que 

os críticos falavam. Ou seja, o ensino da literatura era visto como uma reprodução de 

                                                 
32 Estas observações fazem parte de minhas anotações enquanto professora da turma. Não são derivadas 
dos discursos gerados pelos grupos de enfoque. 
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leituras críticas, e não como reflexão discursiva sobre tais leituras. Para Todorov (2007, 

p.33), “o conhecimento da literatura não é um fim em si, mas uma das vias régias que 

conduzem à realização pessoal de cada um, e a escola dá as costas a esse horizonte.”.  

  A fim de buscar as origens dessa estrutura curricular em déficit com a literatura, 

Todorov (2007, p.37) contabiliza um pouco da influência do estruturalismo nos estudos 

universitários, mas não isola somente esse fato. A história literária dominou o cenário 

do ensino universitário por séculos, e o estudo das obras se pautava nas causas que 

conduziam ao surgimento da obra, tais como as forças sociais, políticas, étnicas, 

psíquicas, os efeitos do texto e sua difusão. Todorov lembra que o estudo da produção 

de sentido sentido do texto era visto sob desconfiança. Falava-se que lhe faltava rigor 

científico.  

 Hoje em dia, vejo que a pedagogia crítica advoga justamente o contrário. É 

preciso que haja discussões e ressignificações da obra literária em sala de aula. É 

preciso dar voz aos alunos e ver de que forma suas interpretações são plausíveis ao 

fornecer ressignificações da obra. A sala de aula de literatura deve passar mesmo a ser 

um espaço de desenho de identidades discursivas que negociam sentido, e as discussões 

interpretativas apresentadas pelos participantes da pesquisa são de suma importância e 

devem ser vistas como discursos legítimos a serem analisados. Assim como Jordão, 

advogo por uma sala de aula de literatura como um local de embates discursivos: 

 

Nesta concepção pós-moderna de mundo, a sala de aula de literaturas poderia 
ser solo fértil para questionar, resistir e promover transformações: ela poderia 
bem ser um local onde se constroem significados. Mais do que simplesmente 
reproduzir leituras, alunos e professores poderiam, no encontro entre 
subjetividades que caracteriza a sala de aula, experimentar oportunidades 
únicas de produzir conhecimento.  (JORDÃO, 2004. P.73) 

 

 Ao inscrever meus alunos em uma prática discursiva na qual eles discutem sobre 

o texto de Williams e suas adaptações sem atribuir valor de certo ou errado à suas 

interpretações, eu creio que os estou inscrevendo em práticas de letramento literário : 

eles ganham voz em suas discussões, o texto é revivido através das leituras impressa e 

da leitura de filmes que talvez meus alunos jamais teriam visto se não fosse a minha 

intervenção.  

Assim, esses alunos são incluídos no campo literário e conquistam o acesso que 

antes não tinham ao texto de Williams, ao cinema de Kazan e Glen Jordan. Meus 
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debatedores são vistos como sujeitos que constroem suas identidades ao reconstruir as 

identidades do texto. Novamente, concordo com Clarissa Jordão quanto à importância 

da construção de significados interpretativos nos embates das identidades dos leitores 

em sala de aula: 

 
A sala de aula é uma coletividade de sujeitos fragmentados, um grupo 
heterogêneo formado por identidades múltiplas em processos infindáveis de 
identificação, em movimento constante e inacabável pelo reconhecimento do 
eu e do outro. A sala de aula é, portanto um mundo onde existe uma forte 
possibilidade de confronto de valores, conceitos, experiências interpretativas, 
crenças, histórias de vida; essas oportunidades constituem terreno propício 
para re-interpretação e troca de significados, para criação e recriação de 
verdades e conhecimento, para potencialidade de conflitos produtivos.  
(JORDÃO, 2004. p.74) 

 

Vemos que, segundo Jordão, As leituras na pós-modernidade não são mais vistas 

como certas ou erradas, mas sim como legitimadas ou não “de acordo com as 

comunidades interpretativas e padrões vigentes.”. E a existência da escrita literária 

supõe um tipo diferente de letramento tanto para legitimar sua própria existência quanto 

para desenvolver o gosto e apreciação dos alunos pelo texto literário 

A definição geral de letramento conduz à compreensão de que esse implica no 

desenvolvimento da leitura enquanto prática social, e que por isso não há um único 

letramento, mas vários tipos de letramentos até que ele se torne uma palavra plural.  

Cosson e Paulino (2009, p.64) escrevem que o ato de ler e escrever passam a ser 

pluralizados como um conjunto de práticas sociais que podem ser inferidas pelos 

eventos que são os textos escritos. Estas práticas, segundo os autores, envolvem a 

capacidade de conhecimentos, processos de interação e relações de poder inscritas no 

texto. Para os autores (p.65) há tantos letramentos quanto há práticas sociais e objetos 

escritos na nossa sociedade letrada, além de textos advindos de outras bases. Por isso 

fala-se em letramento cinematográfico, pictórico, digital, literário, gráfico etc. 

 Adoto e concordo com a definição de Cosson e Paulino (2009, p.67) que entende 

o letramento literário como construção de sentidos da literatura enquanto objeto a ser 

apropriado. Reproduzo aqui as palavras dos autores: 

 

(...) propomos definir letramento literário como o processo de apropriação da 
literatura enquanto construção literária de sentidos. Aqui convém explicitar, 
em primeiro lugar, que considerar o letramento literário um processo 
significa tomá-lo como um estado permanente de transformação, uma ação 
continuada, e não uma habilidade que se adquire (...) Também deve ficar 
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claro que o letramento literário não começa nem termina na escola,mas é uma 
aprendizagem que nos acompanha por toda a vida e que renova a cada leitura 
de uma obra significativa. Depois, trata-se de apropriação (...) Não há , assim, 
leituras iguais para o mesmo texto, pois o significado depende tanto do que 
está dito quanto das condições e dos interesses que movem essa apropriação. 

 

O letramento literário é, portanto, experimentação, apropriação e ressignificação 

daquilo que é lido dentro de práticas sociais em uma comunidade pertencente a um 

campo literário. Lembranças como o primeiro livro lido, um texto cômico, um poema 

que tenha provocado emoções, a leitura de um livro sobre o qual só se conhecia o 

enredo através do cinema e vice-versa são, a meu ver exemplos de práticas de 

letramento literário.  

Cosson e Paulino (2009, p.71) apontam alguns dos motivos pesquisados para a 

ineficiência do letramento literário escolarizado. A primeira delas é o uso inadequado 

do texto literário na aprendizagem da escrita, ou no tratamento da literatura como 

herança cultural, quando na escola se pergunta, por exemplo, em que ano nasceu um 

determinado autor, e a que período literário ele pertence. Pergunta-se e o aluno 

responde, mas nada exigiu que o aluno lesse o texto do tal autor. Há ainda, segundo os 

mesmos autores, uma tendência dos educadores em pautarem-se pela reação de 

produção de sentido da crítica e negar outras significações plausíveis apresentadas pelos 

alunos. Contudo, é importante ressaltar que vejo que a escola não deve receber para si 

tamanha missão solitariamente. O desenvolvimento do letramento literário é da 

responsabilidade de todos, especialmente da universidade.  

Como já escrevi aqui anteriormente, as universidades não podem fechar os olhos 

para a tarefa de fornecer a formação continuada ao leitor. Afinal, vemos no caso desta 

pesquisa, por exemplo, que muitos alunos chegam à universidade sem nunca terem lido 

uma peça de teatro. Cabe então aos docentes do ensino superior adotar medidas para o 

reavivamento do texto dramático, e não somente culpar estruturas curriculares 

anteriores. Algo é preciso ser feito. Nesta pesquisa, sugiro o uso das adaptações 

cinematográficas como aliadas para a leitura de peças teatrais na negociação do sentido. 

Nesta pesquisa, os alunos constituem comunidades discursivas de leitores que 

leram o texto da peça e viram duas adaptações diferentes para o texto. Quando o aluno-

leitor ganha voz nas discussões e negocia as interpretações com seus pares, eles se 

inscrevem em práticas de letramentos literários. Perceberemos uma ressignificação da 
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obra e uma negociação de significados entre eles. O texto é revivido diante da leitura de 

cada um tendo o texto literário e o cinema como impulso. 
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CAPÍTULO 3 

Ressignificações e leituras diversas do texto de A Streetcar Named Desire, de 

Tennessee Williams 

 

 Neste capítulo apresento um estudo sobre diferentes leituras advindas do texto A 

Streetcar Named Desire de Tennessee Williams desde a sua gênese através do estudo de 

seus manuscritos até o texto final de Williams. Apresento igualmente a leitura feita por 

Elia Kazan e Glen Jordan sobre o texto de Williams para seus respectivos filme e 

telefilme de 1951 e 1995. Objetiva-se estudar como foram construídas estas 

significações para compará-la às possíveis leituras construídas na sala de aula de 

literatura. Optei por citar o texto dos manuscritos em língua inglesa no corpo do texto 

da tese e sua tradução nas notas de rodapé. Já o texto A Streetcar Named Desire de 

Tennessee Williams é citado no idioma original no corpo do texto eem língua 

portuguesa através da tradução de Brutus Pedreira, a mesma tradução utilizada pelos 

alunos-leitores participantes da pesquisa nas notas de rodapé. 

 

3.1 Do papel ao palco:  A gênese de A Streetcar Named Desire  dos manuscritos ao 

texto encenado 

 

As dicotomias presentes na obra de Tennessee Williams fazem parte do 

resultado final de um trabalho intenso de revisão e alteração de textos embrionários 

elaborados por ele como uma série de testes para seu enredo final e para a criação dos 

personagens. Esses textos embrionários muitas vezes não pertencem ao mesmo gênero 

literário, podem ser contos, ou peças de um ato apenas, que foram publicadas no livro 

27 Wagons Full of Cotton and other One Act Plays. Tais experimentos narrativos e 

dramáticos convergem e desembocam no texto final conhecido do grande público.  

Personagens famosos, dicotômicos e fragmentados de Tennessee Williams, 

como Laura (de The Glass Menagerie), Blanche Dubois e Stanley Kowalski (de A 

Streetcar Named Desire) e Maggie (de Cat on a Hot Tin Roof) também foram lapidados 

pelo processo criativo multitextual do autor até chegarem a sua forma final.  

As mudanças de enredo e caracterização podem ser estudadas nos manuscritos e 

na correspondência de Tennessee Williams. O exame desses documentos é de grande 
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importância para a compreensão do processo criativo do autor. A comparação entre 

compreensão de Williams de seu próprio texto e as interpretações dos alunos brasileiros 

é importante para essa tese por que trabalho com a construção e reconstrução de 

significados. Não intenciono comparar as ressignificações produzidas pelos alunos a 

uma suposta intencionalidade do autor. Estudo como os significados produzidos por 

Tennessee Williams e por seus colaboradores foram atualizados pelos alunos-leitores 

dessa pesquisa quarenta e oito anos depois da primeira publicação de A Streetcar 

Named Desire. Estudo como essas ressignificações através das leituras dos textos 

fílmicos e fonte inscrevem os alunos como sujeitos pertencentes ao campo literário e em 

práticas de letramento. 

Neste capítulo vamos observar apenas as principais mudanças ocorridas durante 

a elaboração dos personagens Blanche e Stanley. Decidi fazer este corte porque são as 

mudanças concernentes aos dois personagens que ocasionaram alterações importantes 

no enredo e, como veremos adiante, estes personagens antagônicos ganharam uma 

atenção especial nas discussões e ressignificações da peça pelos leitores dos três grupos 

de enfoque cujas falas e interpretações serão estudadas no próximo capítulo. Afinal, 

mesmo sem qualquer sugestão de roteiro interpretativo, os alunos concentraram a 

discussão sobre a dinâmica e o conflito entre os dois personagens em destaque. 

O conjunto de textos embrionários33 que geraram o texto final de A Streetcar 

Named Desire (1947) compreende duas peças em um ato, The Lady of the Larkspur 

Lotion e A Portrait of a Madonna, e ainda os seguintes esboços dramáticos: a) Eletric 

Avenue, b) um fragmento sem título que se inicia com a fala ‘Go, said the bird!’, c) ‘A 

Street-car Named Desire’34, d) Chicago, e) The Passion of a Moth, f) Primary Colours, 

                                                 
33 Ressalto aqui que alguns desses rascunhos e manuscritos serão apresentados com datas aproximadas de 
publicação, enquanto outros não terão nem mesmo a estimativa de uma data por não haver marcação 
temporal nos documentos. Bak ([2004] 2010 p.126) escreve que muitos críticos traçam a genealogia do 
texto de A Streetcar named Desire desde a criação das peças publicadas em 27 Wagons Full of Cotton, e 
escritas em 1941 até os manuscritos que começaram a ser trabalhados em 1944. Bak ainda escreve sobre 
o estudo de duas pesquisadoras de Williams. Uma delas, Vivienne Dickson, argumenta que as mudanças 
ocorreram pelos manuscritos do que seria um romance até a forma final de uma tragédia. Já Deborah 
Burks, diz que a peça finalmente se delineou quando Williams conheceu Brando e pensou em toda força 
que Stanley poderia ter. Bem, o que Bak quer nos apontar é que há conclusões individuais em  ambos os 
estudos e as datas no livro de memórias de Williams são imprecisas Por esses motivos, algumas datas 
serão aqui apresentadas, e outras não. 
34 Esse título se refere a um fragmento e não ao texto final, muito embora os títulos sejam já muito 
semelhantes. 
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e g) The Poker Night. O teórico e crítico literário C.W.E. Bigsby (1984 pp 56-8) aponta 

ainda  outros textos  que estão na gênese de A Streetcar Named Desire35: 

 

Two other works also bear on Williams’s creation of Streetcar: They are 
‘Interior: Panic’, completed in 1945-6 and ‘The Spinning Song’, a much 
longer epic melodrama, dated 1943,which has an oblique relation to Streetcar 
in that it is a play about a Southern land-owning family of the kind that 
eventually produced Blanche and Stella. Indeed the plantation, like that in 
Streetcar, is actually called Belle Reve, and the play’s alternative title ‘The 
Paper Latern’ anticipates the use which he makes of that symbol in the later 
play. A story of the disintegration of a Southern dynasty, written in verse. 
(BIGSBY 1984, Vol. 2, p.56) 36 

 

Em The Lady of the Larkspur Lotion (1946) ainda não havia Blanche, mas sim 

Mrs Hardwicke-Moore.  Ela é proprietária de uma plantação de seringueiras no Brasil, 

considerado por ela um local imaculado, diferente do espaço infestado de baratas onde 

ela vive em Nova Orleans. Ou seja, o local de origem de Blanche, como veremos 

através dos esboços, é quase sempre uma fazenda, um local de clima quente que evoca 

sensualidade e torpor. E em todos os fragmentos, rascunhos e manuscritos, a 

personagem é uma mulher solitária em busca de amor. As ideias seminais sobre 

Blanche já estão presentes neste primeiro experimento narrativo de A Streetcar Named 

Desire: a solidão e a espera angustiante por alguém que venha resgatá-la desse estado.  

Em Portrait of a Madonna (1941), a protagonista chama-se Lucretia Collins. Ela 

é uma mulher de meia idade que não se casou uma espécie de professora/catequista de 

uma escola dominical. Lucretia, que se considera religiosa e recatada, reclama com o 

administrador e o porteiro do prédio onde mora sobre um homem chamado Richard que 

entra em seu apartamento toda noite para forçá-la a ter relações sexuais com ele. Com o 

desenrolar da trama, vemos que este homem não passa de uma alucinação da solitária 

Lucretia. No final do texto, assim como em A Streetcar Named Desire, um médico e 

uma enfermeira a levam para um sanatório. Antes, de ir embora, Lucretia tem seu 

último delírio: deixa um bilhete para Richard avisando que eles terão um filho. 
                                                 
35 Esses manuscritos apontados por Bigsby (1984, pp.56-8) não serão aqui analisados porque não tive 
acesso aos mesmos no Harry Ransom Center, onde estão arquivados. Contudo, eu não deixo de citar a 
existência de tais rascunhos para a peça. 
36 Duas outras obras também estão relacionadas com a criação de Streetcar: são elas ‘Interior: Panic’ 
completada em 1945-6; e ‘The Spinning Song’, um longo melodrama épico datado de 1943, que tem uma 
relação indireta com Streetcar no sentido que é uma peça sobre uma família sulista proprietária de terras  
como a que produziu Blanche e Stella. De fato a propriedade, como em Streetcar, é também chamada de 
Belle Reve, e o título alternativo da peça, ‘The Paper Latern’, antecipa o uso que ele faria desse símbolo 
na peça posterior. Uma história da desintegração de uma dinastia sulista, escrita em verso (...). 
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Ao longo dos manuscritos, Tennessee Williams modifica a nacionalidade e o 

ambiente onde vivem os personagens, alterando também o comportamento deles. Em 

um manuscrito de três páginas, ‘Chicago’ (escrito entre Dezembro de 1944 e Março de 

1945), Williams ambientou a peça em uma comunidade italiana de Chicago.  Nesse 

texto os protótipos de Stanley, Stella e Blanche são chamados respectivamente de 

Lucio, Rosa e Bianca. A mesma experimentação com as diferentes nacionalidades dos 

personagens acontece em “Street-car Named Desire” 37 com Caroline Krause, o 

protótipo de Blanche, com sobrenome alemão. Em ‘Eletric Avenue’, Blanche pertence à 

família Landowski e o protótipo de Mitch  chama-se Eddie Zawadski, e quer se casar 

com ela, mesmo sabendo sobre seu passado. 

A mudança do nome da personagem para Blanche ocorre no manuscrito 

intitulado Primary Colours (circa 1946), onde Williams usa novamente o sobrenome 

Collins usado em Portrait of a Madonna. No entanto, desta vez, a ação se passa em 

Atlanta, em um apartamento de classe média baixa, porém espaçoso e com dois andares, 

bem diferente do espaço claustrofóbico de A Streetcar Named Desire (1947). Segundo 

Bak ([2004] 2010, p.132) a mudança mais significativa em Primary Colours é o claro 

assédio/jogo de sedução entre Blanche e Ralph (o protótipo de Stanley Kowalski), 

Curiosamente, em Primary Colours, Ralph é vítima da força sexual de Blanche. 

No apartamento de Atlanta vivem Stella e Ralph, um irlandês, que é 

menosprezado por Blanche devido a sua origem e pelo fato de ser 

intelectualmente/profissionalmente medíocre. Quando Blanche Collins diz que vai se 

casar com Howdy (o protótipo do futuro Mitch de A Streetcar), ela se justifica dizendo 

que pelo menos ele não era irlandês. Em uma revisão desse texto, Williams riscou a 

lápis o adjetivo pátrio, substituindo-o por ‘common’38. O mesmo adjetivo ‘common’ é 

utilizado por Blanche no texto final de A Streetcar Named Desire para desqualificar 

Stanley. Na cena de número sete do texto final, vemos Stanley queixando-se com Stella 

do fato de Blanche acha- lo ordinário, comum: “She calls me common!”.39 Portanto, 

nota-se que Williams manteve o uso do adjetivo common nos textos para classificar 

Stanley.  

                                                 
37 Segundo Bak ([2004] 2010 p.127) esse manuscrito foi escrito provavelmente depois da saída de 
Tennessee Williams da MGM por volta de 1943. 
38 Comum 
39 Ela diz que sou comum! 
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É preciso lembrar que em 1947, Stanley realmente era um homem comum, 

alguém com quem a platéia poderia se identificar, ou  relacionar a um conhecido. Pois, 

de acordo com Weisch (2010, p.27), na época da publicação do texto final, “muitos 

soldados retornaram para casa com sentimentos de “fatiga de batalha” que eles 

frequentemente chamavam de shell shock, hoje conhecido como síndrome de stress pós-

traumático.” Ao voltar da guerra, esses homens renegociavam seu lugar  na família, na 

sociedade e no mercado de trabalho, num momento em que eram redefinidos os papéis 

de gênero, e a própria sexualidade era colocada em questão. Stanley é alguém que foi 

condecorado por atos de bravura na guerra, que se destaca pela força entre os amigos, 

joga boliche, mas que volta para casa, trabalha e luta para impor suas atitudes sexistas 

sobre a esposa Stella, e a cunhada Blanche. No próximo capítulo da tese, veremos que 

os alunos-leitores dos grupos de enfoque lêem a caracterização de Stanley como um 

homem comum não só daquela época, mas também da nossa. 

Ainda de acordo com Weisch (2010, p.24), A Streetcar Named Desire (1947) 

apresenta temas adultos para o teatro norte-americano da época: prostituição, 

homossexualidade, estupro, violência doméstica, alcoolismo e loucura. E, ainda 

segundo a autora, estes temas começavam a ser mais discutidos pelos norte-americanos 

que já haviam enfrentado a Grande Depressão, a Dust Bowl (uma grande tempestade de 

areia), e a Segunda Guerra Mundial, e estavam ávidos para ver a sociedade 

contemporânea representada no teatro. Eis um dos motivos principais para que a peça 

fosse considerada um marco no teatro norte-americano, pois os temas que ela aborda 

abalam um sentimento de moral dos Estados Unidos ao mesmo tempo em que eles 

começam a vivenciar ou testemunhar tais transformações na sociedade. 

Se Stanley é um homem comum agressivo e brutal, Blanche se caracteriza pela 

delicadeza, indicada pelo próprio nome da personagem. Ainda antes do aparecimento do 

sobrenome Dubois, outro sobrenome francês foi dado à Blanche em textos anteriores: 

Buisson40, que aponta para sua ancestralidade Huguenote. Os dois sobrenomes 

significam floresta, bosque, e atrevo-me a dizer que eles remetem ao inconsciente, à 

alma de Blanche. Já o prenome, Blanche indica a pureza que a personagem tanto busca 

                                                 
40  Nos manuscritos, o nome Boisseau também aparece, sobretudo em “The Poker Night”. De acordo com 
a nota explicativa de número 48 encontrada em Bak ([2004] 2010, p.152), a grafia Boisseau remete ao 
som da palavra francesa l’oiseau (pássaros). Em “The Poker Night”, Blanche se lembra da sua juventude 
ao lado da irmã e diz que elas eram “chattering birds” algo como “pássaros conversadores”.  
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e, sobretudo, forja para si. O próprio Williams se mostra criterioso em relação à escolha 

deste nome. Na introdução de Primary Colours, Williams escreve: 

Her name is Blanche and it suits her. She is pale, refined and delicate in 
contrast to the married sister who has put on flesh and let go of the most 
unnecessary refinements. 
Maternity and other satisfactions have somewhat dulled Stella’s faculties, a 
certain bovine placidity is evident. 
Blanche is charged with plenty of that blue juice which is the doves of 
Aphrodite’s or anyone’s car!41 

 

Em ‘Chicago’, Stanley recebe definitivamente o sobrenome Kowalski, de 

origem polonesa, o que no texto final seria alvo dos comentários pejorativos de Blanche 

e Stella devido a uma suposta diferença de classe e da ancestralidade das respectivas 

famílias. É neste texto final que o leitor encontra a explicação sobre o significado do 

nome e da origem familiar de Blanche, através do diálogo entre ela e Mitch na cena três, 

quando eles se conhecem: 

 

MITCH: Deal me out. I’m talking to Miss – 
BLANCHE: DuBois. 
MITCH: Miss DuBois? 
BLANCHE: It’s a French name. It means woods and Blanche means 

white, so the two together mean White Woods. Like an orchard in spring! 
You can remember it by that. 

MITCH: You’re French? 
BLANCHE: We are French by extraction. Our first American 

ancestors were French Hugenots. 
MITCH: You’re Stella’s sister, are you not?42 

                                                 
41 O nome dela é Blanche, e é perfeito para ela. Ela é pálida, refinada, e delicada contrastando com a irmã 
casada, que ganhou carne e  abandonou os refinamentos mais desnecessários. A maternidade e outras 
satisfações tornaram as faculdades de Stella obtusas, certa placidez bovina é aparente. Blanche carrega 
aquele suco azul das pombas de Afrodite, ou do carro de qualquer um.  
42 MITCH 
Não quero cartas. Estou conversando com a senhorita. . . 
BLANCHE 
Dubois. 
MITCH 
Senhorita Dubois? 
BLANCHE 
É um nome francês. Quer dizer floresta e Blanche dizer branca; 
assim, os dois juntos significam floresta branca. É como um 
pomar na primavera, se algum dia você quiser se lembrar de 
mim. 
MITCH 
Você é francesa? 
BLANCHE 
Somos franceses de descendência. Nossos primeiros antepassados 
americanos eram huguenotes franceses. 
MITCH 
Você é irmã de Stella, não é? 
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Stella, a irmã de Blanche, compartilha da mesma criação que a irmã. No entanto, 

ela se adaptou aos modos, digo, ausência de modos, do marido. Assim, Stella parece 

fazer jus à tradição da família Dubois, que se perde devido às epic fornications  43 dos 

seus membros (palavras e acusações de Blanche na cena 2 do texto final). Stella sente 

um desejo sexual brutal por Stanley, que a leva a gostar do fato dele ser comum, dos 

seus atos agressivos (como quando Stanley quebra as lâmpadas da casa na lua de mel 

com o salto do sapato usado por ela no casamento), a tolerar o tapa que ele lhe dá na 

noite do jogo de pôquer, e a esconder de si mesma o fato de Blanche ter sido violentada 

por ele.  

Stella teve sua caracterização esmorecida para que ela fosse o alvo da disputa 

ente Blanche e Stanley. Ambos querem de alguma forma, o amor de Stella. É Blanche 

quem tenta lembrar a Stella de onde ela veio no trecho “Don’t hang with the brutes.”, é 

Blanche quem decora a casa, antes suja e desorganizada, e que com esses padrões de 

comportamento e organização, levará Stanley a argumentar com Stella na cena 8: “And 

wasn’t we happy together, wasn’t it all okay till she showed here?” 44. O embate entre 

os personagens arma-se desde o início, e eles aprofundam durante o desenrolar da ação 

seu poder de destruição mútua. E é devido à sua natureza frágil e delicada que Blanche 

sucumbe no embate final. Tennessee Williams já trabalhara esta disputa em The Passion 

of a Moth. Neste texto, Blanche tal qual a mariposa do título é atraída pelo fascínio da 

luz flamejante de Stanley que acaba por destruí-la.  

Os alunos dos grupos de enfoque, de um modo geral, como veremos no próximo 

capítulo, também construíram esta leitura de uma Stella submissa e alienada. Penso que 

Bigsby (1984, p. 65) tem razão ao afirmar que Stella “has45 narcotised herself.”. Bigsby 

escreve ainda que o papel de Stella consiste em tentar atender tanto aos desejos da irmã 

quanto aos do marido, e que sua força dramática é “passiva” e “estática” diante das 

forças repulsivas de Blanche e Stanley. 

O jogo de atração e repulsa entre Blanche e Stanley nem sempre foi visto pelo 

autor como negativo. Em Primary Colours, há um diálogo no qual as cores primárias, 

                                                 
43 Fornicações épicas 
44 STANLEY 
E não éramos felizes juntos? Não estava tudo certo até que elachegou? 
45 Ela se dopa. 
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verde e vermelho, sinalizam um declarado jogo de sedução entre os personagens. Aqui, 

o personagem Ralph é por vezes referido como Ralph Stanley:  

 

BLANCHE: Have you got a cigarette, Ralph? 
(SOUND: GETTING UP.) 
(HE ENTERS IN THE GREEN SILK SHIRT HANGING OVER 

HIS SHORTS) 
Blanche: What charming costume! 
Ralph: Glad you liked it. 
Blanche: Green! And red! Like a stop-light! 
Ralph: What’s red? 
Blanche:- My- Kimona. 
Ralph: Like a stop-light? 
Blanche: Yes. 
Ralph: Or a Go signal? 
(PAUSE) 
(HE COMES VERY CLOSE TO HER, EXTENDING THE 

CIGARETTE.)46 
 

 Em The Poker Night há uma cena inimaginável para o leitor de A Streetcar 

Named Desire, que alguns críticos batizaram de a cena da manhã seguinte ao ato sexual, 

porém, dessa vez, consentido, entre Stanley (Ralph) e Blanche. Parece claro que através 

dos manuscritos o dramaturgo testou a possibilidade de que Blanche quisesse de fato 

manter um relacionamento amoroso com o cunhado, ou ao menos flertar com ele – 

pensamento compartilhado por muitos leitores que só leram o texto final da peça sem o 

conhecimento dos manuscritos. 

 Na ‘morning-after scene47’ (que também faz parte de The Passion of a Moth), 

Blanche e Stanley/Ralph conversam animadamente sobre a noite que tiveram.   Blanche 

decide ir embora com o consentimento de Stanley/Ralph não sem antes dizer a ele que 

talvez o encontro entre os dois gere um filho que lavará todos os pecados que eles 

cometeram. O que foi caracterizado como estupro no texto final já foi um ato 
                                                 
46  BLANCHE: Você tem cigarro, Ralph? 
(BARULHO: SE LEVANTA) 
(Ele entra vestindo blusa de seda verde caindo sobre seu short.) 
BLANCHE: Que fantasia charmosa! 
RALPH: Que bom que gostou. 
BLANCHE: Verde! E vermelho! Como um semáforo! 
RALPH: O que é vermelho? 
BLANCHE: Meu quimono. 
RALPH: Como o sinal para parar? 
BLANCHE: Sim. 
RALPH: Ou um sinal para ir? 
(PAUSA) 
(Ele se aproxima muito dela, entregando o cigarro) 
47 Cena da manhã seguinte 
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consentido em The Poker Night e The Passion of a Moth. Segundo Burks (1987, p.8) 

Tennessee Williams optou por não manter esta cena e nem o ato sexual consentido no 

texto final de A Streetcar Named Desire porque o dramaturgo queria que o público 

tivesse simpatia por Blanche. Tal escolha foi para mim a mais acertada, e creio que daí é 

que reside parte da genialidade da obra: é possível simpatizar com personagens os quais 

não identificamos claramente como mocinho ou vilão mesmo sem saber sobre a 

predileção do autor. 

 Com efeito, a dinâmica de atração e repulsa entre Blanche e Stanley e sua 

consequência foi não apenas percebida e destacada pelos alunos como também tornou-

se o tema mais sensível a eles, sendo, portanto, o mais discutido. Noto que desde os 

textos embrionários até a forma final, as atitudes de Blanche podem levar o leitor a 

concordar com Stanley quando ele afirma que ela desejou o encontro entre os dois desde 

o início. Mas, ao mesmo tempo, os leitores podem se apiedar de Blanche e entender que 

ela foi vítima de uma fatalidade que talvez ela própria tenha ajudado a construir.  

 Ao inocentar Blanche, os leitores de A Streetcar Named Desire expressaram que 

a entendiam. Na verdade, para eles, Blanche deveria ser perdoada por suas ações. Esta 

compaixão dos leitores pela personagem é uma reação plausível do leitor de outros 

textos de Williams também, nos quais abundam “mulheres neuróticas, solitárias, 

imoderadamente românticas, que aprendem da pior forma possível que a gentileza 

sulista não se sustenta mais, e não admite fraquezas.” Styan (1968, p.214). Acredito que 

Williams utiliza este embate de refinamento versus brutalidade para jogar também com 

sua plateia, como se exigisse uma posição de seus leitores sobre de que lado eles vão 

ficar. Sempre surgirá uma identificação ou empatia por um deles, relegando 

imediatamente o seu antagonista à condição de vilão.  

 A criação de Blanche Dubois é citada por Styan (Op. cit.) como uma das mais 

notáveis criações de Williams. Para Styan, Blanche mente, foge da realidade, rejeita o 

grotesco que encontra e o fantasia, mas mesmo assim há espaço para que o leitor queira 

protegê-la, pois afinal ela é profundamente só e conta com a ajuda de estranhos. De 

acordo com Craik (1977 p.281), quando A Streetcar Named Desire foi encenada na 

Áustria, em 1947, ela ganhou o título de Loneliness, the Last Step48. Ainda segundo 

Craik, a maior parte das peças de Tennessee Williams mostra o sexo como uma forma 

                                                 
48 Solidão, o último passo. 
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de escapar à solidão, um meio pelo qual se encontra segurança diante de um mundo 

hostil, em suma, a salvação. Essencialmente, isso é “parte da psicologia de Williams 

sobre um mundo corrupto – talvez advindo da admiração que o dramaturgo nutria por 

D.H. Lawrence.”. Com este embasamento, fica claro entender que Blanche quer seduzir 

e usar o sexo como sua última chance no amor, o que a empurra para um desfecho 

trágico. 

Tennesse Williams representa a sexualidade de Blanche através do uso de 

imagens de animais como o gato e o tigre. Em ‘Go, said the bird!’, escrita em dezembro 

de 1945, a sexualidade de Blanche (neste texto seu nome completo é Blanche Shannon) 

é latente, e George (o Mitch do texto final) a chama de tigresa na cena da noite do jogo 

de pôquer, quando Blanche Shannon fez um desinibido strip-tease para ele. As unhas de 

Blanche, como as garras de um animal, precisam ser cortadas para que elas não 

ofereçam mais perigo. Esse detalhe aparece nos manuscritos e na fala da enfermeira na 

cena final de A Streetcar Named Desire, quando ela avisa ao médico que as unhas de 

Blanche precisam ser cortadas enquanto Blanche é levada para o sanatório. Ainda em 

‘Go,Said the bird’, George interroga Blanche sobre seu passado de lascívias e a 

condena. Ao ser julgada por suas ações e desejos, Blanche é assertiva e retruca que o 

que as pessoas fazem com seus corpos não é o que determina se elas são boas ou más. 

George então decide assediá-la, mas ela ordena que ele vá embora a menos que ele a 

peça em casamento. Como desfecho da cena, Williams nos mostra uma Blanche felina 

literalmente miando antes do fechamento das cortinas: 

(…) ON A FENCE NEARBY A CAT SCREECHES. BLANCHE LEANS 
SUDDENLY FOWARD AND IMITATES THE SCREECH)”. 49 

 

 Em Primary Colors, Ralph reclama que Blanche deixa um cheiro no 

apartamento que faz com que ele pareça uma “cat-house”50·. Em A Streetcar Named 

Desire, a metáfora do gato aparece de imediato na cena inicial, quando Blanche e 

Stanley se conhecem. A metáfora com a figura do gato surge como um foreshadow para 

o flerte e a aproximação forçada entre eles. Esta intenção de Williams torna-se ainda 

mais claramente ressignificada no filme de Kazan (1951) pela linguagem corporal. 

                                                 
49 (…) Um gato mia em um muro próximo. Blanche se espreguiça e imita o miado. 
50 Casa de gatos 
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Stanley retira a camisa, os dois ouvem o miado do gato, Blanche se assusta e 

instintivamente toca o corpo do cunhado procurando proteção: 

 

STANLEY: You going to shack up here? 
BLANCHE: I thought I would if it’s not inconvenient for you all. 
STANLEY: Good. 
BLANCHE: Travelling wears me out. 
STANLEY: Well, take it easy.  
[A cat screeches near the window. Blanche springs up.] 
BLANCHE: What’s that?51 
  

Há outra analogia entre os felinos e a sexualidade de Blanche na cena nove do texto 

final quando Mitch a destrata: 

 

MITCH: I told you already I don’t want none of your liquor and I mean it. 
You ought to lay off his liquor. He says you been lapping it up all summer 
like a wild-cat!52 

 

E ainda na cena do estupro, quando Stanley declara que os dois tiveram um 

flerte desde a primeira vez que se viram, e ataca Blanche chamando-a de tigresa, no 

momento em que ela tenta se livrar dele: 

 

BLANCHE: Some awful thing will happen! It will! 
STANLEY: What are you putting on now? 
[They are now both inside the bedroom.] 
BLANCHE: I warn you, don’t, I’m in danger! 
[He takes another step. She smashes a bottle on the table and faces him, 
clutching the broken top.]. 
STANLEY: What did you do that for? 
BLANCHE: So I could twist the broken end in your face! 
STANLEY: I bet you would do that! 
BLANCHE: I would! I will if you – 
STANLEY: Oh! So you want some roughhouse! All right, let’s have some 
rough-house! 

                                                 
51 STANLEY 
Vai morar aqui com a gente? 
BLANCHE 
Eu gostaria, se não fosse muito inconveniente para vocês todos. 
. . Viajar me deixa tão cansada! 
STANLEY Bem, descanse. 
(Um gato mia perto da janela. Blanche se assusta.) 
BLANCHE 
Que é isso? 
52 MITCH 
Eu já disse a você que não quero nenhuma bebida dele. Você devia deixar de tomar as bebidas dele. Ele 
disse que você andou tomando o que era dele, durante todo o verão, como uma gata-do-mato! 
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[He springs towards her, overturning the table. She cries out and strikes at 
him with the bottle top but he catches her wrist.] 
Tiger- Tiger! Drop the bottle top! Drop it! We’ve had this date with each 
other from the beginning! 
[She moans. The bottle top falls. She sinks to her knees. He picks up her inert 
figure and carries her to the bed. The hot trumpet and drums from the Four 
Deuces sound loudly.53] 

 

 Blanche é conduzida a um final violento em todos os textos, exceto no 

manuscrito intitulado Eletric Avenue. (ca. 1944) Neste, Blanche tem um pretendente 

(Eddie) cuja mãe exerce grande poder sobre ele, no entanto ela se compadece da suposta 

vida errática de Blanche e permite que o filho se case com ela. Burks (1987, p.6) 

escreve que este final é fora do comum e mostra a simpatia de Tennessee Williams por 

Blanche e o desejo do autor de que a personagem fosse compreendida.  

Em uma carta escrita em março de 1945, dirigida à Audrey Wood, sua agente, 

Tennessee Williams expressava sua preocupação sobre como a peça terminaria para 

Blanche. Conforme escrito na carta, as opções para Blanche seriam que ela fosse 

violentada sexualmente por Ralph [Stanley], ou que partisse sem destino, ou que 

enlouquecesse, ou ainda cometesse suicídio se jogando na frente de um trem. De acordo 

com Burks (1987, p.7) Tennessee Williams rejeitou a possibilidade melodramática do 

                                                 
53 Vai acontecer uma coisa horrível! 
STANLEY 
Que papel você está representando agora? 
(Agora, ambos estão dentro do quarto.) 
BLANCHE 
Eu estou avisando. Não faça isso. Eu estou em perigo! 
(Ele dá outro passo. Ela quebra uma garrafa na mesa e o 
encara, agarrando o gargalo quebrado.) 
STANLEY 
Para que você fez isso? 
BLANCHE 
Para espetar essa garrafa na sua cara. 
STANLEY 
Você é bem capaz disso. 
BLANCHE 
Sou, sim !. . . E é o que vou fazer se(...) 
STANLEY 
Ah, então você quer violência? Muito bem, vamos ser 
violentos! 
(Ele salta na direção dela, virando a mesa. Ela dá um grito e o 
golpeia com o gargalo da garrafa, mas ele a agarra pelo pulso.) 
Largue, vamos! Largue a garrafa, sua gata-do-mato! A gente 
tinha esse encontro desde o começo! 
(Ela geme. O gargalo da garrafa cai. Ela cai de joelhos. Ele 
apanha a figura inerte de Blanche e a carrega para a cama. O 
trompete e a bateria do Quatro Naipes soam alto.) 
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suicídio, mas ele não deixou de experimentar os outros desfechos da personagem antes 

do texto final.  

Em The Poker Night, após sua tórrida noite de amor com Stanley, Blanche 

decide partir no dia seguinte com a passagem de volta que havia ganhado dele na noite 

de seu aniversário. Antes da partida de Blanche, Stanley confessa seu desejo/amor por 

ela, o que foi nitidamente subtraído da versão final do texto, por não condizer com um 

Stanley cuja agressividade foi progressivamente aumentada ao longo dos rascunhos da 

peça até sua brutal versão final. Segue o trecho de The Poker Night no qual Stanley 

comenta a sua própria motivação sexual: 

 

STANLEY: You know, I admire you, Blanche. You got into a tight corner 
and you fought like a wild-cat to get back into the open. I was a son of a bitch 
to stand in your way. Protecting Mitch? Hell, I didn’t care about Mitch. I 
wanted you for myself is the truth of the matter. Did you know that?54 

. 

Já em um rascunho para a pré-produção de The Poker Night, Stanley violenta 

Blanche e ela enlouquece como nos aponta Burks (1987, p.22). Stella chama o médico 

que coloca a camisa de força em Blanche ao passo que a enfermeira lhe ministra um 

sedativo Stanley então se voluntaria para ajudar a carregar Blanche até o carro, quando 

então Stella grita: “Not you! She’ll die if you touch her!(...)((...).) You! You did this to 

her!”55. 

 Deborah Burks (1987, p.25) cita uma carta de Tennessee Williams para Audrey 

Wood, de 29 de agosto de 1947. Nela, o autor dizia esperar que depois de todos esses 

rascunhos, Streetcar se tornaria uma “tragédia de mal entendidos e insensibilidade para 

com o próximo.”. Segundo Burks (1987, p.15), há na essência de A Streetcar Named 

Desire um equilíbrio entre a incapacidade de Stanley para entender e ajudar Blanche e 

sua força e virilidade. Burks afirma ainda que Stanley é o personagem criado para 

esmagar Blanche, e que suas ações devem ser vistas como inevitáveis, mais o resultado 

de uma incapacidade para se adaptar às expectativas fantasiosas de Blanche do que uma 

crueldade deliberada. 

                                                 
54 Você sabe que eu te admiro, Blanche. Você ficou encurralada e lutou como uma gata selvagem para ter 
sua vida de volta. Eu fui um filho da mãe por ter ficado no seu caminho. Protegendo Mitch? Infernos, eu 
não dei a mínima para Mitch. Eu queria você para mim. Essa é a verdade. Você sabia? 
 
55  Você não! Ela vai morrer se você tocá-la!(...)((...).) Você! Você fez isso com ela! 
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Particularmente, o que me chamou atenção na leitura feita pelos alunos dos grupos 

de enfoque a ser apresentada no próximo capítulo é o fato de que mesmo com tantas 

características ruins, Stanley atrai a simpatia do leitor, ou ao menos exerce sobre ele 

certo fascínio, ao passo que a delicada Blanche também conquista simpatia e até 

compaixão. Contudo, ela é alvo de julgamentos de valor pejorativos, e muitas vezes 

condenada por desestabilizar a relação Stanley-Stella e provocar seu próprio sofrimento. 

Para compreender tais interpretações que serão apresentadas no próximo capítulo sigo 

então as orientações de Clarissa Jordão (2004) quando ela afirma que cada leitor é 

dotado de múltiplas identidades e utilizam seus valores sejam eles morais ou éticos para 

analisar os personagens. Assim, julgamento de um personagem é mais severo, ou mais 

brando, de acordo com os valores do leitor. 

Daí surge o choque de interpretações que são ressignificadas. Entendo aqui a 

ressignificação por uma negociação/construção/atualização de significados para o texto. 

Pois, se entendo que Blanche é uma personagem trágica que ao final de sua trajetória 

merece a minha piedade, se entendo que ela lutou com as forças que tinha, e que ela 

apresentou uma total incapacidade de adaptação às circunstâncias na casa da irmã, 

posso entrar em choque com alguém que apoie Stanley por acreditar realmente que o 

homem representa a lei dentro de casa, e que o estupro de Blanche foi provocado por ela 

própria quando ela flertou com o cunhado.  

É este embate de ressignificações que me interessa nesta tese. Acredito que ao 

discutir significados possíveis para um texto, pode-se postular na sala de aula uma 

prática interpretativa que empodera o aluno e o leva ao entendimento de que não há uma 

única leitura a ser legitimada, mas podem haver caminhos interpretativos possíveis. 

Meu objetivo nesta tese é defender o envolvimento do aluno com o 

desenvolvimento do letramento literário dando lhe voz para que ele seja sujeito de sua 

leitura, e não apenas um receptor de formas como se lê. Ao debater a leitura, ainda que 

fazendo uso de um discurso informal, os alunos foram capazes de produzir significados 

literários e também do pensamento da crítica literária, mesmo antes deles entrarem em 

contato com os textos críticos. Esta prática de educação literária é uma das práticas que 

promove o letramento literário do aluno porque inscreve o aluno como sujeito do 

discurso, além de desenvolver autoconfiança no aluno, pois ele tenta construir seus 

próprios caminhos interpretativos em um jogo de ressignificações.  
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Assim, ao estudar as ressignificações que meus alunos fazem sobre esses textos vejo 

que eles foram capazes de ler as pistas textuais e interpretativas, mas eles também foram 

capazes de atualizar o texto ao produzir significados autênticos atualizados para o nosso 

contexto, o nosso tempo. Assim vejo que a peça ainda é atual. Temas apontados acima, 

como carnalidade, submissão, sexo, loucura e violência que atraíam o público do pós-

guerra americano aparecem também no discurso desses alunos.  

 

3. 2 O processo colaborativo de adaptação entre o autor Tennessee Williams e o diretor 

Elia Kazan através do manuscrito da peça encenada na Broadway e os registros sobre a 

encenação  

 

  A Streetcar Named Desire teve sua estreia na Broadway no dia 03 de dezembro 

de 1947 e se tornou um marco no teatro norte-americano, consolidando a carreira e o 

reconhecimento de Tennessee Williams (1911-1983) como um dos grandes dramaturgos 

norte-americanos ao lado de Eugene O’Neill (1888-1953) e Arthur Miller (1915-2005). 

A peça teve 855 representações e foi a primeira a ser simultaneamente vencedora do 

prêmio Pulitzer, do Donaldson Award e do New York Drama Critics’ Circle Award.  

 A direção tanto do espetáculo na Broadway quanto da primeira adaptação para o 

cinema foi de Elia Kazan (1909-2003). Kazan tinha feito parte do The Group Theater 

onde fora também ator, mas ganhou reconhecimento de fato devido a sua parceria com 

autores como Tennessee Williams e Arthur Miller, além do seu envolvimento político 

com o partido comunista.  

Em sua biografia, Elia Kazan a life, Kazan revela que apresentou resistência 

para dirigir a peça de Tennessee Williams. Somente após grande insistência de Williams 

e da esposa de Kazan, a quem o enredo pareceu interessante, o diretor aceitou montar a 

peça. A partir deste momento, o texto da peça deixou de ser unicamente de Tennessee 

Williams e passou a ser trabalhado coletivamente com Elia Kazan. Williams e Kazan 

valorizavam o trabalho e a criação em equipe e estabeleceram uma parceria duradoura.  

Em uma entrevista, Kazan conta que também relutou em dirigir o filme 

(YOUNG, 1999, p.80). Pois ele não queria fazer o mesmo projeto feito na Broadway. 

Aos poucos, porém, ele percebeu que poderia mostrar, em flashback, cenas que, na 

peça, são só narradas, como as mortes das pessoas da família Dubois, o escândalo na 
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escola, e os soldados chamando por Blanche. Kazan amadureceu a ideia e por volta da 

quarta semana de negociação e aceitou levar às telas a peça conforme encenada na 

Broadway. 

Em um texto não publicado, sem data e escrito no verso de um papel de um 

bloco do hotel Warwick Filadélfia, e que hoje é parte do acervo de pesquisa sobre 

Williams no Harry Ransom Center, da Universidade do Texas, em Austin, Tennessee 

Williams escreve sobre o trabalho colaborativo entre diretor e autor. Williams advoga 

em favor do trabalho em colaboração, pois na concepção do autor, não há um único 

criador, mas sim um trabalho criativo e contínuo: 

 

The Double-exposure I mentioned above, inside and outside exposure quite 
naturally occurs more in the playwright’s concept than in any of his 
collaborators’ concepts, since he knows so much better, through longer 
association with the script and the fact that it is, after all, his own unique self-
expression. That’s why there must be continual communication between the 
author and the rest of the company or director, and when the whole poetic 
reality is not yet created, he must overcome his reluctance to intrude. There is 
no such thing as a playwright’s theatre or a director’s theatre, there is only 
good or bad theatre, in any part of the world, and good theatre usually exists 
where all the creative elements work freely and directly together. (…) In 
other words, there has to be, if not unity, at least a basic agreement.56 

 

 Williams expressou sua admiração e gratidão por Kazan e a equipe de A 

Streetcar Named Desire, e enfatizou a importância do trabalho colaborativo em equipe e 

todo sucesso que viria em seguida, em um artigo sem título, escrito em Detroit em 

setembro de 1948, antes da estreia da peça. Nesse artigo, o autor também escreve sobre 

sua concepção da adaptação de uma obra, pela qual o autor não é único a ser 

reconhecido. Esse rascunho também se encontra no Harry Ransom Center. Williams 

escreve : 

 

 I cannot work without the collaboration of first-rate actors and a director 
with the fire of Kazan or the tenderness of a Margo Jones. Perhaps I must 

                                                 
56 A dupla exposição que eu mencionei acima, exposição interna e externa que ocorre mais naturalmente 
na concepção do dramaturgo do que na concepção dos seus colaboradores, pois ele conhece muito 
melhor, através de sua longa interação com o script, e, pelo fato de que, antes de tudo, ele  origina-se de 
sua auto-expressão única . É por isso que deve haver uma comunicação contínua entre o autor, o restante 
da companhia ou diretor, e quando toda realidade poética ainda não está criada, ele deve superar sua 
relutância em se intrometer. Não há tal coisa como um teatro de diretor ou de autor, há apenas bom e mau 
teatro e em qualquer parte do mundo, bom teatro geralmente existe onde elementos criativos trabalham 
livre e diretamente juntos (...). Em outras palavras, deve haver senão uma unidade, ao menos um acordo 
básico. 
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even have harp-strings and blue gelatines! (Lamentable admission.) The 
important thing is what finally emerges, not whether it is my creation, 
predominantly, or theirs. The matter of importance is whether or not the bird 
of poetic truth has been caught in this web. If the bird is there, he will sing to 
you. If he is not, or if in his place I give you a stuffed canary, even a Chinese 
nightingale, cunningly wired and bejewelled, he will not sing a note pure 
enough to fool you. One thousand words in a Sunday column will make a 
difference, either.57 

 

 Nesta fala Williams deixa claro não só a importância que vê no trabalho em 

equipe, mas também o pensamento de que se o resultado desse trabalho colaborativo for 

ruim, nada do que ele disser pode fazer com que a peça melhore no palco. Williams 

trabalhou colaborativamente com vários diretores tanto no teatro quanto no cinema. 

No que se refere ao cinema, nenhum outro autor de sua época, nem mesmo 

nomes como O’Neill, Miller ou Edward Albee (1928) tiveram tantas obras adaptadas 

para o cinema quanto Tennesse Williams. Kolin (2000, p.149) escreve que, com 

exceção das peças shakespearianas, talvez nenhuma obra dramática tenha inspirado 

tantas adaptações para o cinema, televisão e outras mídias quanto A Streetcar Named 

Desire. Bray & Palmer (2009, p.2) escrevem que Tennessee Williams se uniu a uma 

elite de autores tais como Shakespeare e Jane Austen, que são adorados pela indústria 

cinematográfica. 

O número de adaptações de A Streetcar Named Desire impressiona. Cinco anos 

após a première na Broadway, a peça se tornou um filme, e um balé. Na década de 80, a 

peça foi adaptada para a televisão e próximo ao seu quinquagésimo aniversário, ela foi 

adaptada para ser uma ópera. Kolin (2000, p.174) conclui que em cada mídia, o poder 

de sobrevivência de A Streetcar foi reafirmado em diferentes representações.  

Além das numerosas adaptações, o que me chamou atenção e fez com que eu 

elegesse a obra de Tennessee Williams para esta tese foi o fato de que críticos como 

Bray & Palmer (2009, p.17) reconhecem que o fluxo contínuo, as tomadas de cena 

ligadas à narrativa e os recursos áudio-visuais do filme clássico de Hollywood 

influenciaram profundamente a escrita dramática de Williams. Assim, vejo mais um 

                                                 
57 Eu não posso trabalhar sem a colaboração de atores de primeira qualidade e um diretor com a fibra de 
um Kazan ou a delicadeza de uma Margo Jones. Talvez, eu deva ser inseguro (Admito lamentavelmente).  
O que é importante é o que finalmente emerge, e não se é minha criação predominante, ou deles. O 
importante é se o pássaro da criação poética foi capturado na rede. Se o pássaro está lá, ele irá cantar para 
você. Se ele não estiver, ou se no seu lugar eu te dou um canário empalhado ou um rouxinol chinês bem 
construído e adornado de pedrarias, ele não cantará nenhuma nota pura o suficiente para enganá-lo. Um 
milhão de palavras em uma coluna de domingo também não farão a diferença. 
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laço de união entre o cinema e a literatura, e dessa vez desde a sua concepção, e isto é 

ótimo para esta tese uma vez que investigaremos como o aluno lê as adaptações 

cinematográficas e de que modo estas leituras os inscrevem em práticas de letramentos 

literários. Ainda seguindo as mesmas referências de Bray & Palmer, sabemos que 

Williams era fascinado por processos de escolha da iluminação, dos efeitos de câmera, e 

exigia grande trabalho dos diretores de arte, iluminadores e engenheiros de som. Os 

autores afirmam ainda que essa postura do autor diante do cinema e das adaptações é 

bastante interessante porque ele difere da maioria dos autores que tratavam as 

adaptações com certa relutância. Talvez Williams tenha sido um precursor desta relação 

fluente entre livro e filme, uma vez que, nos dias de hoje, a proposta da adaptação 

cinematográfica é recebida com entusiasmo pela maioria dos escritores – como é o caso 

do inglês Ian McEwan, cujos romances frequentemente recebem adaptações tendo o 

próprio como (co) roteirista. Quanto a Williams, sua opinião sobre as adaptações de 

seus textos oscilava, sobretudo quando o cinema tratava de modificar o final. Bray & 

Palmer (2009, p.26) relatam que, em uma entrevista, Williams brincou ao dizer que 

todos deveriam assistir às adaptações de seus textos para o cinema, acrescentando, 

porém, que todos deveriam ir embora antes dos cinco minutos finais. O tom irônico e 

crítico de Williams era compensado pela concepção do próprio dramaturgo de que a 

fidelidade era contraproducente no cinema. Para ele, nem sempre a encenação da peça 

funcionava no cinema: 

When asked whether an adaptation should be faithful, Williams took issue 
with the conventional wisdom: “No, I do not. I think they should create 
something entirely new in a cinematic form, you see. But they don’t 
somehow get organized that way. They’re afraid to. I don’t know why they 
are. But they stick too close to the stage play and a stage play is not always 
effective on the screen, you know.” (BRAY & PALMER, 2009, pp.25-6) 58 

 

Nesta seção será estudada, a adaptação de A Streetcar Named Desire 

ressignificada no cinema, sob a direção de Elia Kazan, com roteiro de Tennessee 

Williams, em colaboração com Oscar Saul (1951). De acordo com Kolin (2000, p.149), 

o filme foi rodado em Nova Orleans entre agosto e novembro de 1950, e foi lançado 

                                                 
58 Quando perguntado se uma adaptação deveria ser fiel, Williams falou sobre o assunto com 
convencional sabedoria: “Não. Eu não acho. Eu penso que elas devem criar algo interiamente novo, em 
uma forma cinemática, veja você. Mas, de alguma forma, elas não se organizam desse modo. Elas tem 
medo. Eu não sei por que elas tem. Mas, elas se tornam muito próximas da encenção no palco, e a 
encenação teatral nem sempre é eficiente na tela, você sabe.”. 
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pela Warner Brothers em Nova York em setembro de 1951, chegando a Londres em 

março do ano seguinte.  

Como Kazan optou por adaptar o espetáculo da Broadway, dirigido por ele 

mesmo, várias ideias usadas no filme provêm das anotações do caderno pessoal do 

diretor. Este caderno constitui uma importante fonte de informações sobre a leitura A 

Streetcar feita por Kazan, e de que forma ele e Tennessee Williams eles fizeram uma 

ressignificação da peça no texto audiovisual. 

Kazan se questionava sobre que tratamento deveria dar à Blanche. O diretor 

então escreveu uma análise da personagem em seu caderno. Jackson (1996, p.105) cita 

algumas das anotações de Kazan a respeito de Blanche. Nelas, percebe-se que ele 

entendia que o maior problema de Blanche se concentrava na palavra ‘tradição’. Para 

Kazan, Blanche apega-se a um ideal de feminilidade típico da aristocracia sulista. O 

conflito entre a realidade e a imagem ideal leva Blanche a refugiar-se em fantasias que 

ela mesma cria.  

Kazan faz também uma lista com imagens da peça e como elas deveriam ser 

vistas e analisadas. A primeira imagem é a de Blanche em sua última parada. Ela quer 

encontrar um lugar para si no mundo. Blanche tenta separar a irmã do cunhado, mas 

eles ficam cada vez mais juntos, e Blanche cada vez mais só. Para Kazan, a exclusão de 

Blanche a leva ao desespero, e ela passa a considerar Stanley como inimigo. A partir de 

então, ela procura uma forma de escapar criando em sua imaginação a figura de um 

homem que virá resgatá-la. Na biografia de Kazan (1998, p.330), ele relata conversas 

interessantes que ele teve com Tennessee Williams e que o ajudaram a compreender o 

tema da peça e de como Blanche deveria ser caracterizada. Para Williams, o sentimento 

da plateia para com Blanche deveria ser de piedade e Stanley não deveria ser um 

declarado vilão. A peça é a tragédia da falta de compreensão para com o outro. Fatos 

esses que já eram percebidos ao longo das modificações efetuadas durante a gênese da 

peça. Tenessee Williams disse para Kazan: 

 

I remember you asked me what should an audience feel for Blanche. 
Certainly  pity. It is a tragedy with the classic aim of producing a catharsis of 
pity and terror and in order to do that, Blanche must finally have the 
understanding and compassion of the audience. This without creating a 
black-dyed villain in Stanley. It is a thing (misundestanding) not a person 
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(Stanley) that destroys her in the end. In the end you should feel – “If only 
they had known about each other.”59 

 

Kazan (1998, p.346) reproduz outra fala de Williams que o ajudou a interpretar o 

caráter da pesonagem: “Blanche is not an angel without a flaw,” he said, “and 

Stanley’s not an evil. I know you’re used to clearly stated themes, but this play should 

not be loaded one way or the other. Don’t try to simplify things. ”60 E desse modo, 

Kazan foi construindo a personagem. 

A montagem de Kazan para o cinema chamou a atenção do PCA (Production 

Code Administration), que era um órgão que, em conjunto com a Liga de Decência, 

liderada por setores católicos, censuravam61 os filmes. Blanche atraiu os olhares dos 

censores, pois foi considerada “imoral” e “ninfomaníaca”. A cena do estupro também 

foi completamente vetada. Diante de tal situação, Kazan e Williams62, foram obrigados 

a alterar algumas cenas. Mas, de forma astuta, diretor e autor precederam às mudanças 

sem que elas alterassem muito o sentido da peça. 

Entre as mudanças feitas houve, em primeiro lugar, a retirada à menção ao 

homossexualismo de Allan Grey (o marido de Blanche que se suicidara), que está na 

cena seis da peça. Em segundo lugar, foram acrescidas metáforas visuais para referir-se 

ao estupro. Kolin (2000, p.152) escreve que o espectador vê o espelho quebrado que 

mostra o desmaio de Blanche quando Stanley a toma nos braços. Depois disso, segue o 

enquadramento com um jato de água esguichando de um limpador de rua na frente da 

casa dos Kowalskis. Sobre esse processo, Kolin (p.152-153) explica que Kazan optou 

pelo uso de um símbolo fálico para não perder a possibilidade de sugerir que houve o 

estupro. Apontando para essas minúncias, as rubricas da cena do estupro dizem que 

                                                 
59 Eu lembro que você me perguntou o que a plateia deveria sentir por Blanche. Certamente piedade. É 
uma tragédia com o objetivo clássico de produzir catarse da piedade e terror, e para atingir isso, Blanche 
deve finalmente ser compreendida pela plateia e ganhar a compaixão da mesma. Isto sem fazer de Stanley 
um vilão absoluto. É algo (desentendimento) não a pessoa (Stanley) que a destrói no final. No final, você 
deve sentir – “Se pelo menos eles tivessem se conhecido.”. 
60 “Blanche não é um anjo sem mancha”, ele disse “ E Stanley não é um demônio. Eu sei que você está 
acostumado a temas claramente definidos,mas essa peça não deve ser sobrecarregada para um lado, ou 
outro . Não tente simplificar as coisas.”. 
61 Na verdade, segundo Bray&Palmer (2009, p.70) o PCA não era exatamente um órgão censor. Pois para 
isso, era preciso haver instrumentos legais. Contudo, era um órgão que com objetivo de resguardar e 
proteger a moral católica e conseguia censurar as filmagens. O filme A Streetcar Named Desire foi 
acusado por conter “perversão sexual”, “promiscuidade”, “estupro”. 
62 Para combater a censura, várias reuniões e discussões foram feitas entre o PCA, o censor Joseph Breen, 
Elia Kazan e Williams. Todos os argumentos e descrições desse embate estão descritos em Bray & 
Palmer (2009, pp76-89) 
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Stanley “desabotoa a camisa”, enquanto no roteiro, a ação verbal já sugere algo mais 

provocativo como “ ele tira a camisa e a joga no chão.”.  

Na peça, o diálogo que antecede o estupro é mais longo e há uma distância 

maior entre Blanche e Stanley. Ao perceber que os dois ficariam sozinhos naquela noite, 

Blanche vai até a cozinha e faz uma ligação pedindo socorro enquanto Stanley está no 

banheiro vestindo o pijama que ele usou na noite de núpcias e que usaria agora em 

comemoração ao nascimento do filho. Blanche escuta muitos gritos vindos do exterior 

da casa e presencia um episódio onde um bêbado aborda uma prostituta até o momento 

em que a polícia aparta a briga e uma mulher negra aproveita para se apossar da bolsa 

da prostituta que havia caído no chão. Blanche se assusta com aquela cena degradante 

para sua sensibilidade, e desiste de fugir. Blanche tenta completar a ligação pedindo 

socorro. Stanley sai do banheiro e Blanche se assusta deixando o fone do aparelho 

telefônico cair sem completar a ligação. 

No filme, Stanley aparece de certo modo com ações mais assertivas do que no 

texto da peça nos momentos que antecedem à violência sexual contra a cunhada. Na 

adaptação, Blanche abre a porta de casa para fugir enquanto Stanley está no banheiro 

vestindo o pijama, mas ela vê a senhora mexicana que vende flores para os mortos, e se 

sente perturbada provavelmente pela lembrança dos seus parentes mortos e de seu 

próprio marido, Allen Grey. Kazan usou novamente o exterior para atemorizar Blanche. 

A personagem volta para casa e tenta pedir socorro pelo telefone.  

As ações no filme são mais rápidas, o que transmite um ritmo mais acelerado e 

uma assertividade e agressividade maior nos movimentos e gestos de Stanley. Há outra 

diferença: na cena anterior, quando Stanley volta da maternidade, ele encontra Blanche 

em meio a um delírio vestida com roupas de festa, com uma tiara na cabeça falando 

sozinha. Quando ela percebe a presença de Stanley, ela volta à realidade e mente 

dizendo que um antigo namorado a convidou para um cruzeiro. Stanley retruca esta 

mentira de Blanche com ironia e deboche que resultam em tons de comicidade. Estas 

falas também não aparecem no filme. Ele apenas pergunta a Blanche se o homem que a 

convidou para o cruzeiro não iria “interferir com a privacidade dela” o que torna o 

diálogo mais sério e tenso. Na peça, Stanley responde que eles ficariam sozinhos 

naquela noite a menos que Blanche estivesse escondendo alguém debaixo da cama. E 
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depois ele debocha perguntando se o convite que ela recebeu é um convite para o baile 

dos bombeiros. Tais falas não aparecem no filme. 

Hurst (2009, p. 5) chama atenção para o fato de que, com as mudanças ocorridas 

devido às pressões do PCA, talvez um espectador que não tenha lido a peça nem tenha 

assistido à representação na Broadway não perceba a sensualidade do diálogo que 

antecede a cena do estupro, pois a fala “we’ve had this date with each other from the 

beginning!” 63foi retirada do filme. Hurt ainda aponta para outro detalhe que mostra 

uma escolha de Kazan ao adaptar o início da cena onze. Kazan filma uma tomada onde 

se vê a casa dos Kowalskies enquanto o lixo é recolhido e alguém varre a frente da casa. 

Segundo Valerie Hurst (2009, p.5), esta cena pode estar ligada à tomada da cena 

anterior, a cena do estupro onde há um jato de água jorrando na rua. Para Hurst, esta 

simbologia anuncia que Blanche pode ser vista como uma sujeira que será varrida da 

casa na cena onze e se liga também à obsessão de Blanche por arrumação, limpeza, 

banhos e higiene através do que talvez ela estivesse querendo se purificar de algo. 

Blanche fica então ‘limpa de toda mancha dos pecados por ela cometidos’ (em termos 

cristãos onde o pecado é visto como sujeira a ser lavada). E assim, os espectadores se 

apiedariam de Blanche, e ela ganharia a simpatia e o perdão de todos.  

Houve ainda uma série de pequenos cortes impostos pelo PCA após a edição 

final da adaptação. Estes trechos censurados só se tornaram públicos em 1993 através 

do lançamento do DVD com a edição refeita, na qual os cortes foram reintegrados à 

história. É esse DVD que os alunos participantes desta pesquisa assistiram. Um dos 

primeiros cortes que havia sido feito concerne à cena dois da peça quando Blanche 

borrifa perfume em Stanley, ao que ele reage respondendo que se Blanche não fosse 

irmã da esposa dele, ele faria um mau julgamento da ação de Blanche.  

Na cena da noite de pôquer, Stanley agride Stella e esta se refugia na casa de 

Eunice. Quando Stanley grita pela esposa pedindo para que ela volte para casa também 

houve um corte e uma modificação. O corte foi feito na expressão de prazer que Stella 

sente ao ouvir Stanley chamando por ela, e a música de pano de fundo quando Stella 

desce a escada foi trocada, já que a primeira reforçava o clima de sensualidade entre os 

personagens.  

                                                 
63 Este encontro está marcado desde o começo! 
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Mais adiante, mais um corte foi feito quando Blanche e Stella conversam sobre 

desejo. Blanche diz para a irmã que o que a une a Stanley é somente um desejo, como o 

nome do bonde que a levou até a casa da irmã. Stella rebate perguntando se Blanche 

nunca andou nesse bonde, até que Blanche admite que sim, e que esse bonde a levou 

para um lugar de penúria. Todo esse diálogo não constou no filme em 1951. 

Outra cena que teve falas cortadas foi a cena em que Blanche flerta com o 

menino que vende jornal. O PCA cortou a fala ‘on your mouth64’ quando Blanche 

desejou beijar o menino na boca, e a fala em que ela diz que seria ótimo poder manter 

um romance com o menino, mas seria melhor que ela ficasse longe de crianças. 

Também foi cortada a fala em que Blanche admite ter tido intimidades com estranhos, e 

a fala em que Stanley diz que talvez não “fosse ruim interferir com” Blanche poucos 

minutos antes do estupro. Além do corte da cena que dura alguns segundos quando 

Stanley fecha a porta e não deixa Blanche sair na  cena do estupro.  

Há modificações também na cena final. Na peça, após Blanche ser levada pelo 

médico, Stella chora e é amparada por Stanley, que vagarosamente procura abrir os 

botões da blusa da esposa. Ou seja, Stella sofreu agressões do marido, desconfia que o 

marido possa ter violentado Blanche, mas A forte atração sexual e a masculinidade 

brutal de Stanley a mantém ao lado dele. 

No filme, Stella carrega a criança em seus braços para a casa da vizinha Eunice e 

diz que nunca mais voltará a viver com Stanley. Contudo, penso que mesmo com 

modificação, o espectador sente que Stella voltará para os braços de Stanley, assim 

como voltou na primeira vez. De qualquer forma, essa leitura já está na imaginação do 

espectador. Kazan sugere, mas não declara, e assim agrada aos censores, pois assim 

Stanley seria punido sem a esposa. 

Penso que para além das interessantes conexões entre as produções teatrais e 

cinematográficas A Streetcar Named Desire é sem dúvida uma das obras mais 

importantes de Tennessee Williams por introduzir temas novos na dramaturgia moderna 

americana onde os personagens são homens comuns vindos de um cotidiano low-life . 

Vimos aqui que a plateia da época era ávida por novidades, e vejo que muitas delas 

foram encontradas na inovadora obra de Williams, que levava para os palcos 

inquietações compartilhadas pelo público, mesmo que de maneira velada, devido à 

                                                 
64 Na sua boca. 
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diligência de órgãos de censura, como a construção de uma sexualidade, masculinidade, 

e por que não também a construção de uma feminilidade associada à violência 

doméstica. E não apenas isso, o teatro de Tennessee Williams é marco da dramaturgia 

norte-americana moderna, algo que ainda chocava a classe média americana 

frequentadora de teatro, com sua perspectiva de crescimento e enriquecimento pessoal 

através da educação, um bom emprego, uma vida social pautada em valores familiares 

tradicionais.  

 Tais temas continuam, a meu ver, presentes na sociedade, e por isso a obra pode 

ser facilmente atualizada e ressignificada mesmo por leitores e espectadores de primeira 

viagem que desconheciam o processo de criação, o teor e a crítica da obra de Williams. 

Vejo a genialidade desta obra na capacidade do autor de pontuar as tensões de uma 

linha tênue entre realidade e loucura, desejo, promiscuidade e falta de amor próprio, 

tragédia e comicidade. Com isso, a peça e o filme provocam a meu ver sentimentos 

antagônicos no leitor/espectador e foge de uma narrativa simplória.  

 Estou de acordo com Styan (1968) sobre a genialidade de Williams ao criar 

Blanche, uma das grandes personagens da literatura. Tal genialidade se baseia na 

riqueza de sentimentos diversos provocados pela personagem. Ao mesmo tempo em que 

ela está desamparada e precisando de ajuda, vejo em um instante que ela é uma mulher 

prepotente, manipuladora, mentirosa, mas não sem classe, sem os ares de refinamento 

que ela queria encontrar nas pessoas. Portanto, no instante seguinte, posso compreendê-

la, ter desejo de ampará-la, e chego a sorrir com piedade para seus pequenos desastres e 

atitudes que mostram uma mulher profundamente só. Vejo Blanche como personagem 

emblemática da literatura e não me surpreende que a mais recente produção de Woody 

Allen, Blue Jasmine, claramente remete não apenas a ela, a grande atração do filme, 

mas à boa parte das dinâmicas de espaço, tempo, personagens de A Streetcar Named 

Desire65e, sem nenhum crédito aparente. 

                                                 
65
Gratas surpresas intertextuais surgem ao longo de Blue Jasmine como o próprio título do filme. 

Williams escreveu que Blanche era vestida de um azul que só se via nas pombas de Afrodite. Lembro que 
Blanche dizia que Stanley não se deixaria enganar por um perfume de jasmim. Recordo-me da explicação 
da origem nobre de seu nome, Blanche Dubois de origem francesa para Mitch. Então, vejo a personagem 
do filme de Woody Allen, Jasmine se apresentando como Jasmine French. Nome esse, que não era nem 
mesmo o seu verdadeiro. Depois de ter visto o filme, eu li algumas críticas online. Destes textos, somente 
um faz referência ao texto de Williams, e foi publicado pela Folha de São Paulo 
(http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/11/1371622-critica-woody-allen-se-recupera-com-seu-
novo-filme-blue-jasmine.shtml). A crítica publicada no jornal online The Guardian 
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A produção de Kazan para o cinema em colaboração com Williams fez com que 

Blanche e Stanley crescessem aos olhos do espectador do filme, além de fazer deste 

filme uma obra clássica do cinema. Compreendo a estética do filme em preto e branco 

como uma contribuição poética de Kazan para ressignificar os escamoteamentos de 

Blanche, que não se mostra na luz, que mente sobre a idade, que bebe escondido. O uso 

da música Varsouviana, o barulho do trem ouvidos em um espaço claustrofóbico, e o 

tom teatral e afetado na interpretação de Vivien Leigh também contribuem para que 

possamos sentir que Blanche está, além de perdida, encurralada e completamente 

oprimida. Tudo isso acrescido da agressividade e sexualidade de Stanley, encarnado na 

força física e sex appeal do jovem Marlon Brando, e das excelentes atuações de Karl 

Maden como Mitch e Kim Hunter como Stella, fez com que o primor da obra fosse 

perpetuado de forma vigorosa em um filme produzido em uma atmosfera colaborativa 

que alcançou o status de clássico do cinema.  

 

3.3 A Streetcar Named Desire na televisão em 1995 

Nesta seção tratarei da adaptação de Streetcar exibida pela rede de televisão 

CBS em 29 de outubro de 1995, na série “Playhouse 90” 66. Jessica Lange e Alec 

Baldwin interpretaram Blanche e Stanley, respectivamente. A direção ficou a cargo de 

Glenn Jordan, que também os dirigiu em uma montagem de Streetcar na Broadway em 

1992. Também participaram do programa dois atores que não estiveram na montagem 

teatral: John Goodman (Mitch) e Diane Lane (Stella).  

Jessica Lange recebeu o Globo de Ouro por sua interpretação de uma Blanche 

menos frágil que a personagem representada por Vivien Leigh, e Alec Baldwin também 

foi indicado para o mesmo prêmio, pela sua interpretação de um Stanley “mais 

complexo do que brutal” (Kolin, 2000 p.166) em comparação com o criado por Marlon 

Brando no filme de Kazan. De acordo com Kolin (Op. cit.), tal combinação colaborou 

                                                                                                                                               
(http://www.theguardian.com/film/2013/aug/15/blue-jasmine-woody-allen-review) e outras publicadas no 
mesmo jornal não mencionam a intertextualidade com o texto de Williams. 
 
66 De acordo com Howard Rosenberg em 25 de outubro de 1995 em uma matéria para o Los Angeles 
Times, a série Playhouse 90 foi uma série televisiva americana exibida pela CBS entre 1956 e 1960 e 
exibia antologias dramáticas. Em 1995, a série foi retomada com a exibição de A Streetcar Named Desire 
de Tennessee Williams, Jake’s Women de Neil Simon e West Side Waltz de Ernest Thompson. A 
importância dessa adaptação da peça de Williams se dá devido ao fato de que essa foi a primeira vez 
depois do filme de Kazan em 1951 que a peça foi ao ar sem cortes. 
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para uma excelente produção. Quanto ao texto, temos realmente nessa produção 

televisiva o texto da peça na íntegra.  

Pela primeira vez, a peça é adaptada sem cortes. O jornalista Rick Shultz67, da 

Rede ABC News, se referiu a essa adaptação como “faithful to Williams’s text (it runs 

three hours), including the ending that the 1951 production code deemed shocking for 

Kazan’s film.”68 (KOLIN, 2000 p.166). Outro jornalista, John O’Connor69, também 

elogiou o fato de que a produção de Glenn Jordan não caiu na armadilha de repetir a 

memorável adaptação de Kazan. Eu diria que estas resenhas críticas refletem que, 

mesmo sem ter seguido a leitura de Kazan, é inevitável para o leitor/espectador 

conhecedor da obra, esquecer que houve a primeira adaptação feita por Kazan. Está 

longe de mim o discurso que vai advogar pela fidelidade ao filme de Kazan. Quero com 

isto apenas dizer que por ser um clássico e ter interpretações tão marcantes, o filme de 

Kazan parece ser sempre uma referência. 

Serão aqui mencionadas algumas das peculiaridades dessa adaptação que podem 

ter guiado a leitura do espectador da década de 90, mais recentemente apresentada para 

alunos dos anos zero. Quero chamar a atenção para o fato notório de que, em nossa 

época, na qual foi feita a leitura em debate desta pesquisa, raramente alguma obra 

recebe a interferência de qualquer censura que não seja a do ‘politicamente correto’, 

cujo policiamento recai sobre atitudes e termos preconceituosos considerados ofensivos 

em relação à etnia, sexualidade, raça, doença, profissão, classe social etc. De fato, a 

censura realizada pelo PCA recaiu sobre temas comportamentais e morais cuja violência 

ou alusões sexuais afrontariam os bons costumes da sociedade americana. Ao longo do 

meio século de vida da obra, vemos claramente uma evolução social ainda em curso que 

tratou de banalizar as próprias instâncias de violência e sexualidade. 

A primeira particularidade é que o espectador é abruptamente apresentado a uma 

Nova Orleans caótica com muitos vendedores ambulantes espalhados por toda a rua, 

com a presença de prostitutas, e donas de casa pregando roupa no varal dos cortiços. O 

                                                 
67 Citado em Kolin (2000, p.166), a referência para essa resenha crítica de Rick Schultz é citada na nota 
de número 28 do texto de Kolin.  O texto do jornalista é “A Streetcar to be Desired” Mr Showbiz 
Reviews, diponíel na internet em http://www.abcnews.com. 
68 Fiel ao texto de Williams (com duração de três horas) incluindo o final que o código de produção 
considerou chocante para o filme de Kazan. 
69  Igualmente citado em Kolin (2000, p.166), a referência para essa resenha crítica é citada na nota de 
número 28 do texto de Kolin. O texto do jornalista John O’Connor é “Williams’s ‘Streetcar’, Not 
Kazan’s” New York Times 27 de outubro de 1995. 
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realismo aqui é mais cru e grosseiro, um reflexo de nossos tempos. A primeira 

personagem que vemos em primeiro plano vestida com roupa e chapéu preto carregando 

flores bem coloridas é a mulher mexicana que vende flores para os mortos. A primeira 

cena com a mulher mexicana é feita na rua em meio e mostra a movimentação da rua e 

depois, há uma passagem rápida da personagem atrás de Blanche que está carregando 

sua mala e procurando pelo endereço da irmã. Vejo que talvez um leitor que tenha lido a 

peça antes de ver este texto audiovisual possa inferir que Blanche já tem em sua 

chegada um prenúncio de morte. E aqueles leitores que não leram o texto poderão talvez 

se recordar deste anúncio de morte quando já no final do filme Blanche reencontra a 

senhora mexicana.  

Outro aspecto interessante relativo à chegada de Blanche em Campos Elíseos é o 

fato de que um marinheiro assedia Blanche verbalmente no meio da rua, obrigando-a a 

esquivar-se dele.  Esse momento é interessante porque recria uma cena do filme de 

Kazan, que não se encontra na peça. No filme de 1951, Blanche chega à estação de trem 

de Nova Orleans e um jovem marinheiro a encaminha para o bonde chamado Desejo. O 

espectador poderá associar esse jovem marinheiro ao aluno seduzido por Blanche em 

sua cidade natal, uma vez que ambos se relacionam com um signo de desejo. No filme 

de Kazan, o marinheiro na estação do trem só indica a direção do bonde e a ajuda com a 

bagagem, enquanto o telefilme de Jordan mostra o jovem marinheiro se insinua para 

Blanche, que se afasta. Ou seja, essa cena do telefilme é claramente uma reescritura do 

texto de Williams e Kazan. Um verdadeiro palimpsesto onde se enxergam outras 

escritas anteriores. 

No que se refere à casa dos Kowalskis, o exterior lembra as didascálias da peça e 

o cenário do filme de 1951, adicionando muitas bananeiras no entorno da casa e um 

prédio ao lado, que é um bordel. Já o interior da casa, continua pequeno, mas parece um 

pouco mais organizado e melhor mobiliado. As primeiras cenas dentro da casa também 

apresentam uma iluminação com cores quentes, deixando Blanche mais exposta à luz. 

Stella inclusive acende duas lâmpadas bem próximas uma da outra enquanto conversa 

com Blanche sobre Stanley, mostrando-lhe a foto do marido. 

Depois da cena da noite de pôquer, a iluminação do interior da casa vai 

diminuindo reflete/ecoa a preocupação neurótica de Blanche em não se expor à luz para 

esconder a idade e metaforicamente a realidade que ela não quer ver, ou pretende 
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apagar. Jordan deu outro tratamento a este tema utilizando de outro recurso narrativo, o 

da transição gradual da exposição à luz a um sombreamento, e isso de certa forma não 

deixa de ser um aceno cinematográfico ao que Kazan tinha feito antes. 

Para evocar a sensação de calor e torpor presentes no texto de Williams desde os 

primeiros manuscritos, há também na casa um ventilador, cujas hélices se movimentam 

vagarosamente, dando mais do que uma impressão de que não fazem vento algum. Os 

personagens estão o tempo todo suados, ou abanando-se ou enxugando o suor com 

lenços e toalhas. Muito embora o calor seja grande, o diretor não mostra o Stanley de 

Alec Baldwin sem camisa por muito tempo.  Por exemplo, na cena em que ele conhece 

Blanche, e na qual Marlon Brando despontou como símbolo sexual, ao trocar a camisa 

suada por uma camiseta, mostrando para as câmeras seu torso nu, vê-se aqui um Alec 

Baldwin menos musculoso que o jovem Brando da adaptação de Kazan, tirando a 

camisa suada e colocando imediatamente outra.  

A Stella de Diane Lane também aparece mais bem vestida e arrumada. Pois os 

cabelos compridos da atriz permitiram vários penteados ao longo das cenas, e ela 

aparece usando brincos e unhas compridas pintadas de vermelho. O figurino de Blanche 

permanece discreto e conservador. Embora não nos seria surpreendente atualizar as 

vestimentas dos personagens para as de alguma década mais próxima, os figurinos 

representam roupas usadas entre as décadas de 40 e 50, época em que a peça foi escrita 

e encenada pela primeira vez. 

Em relação à trilha sonora, a música tinha a importante função de realçar para o 

espectador o estado mental de Blanche nos momentos mais tensos e quando ela 

lembrava-se de seu passado traumático a Varsouviana, escolhida por Williams e 

composta por Alex North, foi usada na Broadway e no filme de 1951. Na produção da 

CBS, escolheu-se uma cantiga de ninar. É esta melodia que se ouve nos momentos de 

desequilíbrio de Blanche. Outros sons, como o barulho do trem e do tiro que matou 

Allen Grey, permanecem.  

Como já dito anteriormente, muito embora em 1995 não houvesse mais a 

ameaça de censura, o Stanley interpretado por Alec Baldwin é igualmente grosseirão, 

mas menos violento. Como prova disso, é através do olhar que sua agressividade se faz 

sentir nitidamente; por exemplo, quando ele desliga o rádio que Blanche está ouvindo 

enquanto ele joga pôquer. Na produção de 1951, o tapa que Stanley dá em Stella não é 
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mostrado por questões da censura, já na produção de 1995, o gesto de agressão é 

encenado e, livre de censura, é mostrado. Logo depois, quando os amigos de Stanley o 

carregam bêbado, para debaixo do chuveiro, ele não esmurra um a um como na primeira 

versão. A cena de 1995 é um pouco mais lenta, os jogadores de pôquer saem um a um 

tranquilamente do banheiro, um dos jogadores ainda rouba o dinheiro do jogo e vai 

embora. 

Em outra opção de releitura, quando Stella sobe para o apartamento de Eunice e 

Stanley grita para que ela volte para a casa, não há exatamente uma troca de olhares 

insinuantes entre os dois como na primeira versão, muito embora a música usada por 

Glen Jordan seja mais sensual. No entanto, Stanley toma Stella no colo, e logo em 

seguida, os dois aparecem rapidamente deitados na cama do casal.  Tal cena seria 

inconcebível no filme de Kazan devido à influência do PCA. 

Outro momento interessante da adaptação de Jordan ocorre na cena em que 

Blanche diz a Mitch que ela tem ideias antiquadas enquanto rejeita as atitudes mais 

ousadas dele. Nesta cena, os dois atores estão na frente da casa dos Kowalskis, mas o 

espectador só vê a porta da casa aberta. Como a cena se passa de noite, está escuro, as 

luzes da casa estão apagadas. Mas, enquanto Blanche reprime sua sexualidade diante de 

Mitch, vê-se, através da porta aberta, uma forte luz vermelha vinda da rua que pisca 

incessantemente. Acredito que o diretor não tenha utilizado esta luz sem uma 

consideração especial, ao que tudo indica para sinalizar que a sexualidade de Blanche 

está viva e pulsante, ainda que reprimida. 

Todas as falas e cenas que foram censuradas no filme de Kazan, em 1951, foram 

retomadas na produção de 1995. O estupro não é mostrado, mas fica claro que ele 

ocorreu, uma vez que Stanley leva Blanche para o quarto, e sem o uso alegórico do 

espelho quebrado que Kazan precisou empregar, Stanley deita-se na cama sobre a 

cunhada, dominando-a. Há então um corte e as cenas seguintes são mostradas sem 

censura até o final do texto, quando Blanche vai embora e Stella fica com Stanley.  

Acredito que esta leitura de Glen Jordan tenha sido motivada, ou ao menos 

guiada, pela liberdade criadora diante da ausência de censura, antes sofrida por 

Williams e Kazan. Meu interesse ao escolher também esta adaptação deu-se exatamente 

por essa liberdade, e pelo fato de que 44 anos depois de Kazan, a peça voltava à grande 

mídia. Desta vez, à televisão, que tem o poder de alcançar mais espectadores que o 
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cinema, ou o teatro. Assim, os alunos brasileiros de um curso de Letras, no ano do 

centenário de nascimento de Tennessee Williams, ressignificaram as leituras do texto, 

sessenta e oito anos depois da publicação da peça, sessenta anos após a adaptação de 

Kazan, e dezesseis anos após a de Glen Jordan.  
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  CAPÍTULO 4 

Ressignificações de A Streetcar Named Desire no Brasil na sala de aula em um 

curso de Letras 

 

No Brasil, a peça de Tennessee Williams tem sido representada sob o título de 

Um Bonde chamado Desejo, ou ainda Uma Rua chamada Pecado. Pesquisei o dossiê de 

notícias de jornais sobre a crítica e a recepção da peça disponível no acervo da 

FUNARTE do Rio de Janeiro e, de acordo com o material consultado, a primeira 

produção de A Streetcar Named Desire no Brasil foi feita pelo grupo dos “Artistas 

Unidos” 70 e ocorreu no dia 27 de junho de 1948 no Teatro Ginástico no Rio de Janeiro 

(hoje, Teatro SESC Ginástico) sob a direção de Ziembinsky com a louvada atuação de 

Henriette Morineau como Blanche e Graça Melo no papel de Stanley.  

A resenha crítica da peça escrita por Paschoal Carlos Magno71 louva o texto de 

Williams e o ressignifica para além das fronteiras estadunidenses quando diz que os 

acontecimentos da peça são comuns a toda humanidade: “Não mais me esquecerei desta 

admirável peça americana, que não é só a história dos residentes de uma casa , mas de 

um trecho de rua, de cidade, de humanidade em geral.” Ou seja, o crítico nos faz inferir 

que o texto de Williams para o contexto brasileiro ao escrever que podemos nos 

reconhecer através dos personagens: “Como se parece com a vida de cada um de nós, 

aquelas que Tennessee Williams reuniu para criar essa obra prima que é ‘Uma Rua 

Chamada Pecado’, onde o riso e pranto se confundem, desespero , e serenidade se 

irmanam, equilíbrio e delírio se amalgamam.”. Por fim, Paschoal Carlos Magno apela 

para que o público compareça ao Teatro Ginástico, pois para ele um grande teatro não 

existe sem um público que o honre. O crítico se preocupa com a formação da plateia 

brasileira e alerta o público para a existência e grandiosidade de uma peça de teatro 

norte-americano que estava sendo encenada no Brasil: 

                                                 
70 Companhia de teatro fundada por Helio Rodrigues, Carlos Brant e Henriette Morineau. Misturava em 
seu repertório de produções peças do teatro de boulevard, e peças brasileiras para o divertimento do 
público. Mas, também encenava obras importantes da dramaturgia universal, como a obra de Tennessee 
Williams. Fonte de pesquisa: Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em: 
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_teatro/comum/verbete_imp.cfm?cd_verbete=6
40&imp=N&espetaculo_tipo=1 
71 “Uma Rua Chamada Pecado”, no Ginástico. Paschoal Carlos Magno. Correio da Manhã. Rio de 
Janeiro, Domingo, 27 de junho de 1948. 
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O famoso Armand Salacrou escreveu em 1942 que não é possível 
renascimento dramático, se o público não representar seu papel, que é de 
comparecer aos teatros em que se trabalha para aquele fim. Uma peça não 
pode existir, viver, se não encontrar seu público. Um teatro só poderá ser 
grande, se o público também o for. Estamos diante de um instante terrível, 
com relação ao êxito de “Uma Rua Chamada Pecado”. O público deve lotar o 
Ginástico, provar sua grandeza que deve ser aquela que lhe está sendo 
oferecida pelos “Artistas Unidos”. 

 

Esse apelo de Carlos Magno foi muito oportuno para esta tese porque penso aqui 

também na necessidade de mostrar o teatro para meus alunos como não só parte de sua 

formação cultural, mas como também uma forma de experimentar o texto teatral em sua 

totalidade através da junção entre texto e performance discutida no capítulo dois desta 

tese. Também escrevi no primeiro capítulo da tese que é dever do professor de 

literaturas, sobretudo do professor no ensino superior, que também exerce o papel de 

crítico e intelectual, promover uma série de atitudes, experiências de construção de um 

repertório cultural que permeia o processo de letramento literário. 

Portanto, esta tese apresenta processos de leituras, diálogos e discussões que, ao 

trabalhar o gênero dramático e duas de suas adaptações, o filme dirigido por Elia Kazan 

e o telefilme dirigido por Glen Jordan aliado a uma crítica da peça, estabelecem 

propostas e modos de inclusão destes alunos como agentes reflexivos no campo literário 

do qual falamos no segundo capítulo desta tese.  

Esta aclamada produção estrelada por Morineau da qual falávamos no início 

deste capítulo foi somente a primeira. A segunda viria em 1959, sob uma nova produção 

feita pelo grupo da Escola de Teatro da Universidade da Bahia, em que Stanley foi 

encenado por Othon Bastos e Blanche, por Maria Fernanda. A atriz encenaria Blanche 

Dubois novamente entre 1962 e 1963-5 sob as direções de Augusto Boal e Flavio 

Rangel, respectivamente. A produção de Boal foi feita com o grupo teatral Oficina e 

com o célebre cenógrafo Flávio Império. Encontrei duas críticas sobre esta encenação, 

ambas escritas por Van Jafa, que não tece elogios à produção. No primeiro texto Jafa72 

sinaliza que a encenação de Boal não transmitiu a “atmosfera opressiva” e “o 

desajustamento” propostos por Tennessee Williams, tendo o diretor optado por um 

“plano de violência e brutalidade que pode assustar, mas nunca comover.”. Já no 

                                                 
72 “Um Bonde Chamado Desejo” (Streetcar Named Desire). Van Jafa. Correio da Manhã. Segundo 
Caderno. Quarta-feira, 6 de junho de 1962. Disponível através de busca no site da Hemeroteca da 
Biblioteca Nacional: www.memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx  
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segundo texto de Jafa73· ele lembra que a peça serviu para “movimentar a bilheteria do 

Teatro Oficina”, mas rotula a montagem como “discutível” sem informar mais sobre por 

que ela seria questionável.  

Da encenação de Augusto Boal, os elogios da crítica são todos direcionados à 

atuação de Maria Fernanda, que dividiu o palco e depois a representação na TV com o 

nem tão elogiado Mauro Mendonça no papel de Stanley. Depois disto, o ator Carlos 

Alberto assume o papel de Stanley na produção de Flavio Rangel, a atriz Maria 

Fernanda confirma seu sucesso no papel de Blanche74, e o diretor Flávio Rangel é 

elogiado75 por “não forçar a linha natural do texto”. O cenógrafo Napoleão Moniz Freire 

também é aplaudido, pois ele “obedece à orientação do original americano; (...) todos os 

detalhes que Tennessee William sugere foram obedecidos a fim de manter-se tudo no 

mesmo lugar.”. Vemos que estes dois últimos textos críticos apresentados pautaram-se 

pelo parâmetro da fidelidade ao suposto original discutido e rebatido no capítulo 2 com 

base em Naremore (2000, p.2) e Stam (2000, p.58), e optaram assim por elogiar o texto 

e criticar o que se afasta dele.  

Posteriormente, a própria atriz Maria Fernanda assinou a direção de uma 

montagem sua para a peça de Williams. Assim como a representação de Kazan sofreu 

censura nos Estados Unidos, a apresentação teatral de Maria Fernanda também sofreu 

interdição em terras brasileiras, em Brasília na data de 10 de fevereiro de 1968. Aqui, o 

motivo para a censura deu-se através do Senhor Souza Leão que “julgou que três nomes 

de bichos – gorila, vaca e galinha – ditos na peça ofendiam a moral da plateia 

brasileira.”.76 Novamente vemos defensores da moral nacional, digamos assim, já que 

nos EUA o filme de Kazan foi acusado de ofensas à moral das famílias americanas. 

                                                 
73 “Teatro Oficina de São Paulo (1º aniversário)” Van Jafa. Correio da Manhã. Segundo Caderno. Qinta-
feira, 20 de setembro de 1962. Disponível através de busca no site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional: 
www.memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx  
74  O crítico Edigar de Alencar escreveu: “Andou acertadamente Maria Fernanda realizando a montagem 
de Um Bonde Chamado Desejo, sob a direção de Flávio Rangel. O espetáculo do Dulcina confirma, sem 
dúvida, e justifica o sucesso que a inteligente atriz conseguiu em São Paulo.”.  “Um Bonde Chamado 
Desejo”. Edigar de Alencar. A Notícia. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1963. 
75 Crítica feita por autor desconhecido. O documento disponível na Funarte é um recorte do texto colado 
em uma folha de papel ofício que contém os dados da publicação datilografados e escritos à caneta sem o 
nome do autor. Também não encontrei tal informação no site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, pois 
o Jornal O Globo de 1963 ainda não foi digitalizado. Seguem as informações dessa publicação: “Peça” – 
“Um Bonde Chamado Desejo” Jornal O Globo. Rio de Janeiro. 1963. 
76 “Um Bonde (...)” Interditado em Brasília. Correio da Manhã. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1968. 
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Na data de 13 de fevereiro de 1968 o jornal O Correio da Manhã77 noticiava que 

“o juiz da 1ª Vara Federal em Brasília derrubou a medida arbitrária da censura, que 

suspendeu por um mês a apresentação da peça Um Bonde Chamado Desejo de 

Tennessee Williams.” A justiça apoiou a classe teatral, e na época todos os teatros nos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo fizeram greve em resposta à violência da censura, 

após o que a peça voltou a ser encenada. Em 1978, Maria Fernanda volta a encenar o 

texto de Williams e o Jornal da Tarde de São Paulo batiza o fato de “Blanche Dubois 

dez anos depois”. 

Em 1974 sob a direção de Kiko Jaess, com Nuno Leal Maia e Pepita Rodrigues, 

uma nova atriz, Eva Vilma, encarna Blanche. Sobre esta encenação, a reportagem do 

Jornal Última Hora78 reforça o legado cultural do texto de Williams no Brasil ao dizer 

que a peça já é conhecida (o filme de Kazan também é mencionado) e “há uma geração 

de espectadores ansiosos por revê-la”, enquanto outros estão “dispostos a conhecê-la” 

porque ela foi “uma das peças mais admiradas por seus pais.” Posteriormente, em 1986, 

o Teatro Tereza Raquel comemora três anos de abertura com a própria Tereza Raquel 

no papel de Blanche, Luis Guilherme como Stanley, Louise Cardoso como Stella e 

Osmar Prado como Mitch.·.  

Vemos assim a ilustração do que falávamos no capítulo um sobre a relação entre 

o tempo e o campo literário. Pois o sucesso da peça foi perpetuado no Brasil pelo tempo 

e reconhece-se a peça como herança cultural. Este papel de perpetuação da obra literária 

também é exercido pelas instituições de ensino e é de vital importância para que todos 

possam ser incluídos como agentes no campo literário, principalmente entre aqueles que 

não têm acesso direto à cultura. 

Diferentemente das encenações mencionadas até aqui, houve uma adaptação em 

1991 em Recife com a atriz Suzana Costa considerada um grande equívoco desde a 

atuação até a montagem da peça, que ainda contou com o polêmico envolvimento do 

governador do estado Joaquim Francisco, acusado de desviar verbas para a montagem 

em nome de sua amizade com os produtores.79 Em 1997, a atriz Flavia Pucci e o ator 

                                                 
77 “ Um Bonde chamado Desejo” Correio da Manhã. Guanabara, 13 de fevereiro de 1968. 
78 “ O Bonde está de volta”.Última Hora, Rio de Janeiro, 03 de novembro de 1974. 
79 “Forrobodó no palco” Ivson Queiroz e Renato Ferraz. Revista Veja 28 graus, 14 de agosto de 1991. 
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Roberto Bontempo encenaram a peça mais uma vez no Teatro Tereza Raquel80. E por 

fim, a última representação ocorreu em 2001 com a aclamada encenação, de Cibele 

Forjaz, com Leona Cavalli, como Blanche81. 

Todas as críticas lidas e pesquisadas no dossiê apresentam algo em comum: elas 

fazem referência à adaptação dirigida por Kazan no teatro e no cinema e louvam as 

atuações de Vivien Leigh e Marlon Brando na película, o que nitidamente deixa claro 

que, para a crítica brasileira, a encenação/representação de Blanche e Stanley é de 

grande responsabilidade para os atores. Também há um declarado louvor aos diretores 

que se mantém ‘fieis’ ao texto de Williams e ao contexto de uma Nova Orleans no pós-

guerra. Pode-se dizer que estas críticas/críticos expressam na verdade uma expectativa 

de que as montagens brasileiras mantivessem a leitura feita por Kazan.  

Não é difícil notar que a crítica brasileira trata o texto de Williams como herança 

cultural estadunidense que deve ser preservado como tal, sem transgressões. Todas 

seguiram o texto de Williams à risca e rubrica, com a ambientação de Nova Orleans. 

Nem mesmo a encenação dos anos noventa realizada em Recife ganhou ares brasileiros. 

Uma das críticas feitas pelo respeitado crítico e jornalista Alexandre Figueroa em sua 

coluna do Caderno C do Jornal do Commercio foi a inclusão de falas regionalistas como 

“minina”, “nés”, “Cê num tava a fim de ir” que segundo ele, não seriam apropriadas aos 

ares de Nova Orleans. 

Com este breve panorama cronológico traçado nestes parágrafos pôde-se 

perceber que há um legado histórico e cultural de encenações de A Streetcar Named 

Desire no Brasil, e que, de maneira geral, até o presente o passado recente das 

encenações da peça é esperado que haja fidelidade ao texto original  

E é assim que os alunos participantes desta pesquisa recebem a peça: como 

herança de um patrimônio cultural da literatura, teatro e cinema desconhecendo a peça e 

o autor – fato este natural, ou ao menos comum – já que essa inserção e socialização do 

aluno no campo literário é um trabalho a ser conduzido também pela universidade e é o 

que venho advogando aqui. Procedo à análise do discurso dos três grupos de alunos nas 

                                                 
80 “Nelson Rodrigues e Tennessee Williams se encontram em atuação de atriz paulista.” Roberta Oliveira. 
Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 2001. Novamente não há data específica, pois o texto é um recorte com a 
referência escrita à mão na página anterior. 
81 “A volta de ‘Um Bonde Chamado Desejo’. Clássico de Tennessee Williams ganha nova montagem em 
São Paulo, no SESC Belenzinho.” Beth Néspoli. O Estado de São Paulo. São Paulo, 1 de março de 2002. 
Caderno 2, p.1 
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três próximas seções deste capítulo de acordo com a metodologia dos grupos de enfoque 

descrita na introdução desta tese, juntamente com descrição do contexto de pesquisa. 

Nesta pesquisa, tenho um grupo que viu um dos dois filmes (colocados juntos 

propositalmente devido às diferenças decorrentes da censura sofrida por Kazan), um 

grupo que somente leu o texto da peça, e um terceiro grupo que trabalhou com a leitura 

do texto no papel e viu qualquer um dos filmes. Neste terceiro grupo, lancei mão da 

adaptação através da mídia audiovisual para, ao mesmo tempo, empreender a leitura do 

texto, para potencializá-lo, e empregar uma estratégia diferenciada que desse conta da 

complexidade do fenômeno teatral. Pois como vimos no capítulo 1 com base em Faguet 

(2009), Magaldi (1998), Ryngaert (1996) Ubersfeld (2005) e Zumthor (2007), o texto 

teatral, semelhante a uma partitura musical, pode ter sua leitura potencializada com a 

junção dos atos de ler e ver que eu julgo necessários para a leitura do gênero dramático. 

Para relembrar o meu leitor sobre meu propósito central nesta tese, pontuo 

novamente aqui as minhas questões de pesquisa que nortearão minha análise discursiva 

sobre a leitura dos alunos: 1) De que modo os alunos ressignificam a leitura do texto da 

peça e das adaptações cinematográficas? Como essas leituras diferem entre si na 

produção de sentido a ser construída? 2) Como essas leituras se inscrevem em práticas 

de letramentos literários? 3) O conceito de fidelidade ainda aparece no discurso dos 

alunos pesquisados? De que forma? Com isso, pretendo ao final do texto estudar de que 

modo essas contribuições podem dialogar com a sala de aula de literatura no ensino 

superior.  

Gostaria de explicitar que minha análise não se pauta em julgar as leituras dos 

alunos como certas ou erradas. Repito que meu interesse é ver como essas leituras, essas 

ressignificações acontecem. Sigo a premissa de Maingueneau (1996, p.33) já citada no 

primeiro capítulo desta tese porque, assim como o autor francês, eu também acredito 

que a leitura constrói sempre caminhos inéditos, e verei aqui que caminhos os alunos 

percorreram em suas interpretações.  

Clarifico também que ao proceder à análise dos discursos, eu tenho em mente 

que esses embates discursivos são de extremo valor dentro da sala de aula de literatura 

porque o aluno ganha voz e expressa suas opiniões sem medo de errar. No caso destes 

alunos pesquisados, eles não foram expostos a nenhum material crítico antes da leitura 

da peça, nem assistiram nenhuma aula que a abordava. Logo, penso que eles não se 
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sentem obrigados a seguir um padrão interpretativo que pudesse poderia talvez 

suplantar suas ideias.  

Esses debates são importantes porque promovem também a prática de uma 

‘educação literária’ conforme vimos no primeiro capítulo da tese, pois a sala de aula de 

literatura se torna local de renegociação de sentidos e valores. Ao discutir sobre a leitura 

da peça, os alunos trocam e renegociam valores culturais, visões de mundo, ideologias, 

conhecimentos etc. Por isso, as trocas simbólicas ocorridas nos diálogos dos alunos 

também serão analisadas. Adoto aqui a definição de diálogo de Paulo Freire ([1986] 

2006, p.125) em que “o diálogo sela o relacionamento entre os sujeitos cognitivos.”. Tal 

ato dialógico insere os alunos em uma prática de ensino de “empoderamento” do aluno 

dentro da perspectiva Freireana. 

Em consequência desta prática dialógica, vejo meus alunos-leitores como 

aprendizes inacabados, em constante formação como o leitor de Borges que consta na 

epígrafe desta tese. Pois esses alunos-leitores constroem e atualizam sua leitura com seu 

próprio discurso, ainda que falho diante da crítica ou dos roteiros clássicos de 

interpretação moldados pelas instituições de ensino, sobretudo, a universidade. 

Reconheço que esses leitores estão em processo de formação e que talvez o texto de 

Williams tenha sido o primeiro texto dramático que eles lêem (ver discussão a respeito 

da leitura do texto dramático no capítulo 1). 

No entanto, a prática dialógica e de empoderamento proposta por Freire me leva 

a reconhecer e legitimar os discursos aqui produzidos e apresentados a seguir mesmo 

que eles apresentem uma informalidade discursiva na busca pela compreensão textual e 

no ato de ressignificação do texto. Pois são esses os discursos produzidos que 

identificam os alunos-leitores aqui estudados, e talvez muitos outros alunos de literatura 

em outras classes, então, creio que é preciso ouvir suas vozes para que possamos 

prosseguir no processo educacional dentro de uma perspectiva transformadora.  

Compreendo que esses diálogos também constituem os participantes como 

alunos de literatura que através de seus discursos se inserem no campo literário e estão 

envolvidos em uma prática de letramento, que é a ressignificação de uma peça teatral.  

 

4.1. Análise do discurso do primeiro grupo de enfoque: Alunos que assistiram ao filme 

dirigido por Elia Kazan (1951), ou aquele dirigido por Glen Jordan (1995). 
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Nesta seção são redigidas as análises das leituras produzidas pelos alunos deste 

primeiro grupo de enfoque82. Estes alunos ou assistiram a adaptação de Elia Kazan 

(1951) ou a adaptação de Glen Jordan (1995). A escolha pelo texto audiovisual a ser 

lido aqui foi do aluno, mas cuidei para que a divisão dos filmes entre eles fosse 

igualitária. Ao analisar os discursos dos alunos dos diferentes grupos, pude perceber que 

algumas categorias interpretativas se repetem, ao passo que outras são inéditas 

específicas de cada grupo devido ao texto que eles leram. Para efeitos de organização, 

tais temas ou categorias em comum aos grupos serão apresentados aqui em negrito. 

O primeiro tópico a ser ressignificado nesse grupo foi a caracterização do ethos 

de Blanche seguido de um julgamento sobre a personagem por ser causadora de sua 

própria tragédia. Muito embora os alunos tenham destacado como Stanley era rude, 

Blanche não só recebeu julgamentos negativos como também foi eleita a culpada de seu 

próprio infortúnio pelo modo como se relacionou com o cunhando e provocou a ira 

dele: 

Carlos: E aí gente, o que vocês acharam, gostaram do filme? 
 
Talita: A princípio eu achei que (...) o(...) Stan(...) Stanley era meio violento, 
eu achei ele muito violento. 
 
Carlos: Ele é grosso. [Mas é a criação (...)] 
 
Talita: É (...) [ele é muito (...)] por mais que ele tenha (...) por mais que ele 
tenha (...) é (...) ele começou a ficar mais nervoso depois né(...) que chegou a 
cunhadinha querida lá (...) 
Carlos: Mas é a criação dele, ele era sold(...) era do exército, ele é operário 
né, então ele é todo rude, está mostrando aquela coisa assim (...).  
 
Bete: Todo (...) homem da casa. 
 

 
Vejo que os alunos/leitores entenderam que a grosseria de Stanley faz parte da 

natureza dele. O aluno Carlos até diz que seria parte da criação. Este aluno está falando 

sobre a construção da masculinidade de Stanley. Carlos reproduz uma construção 

discursiva dada por uma sociedade que espera ou admite que o homem seja rude. Este 

mesmo aluno corrobora a sua interpretação ao associar o personagem ao estereótipo 

                                                 
82 Conforme indicado na introdução da tese as transcrições foram feitas com base nas convenções 
elaboradas por TANNEN, Deborah. Conversational Style: analyzing talk among friends. New Jersey. 
Georgetown University Press, 1984. 
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másculo de um membro do exército, e depois à função de operário. A aluna Bete, que 

fala a seguir, completa o discurso carregado de estereótipos aos declarar que Stanley é o 

homem da casa. Para esses alunos parece ser natural que um oficial soldado/militar ou 

um operário seja rude, a grosseria faz parte da criação masculina, e Stanley é o homem 

da casa no sentido sexista e patriarcal. 

Como já indicado no capítulo 2 através do uso do texto da professora Clarissa 

Jordão (2011, p.11) as leituras produzidas pelos alunos podem apontar para visões de 

mundo compartilhadas ou vistas por esses alunos-leitores. No caso do diálogo 

apresentado acima, há uma série de investimentos ideológicos sobre a construção da 

masculinidade do personagem como a criação que o personagem recebeu e os empregos 

ele ocupou. Não sabemos se os alunos acreditam e reproduzem essas práticas 

ideológicas, ou se eles simplesmente apontam tais práticas discursivas e construtoras de 

identidades no texto. Contudo, podemos afirmar que nesse diálogo, nenhum aluno 

participante desenvolveu a ideia de que a tal criação de Stanley como homem bruto e 

rude é uma prática discursiva cristalizada por uma sociedade machista, e que Stanley 

poderia ser diferente.  

Saltou aos meus olhos o uso do termo ‘cunhadinha’ empregado pela aluna Talita 

para se referir a Blanche e continuar a delinear a caracterização de Blanche. O uso do 

diminutivo denota sentido de valor pejorativo, e indica que a aluna acaba de certa forma 

concordando com Stanley ao ver que Blanche é uma intrusa que deixa Stanley ainda 

mais nervoso. Blanche é uma interferência na vida estável do casal. Vejo que esse 

diálogo é curto, mas muito carregado de premissas discursivas que nos constroem, que 

poderiam ser verbalizadas como “o homem é grosseiro, violento, mas é natural que ele 

seja assim, por isso é bom não abusar de sua paciência porque ele pode ser violento, 

algo seria perfeitamente normal.” Assim, os alunos pensam que a violência do 

personagem é atenuada pela justificativa biológica, Stanley é homem, pode ser violento, 

isso faz parte da natureza e da criação ensinada em uma determinada sociedade. Neste 

diálogo, os alunos não questionam essa visão de mundo engendrada no discurso. Isto, a 

meu ver, indica cada vez mais a importância de se discutir os textos literários em sala de 

aula levando os alunos a questionarem a visão de mundo de uma dada sociedade, e até 

as suas próprias crenças .para então pavimentar o caminho e pôr em discussão suas 

próprias visões e crenças. 
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No diálogo que segue abaixo, ainda sobre a construção da masculinidade de 

Stanley, os alunos o rotulam com a classificação biológica de ‘macho’ e dizem que ele 

é‘afetuoso com a esposa’. Como consequência de uma naturalização de um caráter 

masculino agressivo refletido no comportamento violento de Stanley, Blanche passa a 

ser objeto de críticas e condenação por este grupo, que entende que ela é um estorvo na 

vida do casal Stella e Stanley.  

 

Ceci: É (...) ele demonstrava que ele era uma pessoa grosseira mas ao mesmo  

tempo ele mostrava afeto pela esposa, entendeu (...) 

 
Carlos: Não (...) ele ama a Stella, dá pra ver (...) dá pra ver isso, mas ele tem 
aquela coisa da cultura, ele é grosso mesmo, é ele quem manda. 
 
Bete: Machista, ele é macho (...) ele ama a Stella mas ele È o macho. 
 
Carlos: Naquela hora que ele fala assim “tira os pratos da mesa aí” e ele pega 
assim “EU VOU TIRAR?!” e sai assim (...). 
 
Ceci: Mas isso depois que a cunhada está ali. O que acontece, ele já tinha um 
comportamento um pouco mais (...) é(...) violento, tanto é que ela falou que 
na lua de mel ele saiu quebrando tudo na casa, as lâmpadas todas e ela(...) /?/ 
aí o que acontece, ele já era violento, com a cunhada, ele ficou pior, porque 
aquela cunhada eu vou te contar também (...). 
 
Bete: Convenhamos né  (...). 
 
Carlos: É, vamos falar dela (...). 

 

Nesse diálogo me chama a atenção o fato de que os alunos ressaltam que Stanley 

ama Stella e é afetuoso com ela. Ele é o ‘macho’, mas isso é natural, segundo os alunos, 

porque faz parte da cultura e ele só ficou mais agressivo depois da chegada de Blanche. 

A meu ver, tais comentários são profundamente enraizados em uma sociedade patriarcal 

e machista retratada no texto de Williams no pós-guerra americano (discutido no 

capítulo três) e que é recebido e atualizado por esses alunos brasileiros em 2011 como 

se fosse uma situação ainda atual na qual o biologismo impera sobre atos sociais. Nesse 

diálogo, os alunos preferem mudar o foco para Blanche para culpá-la pela crescente 

agressividade de Stanley e não questionam a violência do personagem e nem mesmo 

que tipo de amor seria esse que Stanley sente por Stella sendo ele um agressor da 

esposa. 

Vejo que os alunos empregam o termo ‘cultura’ como um conjunto de hábitos e 

práticas ritualísticas que se encontram naturalizadas na sociedade. Seria interessante 



 
 

 

110 

então que ao ouvir tal interpretação, o professor de literaturas questionasse os alunos 

sobre o que eles entendem por cultura, de que tipo de cultura eles estão falando e se 

haveria algum tipo de cultura na qual a agressividade seria normal. Esta discussão 

certamente contribuiria para prosseguirmos na leitura do mundo dos personagens de 

Tennessee Williams ressignificando-os ao nosso cotidiano e às identidades culturais que 

nos cercam. Pois quantos de nós ainda ouvimos falar de agressão contra as mulheres no 

Brasil dos dias atuais? 

Seguindo esta dinâmica de associações dos personagens com estereótipos de 

como ser homem ou mulher os alunos criticam o comportamento sensual de Blanche, o 

que revela mais uma atitude sexista, e que também foi sentida nos EUA da época e que 

foi inclusive um dos motivos para a censura da peça. Essas ressignificação da 

sensualidade de Blanche mostram que o tempo passou, os contextos sociais são 

diferentes, mas a repressão da sensualidade na mulher continua sendo feito de modo que 

se possa construir uma identidade feminina desejada pela sociedade espectadora da peça 

em 1948, 1951, 1995 e 2011. 

Notei que , assim como Stanley suspeitou de Blanche no início pensando que ela 

estava roubando a irmã ao não repassar parte do dinheiro ganho com a venda da 

propriedade Belle Rêve, os alunos também observam a personagem como se ela 

estivesse prestes a usurpar algo, ou estivesse seguindo uma agenda de interesses 

escusos. A aluna Bete , no trecho a seguir, acusa Blanche de querer trapacear a irmã, 

acusação igualmente feita por Stanley. Os alunos/participantes leram os textos fílmicos 

ressignificando que Blanche queria seduzir Stanley desde a sua chegada a casa. Esses 

alunos vêem a grande quantidade de banhos e a vontade de se esconder no escuro de 

Blanche como atitudes de uma mulher sedutora e vaidosa, que, consciente da sua idade, 

prefere não se expor. 

Particularmente, eu achei a primeira leitura destacada neste trecho – que Blanche 

objetivava seduzir Stanley – bem interessante, porque é esta a sugestão feita em ambos 

os filmes. No filme de Kazan, por exemplo, Blanche borrifa perfume no cunhado. 

Blanche flerta com Stanley, nos dois filmes e olha para ele com cobiça quando ele está 

sem camisa. Como vimos no capítulo três, Tennessee Williams testou essa possibilidade 

de um real flerte/caso entre Blanche e Stanley ao longo de vários rascunhos antes do 

texto final. Então é interessante ver esta leitura atenta dos alunos sobre o jogo de 



 
 

 

111 

sedução entre Blanche e Stanley. Aqui, décadas depois, os alunos ressignificam os 

banhos de Blanche e o apreço da personagem pela ausência de luz como argumentos 

para provar que ela queria seduzir Stanley. A leitura da crítica (BIGSBY, 1984, p.57 e 

59) também compreende que “Blanche tem medo do tempo que passa e rouba sua 

beleza”, indo ao encontro do que os alunos falaram e Bigsby vai mais além ao entender 

que Blanche se esconde da luz da realidade. Por isso, ela prefere as sombras, a mentira e 

a ilusão. No entanto, os alunos que desconhecem a leitura crítica mostraram grande 

sensibilidade ao ler estas sutilezas de claridade/escuridão, jogo de esconde-esconde, e 

mesmo que a argumentação não tenha sido totalmente à luz da crítica, eles se 

preocuparam em buscar argumentos textuais para justificar sua escolha interpretativa. 

Segue a leitura feita pelos alunos: 

Amanda: /A cara dele/ quando encontra com a cunhada, ele vai lá “ué?”, olha 
pra garrafa, sei lá de vodka, não sei do que que é, porque a Stella não bebe e 
a garrafa, ela já chegou bebendo. 
 
Ceci: Eu acho que ela chegou, ela já chegou (...)  
 
Carlos: Blanche (...) Vamos falar da Blanche (...) Ela tem um passado 
sombrio (...)  
 
Bete: Tentando passar a perna na irmã. 
 
Ceci: Eu acho que ela já chegou assim meio misteriosa, ela tentou sensualizar 
com todo mundo. 
 
Carlos: Isso que eu falei com a Talita. Tudo é (...) Tudo é sensual é (...) ela 
vai pegar uma Coca-cola ali, viu, na hora que ela pede a Coca-cola, “Me dá 
uma Coca-cola”, aí ela toda (...) tudo é sensual (...) ela dá um tchau(...) 
 
Ceci: Ela é muito misteriosa, ela chega com aquele ar de mistério assim (...) 
aí ela vem(...) e entra(...) chega na casa deles, quer ficar fresquinha, pra quê? 
pra que ela quer ficar fresquinha? 
 
Bete: [Não, e assim, vai conhecer o marido da (...) 
 
Carlos: [Já reparou? Já reparou que ela vai tomar banho o tempo todo? 
 
Ceci: Não gosta de luz (...) 
 
Carlos: Porque ela é velha, não quer ver a ruga (...) 
 
Bete: E ela ainda às vezes, ela mente pro /Stanley/ 
 

 

 Como os participantes desses grupos assistiram ao filme dirigido por Elia Kazan 

ou ao filme dirigido por Glen Jordan, eles discutem um pouco sobre a estética dos 

filmes indagando sobre diferenças de cenário, indumentária e de direção. Através de 
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suas observações sobre o espaço, os alunos percebem a claustrofobia presente no filme 

de Kazan e a contrapõe ao cenário de 1995, um cenário mais expansivo que filme de 

1951. Os alunos creditam tal diferença às possibilidades de locomoção e logística de 

uma filmagem em 1951 e outra em 1995. No trecho a seguir, eles ressignificam a 

construção da sensualidade de Stanley. Nos dias de hoje é comum e esperado vermos 

atores sem camisa na televisão e cinema, mas os alunos entendem que naquela época 

isto era como estar nu. E a camisa apertada marcando o corpo também é apontada como 

sinal de sensualidade de Stanley. Portanto, na leitura desses alunos tanto Stanley quanto 

Blanche são sedutores: 

 
Amanda: No início, logo quando ela chega na casa da Stella, que é da irmã 
dela o que ela faz, a irmã quando a vê ela fica “oh!” sabe, admirada. 
 
Ceci: Tem boliche na história de vocês? 
 
Amanda: Boliche?! 
 
Talita: Não, no dela não tem. 
 
Carlos: No início (...) no início. 
 
Talita: Aí tem boliche lá, McDonald’s também (...) 
 
 (...) 
 
Bete: O filme que a gente assistiu (...) é 95% feito em dois cômodos(...) que é 
o quarto e aquela salinha(...) 
 
Carlos: 100%(...) 99%(...) 
 
Bete: Não, tem boliche, tem a parte do início, /?/, tem o lago (...) 
 
Talita: Foi basicamente dentro da casa, porque a historia está ali. 
 
Ceci: Tem uma (...) tem alguma parte que mostra eles passeando na rua(...) 
 
Carlos: Até porque na época, também você fazer várias (...) vários cenários 
não dava não. 
 
Talita: Eu acho que foi uma ousadia muito grande com a sensualidade. 
Demais (...) Os olhares (...) [Não somente da(...) da irmã] , mas de todas as 
pessoas, todo mundo ali(...) eles usavam muito essa coisa de olhar, sabe. 
 
Ceci: /?/ [Outros trajes das pessoas(...) 
 
Carlos: Porque na época, você está com aquela camiseta, ela está de(...) 
lingerie, ela estava de(...)  
 
Ceci: Com aquele vestido(...) aquele vestido que usa por baixo. 
 
Carlos: Não mostrava isso na época(...) Então acabou né(...) 
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O aluno Carlos, que viu o filme dirigido por Glen Jordan, acredita que Blanche 

chegou a gostar de Mitch. Ele então pergunta sobre esse sentimento aos colegas, e 

passam a discutir sobre a solidão de Blanche. Esta discussão entre os alunos vai ao 

encontro da crítica literária de Craik e Styan apresentadas no capítulo três, que afirma 

que Blanche é uma personagem profundamente só e essa solidão a impulsiona a tomar 

atitudes desesperadas em busca de uma solução para seus problemas:  

 
(...) 
 
Carlos: E vocês acham que ela gostou do cara mesmo, de verdade? 
 
Ceci: Que ela o quê? 
 
Carlos: Daquele cara, [do Mitch 
 
Bete: [Do colega do (...) do Stanley. 
 
Ceci: Mas qual a pergunta, o que é que tem ele? 
 
Carlos: [Você acha que, no de vocês (...). 
 
Bete: [Se ela gostava (...) 
 
Ceci: Eu acho que ela gostava, não é que ela gostava, ela queria alguém (...) 
 
Carlos: Não, ela gostou depois (...) do cara? 
 
Ceci: Eu acho que ela não chegou a gostar, acho que ela não gostava de 
ninguém. 
 
Carlos: Eu acho que ela queria é (...) ela queria alguém pra poder ela não 
ficar sozinha. 
 
 

Os alunos continuam a delinear um estudo do ethos de Blanche acreditando 

que ela sofria de algum tipo de “distúrbio psicológico”, o que justificaria seus 

relacionamentos amorosos com garotos. As interpretações dos alunos caminham para 

uma espécie de psicologização do comportamento de Blanche. Os alunos traçam a 

lógica de que Blanche se envolve com jovens porque seu marido morreu ainda muito 

jovem. Curiosamente, os alunos não compreendem, ou não mencionam o fato de que o 

marido de Blanche era homossexual (devido ao corte sofrido pela censura). A aluna 

Talita constrói o pensamento de que Blanche brigou com o marido porque ele não 

trabalhava, e depois de ouvir as ‘declarações’ de que ela não o amava, o marido de 

Blanche se mata.  
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Bem, a meu ver, esta é uma interpretação curiosa. A aluna não explica como 

chegou a essa leitura, mas quando Talita diz que Blanche fez uma ‘declaração’ para o 

marido dizendo que não gostava mais dele, eu imagino que a aluna tenha procedido a tal 

leitura porque Blanche diz para Allen Grey “You disgust me!”. Além de uma tradução 

ao pé da letra para a fala de Blanche, devido à censura, o filme de Kazan, visto pela 

aluna, não pôde deixar claro para o espectador qual era o real motivo do 

desapontamento de Blanche com o marido (a descoberta da homossexualidade de 

Allen), que se matou em seguida. Talita também deixa de seguir o texto e imagina que o 

marido de Blanche não trabalhava. Essa interpretação não encontra respaldo no texto, 

mas devaneios são comuns no momento da leitura, além do que lembro que concordo 

com Eco (2008, p.40) citado no capítulo dois dessa tese sobre a não existência do leitor-

modelo que tudo lê e compreende como se o texto fosse um kit a ser montado.  

E os outros alunos parecem corroborar essa interpretação de Talita ao dizer que é 

por isso que Blanche se apaixona por homens mais jovens, uma vez que o marido dela 

era um homem jovem à época da sua morte, sem que apresentem outra ressignificação 

para o suicídio do marido de Blanche. 

Neste mesmo trecho a aluna Bete declara que Mitch era um homem maduro, e 

por isso o relacionamento entre ele e Blanche não deu certo. Entendo que a aluna 

confundiu o conceito de idade com maturidade. Pois Mitch é de fato mais velho que os 

outros romances de Blanche. No entanto, devido à relação de dependência entre Mitch e 

sua mãe, ele está longe de ser considerado um homem maduro. Contudo, a minha 

interpretação enquanto professora expressa somente nesse texto não invalida o 

pensamento da aluna no momento do debate, pois foi esse um caminho possível 

percorrido por ela, e que poderia ser levado à reflexão na sala de aula, caso o debate 

tivesse sido em feito em sala. Ao falar da relação entre Blanche e Mitch, os alunos 

falam da desilusão sentida pela personagem ao se deparar com a temida realidade: 

 
Talita: Na verdade ela sofria de um distúrbio psicológico. É (...) não, é que 
(...), presta atenção, [é que ela vivia um amor adolescente], ela vivia um amor 
adolescente, presta atenção na vida dela, aí ela depois de ter declarado, eu 
acho que ali ela já era meio pancada, depois de ela ter declarado que não 
gostava dele, poxa, o marido foi e se matou, imagina a situação, o cara se 
matar por causa de uma declaração (...) porque ele não estava trabalhando, 
ela estava achando que ele era preguiçoso, aí ela foi declarar essa situação e, 
poxa, ele se matou, imagina a situação, depois disso ela ficou pancada (...) 
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Carlos: [Depois que o cara morreu] Ela já tinha problema, aí depois disso ela 
ficou (...) 
 
Bete: E ela continuou vivendo esse amor adolescente contanto que ela beija o 
entregador de pizza, que é um rapazinho (...) 
 
Carlos: E ela tem um caso com um aluno dela. 
 
Bete: Tem o caso com o aluno (...) vai ver foi por isso que ela não deu muita 
atenção pro Mitch, porque ele é uma pessoa /madura/ de verdade. 
 
Ceci: Mas quando ela viu que o Mitch estava dando assunto pra ela, ela ficou 
meio que, poxa, foi impressionada, se deixou levar (...)  
 
Carlos: Ela viu que ele era pô, tinha bom porte (...) era o único que dava 
“Bom dia!”, tem uma hora que ela fala é(...) é o único que(...) que(...) /fazia/ 
favor. 
 
Ceci: Depois que também ele (...) ele(...) chegou pra ela e declarou, o ponto 
que ela ficou maluca mesmo foi quando ele declarou que ela não era limpa o 
suficiente pra viver com ele. Aí aquilo ali pra ela, acho que deu, bateu a real 
(...) viu o que tinha acontecido com ela. Aí foi quando ela criou mais ilusão 
pra se esconder da verdade. 
 
Carlos: Ela inventou o tal milionário, ela inventou o tal milionário, disse que 
tinha um milionário, o de vocês tem isso? O milionário que fala(...) ela fala 
que tem um cara, um ex-amante dela que chamou ela pra um cruzeiro. 
 
Talita: Não, ela falou que é um antigo amor. 
 
Carlos: É (...) um antigo amor(...) 
 
Talita: Mas, assim a vida dela é toda um faz de conta né(...) porque ela chega 
com uma imagem de que “Ah, eu sou professora e que vim aqui(...)”, e aos 
poucos essa imagem vai sendo destruída. 
 
Carlos: Mas aí ela, a gente não sabe no início se ela, [a gente não sabe no 
início se ela foi (...) 
 
Bete: [A face dela cai. É arranhada. 

 
 Nesse diálogo, eu me concentro mais na última frase dita pela aluna Bete: “A 

face dela cai. É arranhada.”. Bete usa este termo para se referir à desconstrução da 

imagem de uma Blanche com altos padrões morais. No que se refere ao relacionamento 

entre as irmãs Stella e Blanche, os alunos acreditam que Stella compreende Blanche, 

mas eles pensam que Stella não pôde fazer nada pela irmã porque se sente culpada por 

ter deixado Belle Rêve. É como se Stella abrisse mão das decisões para ser submissa à 

Stanley. Uma das participantes não compreende bem os acontecimentos e é corrigida 

pelos outros participantes: 
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Bete: Acho que na verdade a Stella até percebe que a irmã está com problema 
mas ela, acho que ela se sente culpada porque é ela quem saiu de casa, e no 
início a irmã dela mesmo fala “Você saiu de casa e você só foi aos funerais, 
os funerais são lindos (...) agora e depois?” 
 
Carlos: Não, ela (...) ela já começa assim “Olha, a gente perdeu a casa de 
campo mas lembre-se que você não estava lá (...).” então ela sempre joga a 
culpa pra irmã, “você não estava lá; você fugiu; eu cuidei dos nossos pais; eu 
cuidei de todo mundo; eu cuidei de tudo e tal”. 
 
Bete: Aí com a Stella, você sente um pouco culpada (...) 
 
Carlos: É uma tentativa dela de justificar, justificar a vida que ela teve, suja. 
 
Ceci: Eu também acho que é uma tentativa das mulheres de (...) se (...) se 
colocarem no casamento, porque eu acho que até então o casamento era 
muito homem, tanto é que a hora que a Stella tenta se impor, ele dá uma (...) 
ele briga com ela, com as duas e uma coisa que eu achei interessante também 
é que ele briga com as duas, bate nas duas, briga com as duas, assim, tem a 
liberdade “peraí que eu estou batendo nela” [teve uma hora em que (...). 
 
Amanda: [Eu sou o homem da casa então todo mundo me deve respeito. 
 
Ceci: Teve uma hora em que a mulher saiu pra ele ficar com a cunhada lá 
batendo nela, e eu fiquei assim “como assim?” 
 
Amanda: Não(...) essa hora é a hora que ela também vem. 
 
Ceci: Não (...) eles estão discutindo. Não, antes, no início, eles estão 
discutindo e assim que ela chega ela aí ela [/?/] e vai embora. 
 
Carlos: [Não (...) isso aí (...) não (...) isso aí não foi isso não. A Stella discute 
com ele, a Stella fica nervosa (...). e sai, pra pegar a coca. Nisso que ela vai 
pegar a [coca (...).] ele está discutindo com ela. 
 
Ceci: [É mas quando ela tenta voltar ele impede(...) ele impede] Ele impede 
que ela entre. 
 

 Por falta de empatia com a personagem, os alunos condenam Blanche como 

uma pessoa que cometeu erros graves através de falas classificatórias e pejorativas à 

personagem, como é destacado em:  

Carlos: É uma tentativa dela de justificar, justificar a vida que ela teve, suja. 
 (...) 
 
Talita: E deve ter sido um (...) um choque né(...) por que(...) a (...) a Blanche, ela teve toda 
uma vida suja,(...)((...).) não foi assim completamente explicito no filme mas foi relatado.  

 

Os alunos comparam o nível de perversidade, digamos assim, entre Blanche e 

Stanley. Neste ponto, vejo que os alunos reavaliam Stanley como uma espécie de vilão, 

enquanto Blanche é dada aos devaneios, ele é consciente de todas as ações que executa. 
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Os alunos entendem que não é possível simplificar as situações do enredo e 

personagens, é preciso entender as complexidades. 

Ceci: [E ele tira a camisa.  
 
Bete: [Ele fica sem nada 
 
Carlos: [Se você perceber, ele é o único que faz assim. 
 
Ceci: A camisa dele está (...) rasgada atrás e aí dá pra ver as costas dele 
toda(...) 
 
Carlos: [Tirar a camisa na época (...) 
 
Ceci: [Elas também /usavam/ traje sensual (...) 
 
Amanda: No de vocês dá a entender (...) que o cunhado, ele vai ter alguma 
relação com a (...) relação sexual com a (...) 
 
Ceci: Dá pra entender, [ não (...) 
 
Carlos: [Com quem, com a Blanche? 
Ceci: /No começo do filme/ dá pra entender que ele dá, que ele sabe que ele 
não vai ser levado pela história dela, “você acha que está me enganando mas 
você não está me enganando”. 
 
Carlos: Não ela seduz ele (...) [?} ela seduz ele. 
 
Talita: /Se ele já conhece e já sabe os problemas dela/(...). 
 
/?/ 
 
Bete: Ele é mais maldoso do que ela. 

 

 A leitura feita pelos alunos sobre a cena do estupro foi debatida com base 

comparativa às diferenças entre os dois filmes. Como o filme de Elia Kazan sofreu com 

a censura da época, e o diretor mostrou o estupro através de alegorias, nem todos os 

participantes desse grupo as compreenderam e se questionaram se a violência sexual 

realmente aconteceu. Já os alunos que viram o filme livre de censura da CBS, em 1995, 

conseguiram identificar de modo mais claro o que se passou entre Stanley e Blanche. 

Noto aqui que esses alunos tocaram em assuntos importantes como o fato de 

Blanche ter aceitado ir embora com o médico por considerá-lo um cavalheiro, mas eles 

não se aprofundam na leitura desta cena final com o médico. Os alunos apenas relatam 

essa passagem descrevendo-a como mais uma ação no desfecho da peça. Gostei muito 

das comparações que os alunos fizeram entre os finais dos filmes, e da leitura de que, 

embora tenha parecido que Stella vai embora de casa (no filme de 1951), os alunos 

sentem que ela voltará para Stanley. Segue o trecho transcrito do debate entre os alunos: 
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Ceci: Ele reconhece e parece que eles não ficam (...) não que acontece /não/, 
nossa tem uma hora que eles têm uma discussão e ele está bêbado (...), então 
o que acontece, ele começa a brigar e a empurrar e tal (...). Aí /tem na porta/ 
com ele em cima dela (...) e ele, tipo, beijando o pescoço dela, então dá a 
entender (...) que ele(...) 
 
Talita: [Ela ta com uma garrafa quebrada e ele vai pra cima dela. 
 
Carlos: [Não, no nosso (...) no nosso (...) mas no nosso] ele (...) ele (...) ele 
faz assim, ele (...) ele foge e tal, aí fala “Ah, você não vai conseguir o que 
você quer e tal tal tal”, aí tem uma hora que ele fala “ah é? Então é isso que 
você quer?”, aí ele vai (...) correr atrás dela como se fosse querer (...) fazer, 
entendeu. Aí ela fica fugindo, fica fugindo, aí nisso (...) ELE derruba ela, 
quando ele derruba  ela aí vai, corta a cena e vai pra outra cena já na casa 
com o neném(...). 
 
Talita: Mas já não deu a entender pra mim que eles (...). 
 
Carlos: Não, não deu a entender que ele queria ficar não. Deu a entender que 
ele faz assim, “ah é? Então você quer?”, aí ele (...). 
 
Bete: Tipo pra assustar. 
 
Carlos: Pra assustar ela (...) ela fica assustada, ela começa a fugir dele, 
começa a fugir dele. 
 
Ceci: Não, e aí a próxima cena depois da briga deles que DÁ a entender isso, 
o que acontece, é (...) dá a entender que ele fez alguma coisa com ela(...) ela 
está toda apavorada, ela já era meio maluca, ela está toda apavorada, a irmã 
dela está fazendo as malas dela, como se ela fosse ir embora (...) 
 
Bete: Viajar. 
 
Ceci: É (...) viajar, exatamente(...) e (...) ela, tipo, desesperada, sabe, 
assim(...)como se [tivesse escondido alguma coisa. 
 
Carlos: [Não, não (...) /o Stanley/ fica desesperado também](...) tanto que(...) 
os caras que estão jogando pôquer, aquele Mitch fala “foi você que deixou 
ela assim”, e começam a(...) a falar com o Stanley(...) 
 
Ceci: Não, e no (...) na situação também do (...) que eles estão jogando 
mostra a imposição masculina também, né, que era muito forte ali e não 
podiam nem ligar o som, aí quando elas começavam a rir, “essas galinhas não 
param de /rir/”. 
 
Bete: Ele pega o som e joga pela janela, [ele /destrói/ o som] aí a mulher vai 
embora. 
 
Ceci: [Ele é muito violento. 
 
Carlos: É o tempo todo briga. 
(...) 
 
Talita: E o final? 
 
Ceci: O final acabou com duas pessoas que foram, um homem e uma 
mulher chegaram na casa deles (...) pra buscar (...) a irmã, 
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Carlos: Igual. 
 
Ceci: Aí ela sai correndo desesperada, se joga no chão, não sei o quê, aí(...) 
o homem tentou ser(...) 
 
Bete: Cavalheiro. 
Ceci: Cavalheiro, aí ela levantou, tirou ela do chão, ela deu o braço pra ele, 
entrou no carro /acompanhou/ eles e foi embora. A irmã dela né (...) e o(...) 
o rapaz que era apaixonado(...)ficaram acabados, começaram a chorar e 
“Ah!(...)”, aquela palhaçada, desesperadora mas(...) acabou assim.  
 
Talita: Mas aí ela fugiu pra casa da vizinha de novo? 
 
Ceci: Não. Não, ela (...) 
 
Talita: Então não acabou igual, né. 
 
Carlos: Não mas o nosso não acaba lá na casa da vizinha não. 
 
Talita: Acaba sim. Ela falou “ dessa vez eu não vou voltar” [e ela sobe] a 
escadaria a escadaria com a criança, ela não volta(...) não volta, aparece 
“FIM”. 
 
Carlos: [Mas ela volta]. 
 
Ceci: No nosso a vizinha fica com eles, entendeu. Está a irmã, a vizinha e a 
outra pessoa no quarto e aí (...)/a mulher chega/. 
 
Talita: Aí assim que a irmã é levada, ela fica revoltada porque (...) [levaram 
a irmã dela], ela pega a criança aí ele vai falar com ela(...) aí ela fala “dessa 
vez eu não vou voltar”, sobe aí com ele gritando “Stella! Stella!”. 
 
Carlos: [Todo mundo fica revoltado com ele.]. É, até os caras ficam 
revoltados com ele. 
 
Talita: Aí fica sem saber se ele (...) se ela vai voltar ou não. Eu acredito que 
/ele ainda/ /?/ 
 
Bete: E a gente ainda fica sem saber se ele violentou a Blanche ou não, né. 
 
Carlos: Não (...) violentar, ele(...) 
 
Talita: Deixou essa dúvida, o que que ele fez(...) 
 
/?/ 
 
Bete: Depois daquela cena que aparece os dois brigando, /de repente fica 
(...)/ 
 
Talita: O cara bêbado, a cena mostra ele segurando os dois braços dela, ela 
deitada na cama e ele em cima dela, beijando o pescoço (...) 
 
Ceci: O filme de vocês é de que época? 
 
Talita: Não sei (...).Não sei. 
 
Ceci: Acho que aquela cena que ele também fica na cama com ela é muito 
forte pra época. 
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Talita: Eu sei que foi ao ar na televisão em 19/?/. 
Ceci: O que a gente vê hoje é diferente, que a gente não vê tanto (...)tanto 
/?/ 
 
Bete: Não ser casada na igreja e estar grávida é muito forte. 
 
Talita: Não(...)e outra (...) que a cunhada está ali e (...) ele deitado /em cima 
dela, nem que fosse pra brigar/, ele estava deitando na cama ali com ela pra 
brigar com ela(...) 
 
Bete: E a cunhada sai do banheiro num (...) num roupão e ele está ali. 
 
Talita: Olhando pra ela. 
 
Ceci: Trocando de roupa na frente dela. 
 
Talita: Sempre tirando a blusa na frente dela e ela com aquele (...)aquela 
coisa meio que olhando pra ele assim, com aquele olhar /?/ 
 
Bete: Aquele “Olhar 43”(...) 
 

 Por fim, esse grupo prestou atenção na figura da mulher mexicana que vende 

flores para os mortos e na música (Varsouviana). O grupo atribui a presença da mulher 

mexicana e o uso da Varsouviana às alucinações e à memória da personagem. Carlos 

pensa que a mulher mexicana é uma alucinação de Blanche. De modo curioso, os alunos 

que assistiram ao telefilme não prestaram muita atenção a esses detalhes, nem mesmo 

mencionaram a cantiga de ninar que Jordan utilizou no lugar da Varsouviana escolhida 

por Williams para o filme de Kazan: 

 

Talita: E gente /?/, aquela mulher vendendo flores para os mortos, que ela 
chegou e falou assim “vou embora”, aí chegou a mulher com várias “flores 
para os mortos”, aí (...)ela fica “não, não”, que eu acho que é porque 
lembrava do(...) do marido. Aí também tinha um som que ela ouvia, uma 
música que ela lembrava do marido, aquilo deixava ela /de luto/. 
 
Bete: E ela tinha uma culpa muito grande, contanto que ela dizia “Ah! Eu 
matei meu marido.”  
 
Talita: Não, e toda vez que ela, da segunda vez ela falou assim “eu vou 
embora”, aí aquela mulher lá (...) a sombra dela falava “flores para os 
mortos”, gente (...)  
 
/?/ 
 
Bete: Eu acho que é a memória (...) 
 
/?/ 
 
Ceci: Não sei vocês, se o de vocês mostraram [sic] , mas foi assim, ela (...) 
ela (...) falaram alguma coisa pra ela e ela ficou parada assim (...) ouvindo 
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vozes. E mostrava, sabe, dava pra ver as vozes que ela tava ouvindo. Ela 
ficava, sabe, com a mão na cabeça, passando no rosto (...). 
 
Carlos: No nosso, ela ouvia a música e ouvia essa moça (...) que eu acredito 
que só ela via essa moça das flores, pra mim parece que (...). 
 
Talita: Não, porque na hora que ela estava conversando com o Mitch, ela 
ouviu alguém e falou assim “tem alguém à porta” e ele não falou nada. 
 
Carlos: Pra mim era só ela que ouvia. 
Talita: Senão ele teria falado alguma coisa. 
 
Carlos: É, tipo alucinação que ela estava tendo. 

 
 Para esse grupo de participantes, que só assistiu a um dos filmes, e não leu a 

peça, a questão homoerótica de Allen Grey, marido de Blanche, passa despercebida. 

Também não foi compreendido para aqueles que viram o filme mais recente, que 

acontece a cena do estupro. Talvez, possa ser dito que a leitura de metáforas não foi 

propriamente feita, e talvez houvesse a necessidade de algo mais evidente para que eles 

pudessem, de fato, se assegurar de que houve a violência sexual e que o marido de 

Blanche se suicidou porque ela descobriu que ele era homossexual. Sem mais 

considerações sobre as interpretações construídas por esse grupo, passemos à análise do 

segundo. 

 

4.2. Análise do discurso do segundo grupo de enfoque: Alunos que leram o texto de A 

Streetcar Named Desire de Tennessee Williams no original ou traduzido por Brutus 

Pedreira 

 

 Neste segundo grupo, os alunos somente leram o texto de Tennessee Williams 

em inglês ou nas traduções especificadas na introdução deste capítulo. Há pontos 

semelhantes entre a leitura do grupo de enfoque de número um com a leitura feita pelos 

alunos pertencentes ao grupo de enfoque de número dois. Um dos pontos em comum é 

o debate sobre o ethos de Blanche. Contudo, o grupo em questão tem uma maior 

empatia por Blanche ao serem sensíveis à interpretação de que Blanche não é má, ela 

só está entrando aos poucos em estado de alienação. Aqui os alunos também acreditam 

que Blanche flertava com o cunhado desde o momento em que se conheceram 

possibilidade testada por Williams em vários dos textos embrionários, mas que acabou 

sendo atenuada no texto final. Segue a discussão dos alunos: 

Joana: Então Michelle o que você achou do livro? 
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Michelle: Eu gostei, gostei achei tranquila, uma leitura tranquila, acho, a 
personagem que mais marcou foi a (...). 
 
Ricardo: Blanche. 
 
Mariana: Blanche, é, não lembrava o nome dela que no início eu achei que 
assim que na leitura que foi feita ela (...) ela parecia ser (...) não é louca 
/mesmo/ louca a gente percebe no final mas no início eu achei que ela fosse 
uma pessoa má, que ela [tivesse assim 
 
Joana: [É eu tive essa impressão também. 
 
Mariana: de, de, de, de ruindade, algo ruim (...) nela, né. /Alguns/ acaba 
sendo desmascarado que não é ruindade que seria, hum, já na loucura dela, a 
gente vai pra ter certo tipo de (...) 
 
Ricardo: [Até porque ela chega com umas atitudes assim 
 
Júlia: [Porque assim 
 
Ricardo: Até descobrirem ela chega assim (...) na, na, na (...) 
 
Mariana: /E não/ É, eu justamente acho que a atitude que ela tem ao chegar 
na casa da [irmã 
 
Ricardo: [O comportamento na casa. 
 
Mariana [O comportamento, é: 
 
Ricardo [Até a questão da bebida, também 
 
Mariana:[É: 
 
Ricardo: Deu uma impressão de que ela é uma pessoa [assim(...) 
 
Joana: É o dialogo deixa claro que (...) ela (...)parece que está cortejando, 
[está paquerando 
 
Ricardo: [Fazendo uma é ( ...) /do espaço/ 
 
Joana: O, o marido da irmã, não é? 
 
Ricardo: [Também. 
 
Mariana: [É:. 
 
Joana: [Dá essa impressão. 
 
Ricardo: Que ela pergunta, é (...)sobre a (...) né, as qualidades do cara, se ela 
ia gostar ou só ia tratar como se fosse a cunhada, né (...) 

 

 Os alunos também fazem comentários sobre o cuidado extremado de Blanche 

com a aparência, e eles acreditam que, com, isso ela quisesse atrair a atenção de 

Stanley, leitura também compartilhada pelo grupo anterior, que assistiu aos filmes e 
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também fez um julgamento sobre a personagem. A aluna Joana entende que Blanche 

flerta com Stanley e que esse desejo/atração que ela sente é o que justifica a presença do 

substantivo “desejo” no título da peça. Neste instante, porém, outro aluno a interrompe 

e diz que ele não vê nenhuma relação entre o título e o enredo. Este aluno, Ricardo, 

entende a palavra ‘desejo’ no seu significado mais denotativo e referencial lendo- o 

como o nome do bonde que a personagem pegou, sem atinar para valores simbólicos 

que tecem a trama do texto: 

 
Ricardo: E a preocupação de estar acabada, que estava cansada né, /como/ 
que ela chegou. 
 
Mariana: É: 
 
Joana: E ela foca muito a aparência, né (...). 
 
Mariana: Ela foca 
 
Joana: Os diálogos vira mexe ela fala,, 
 
Ricardo: É (...). 
 
Joana: [Ahm, mas e a aparência. 
 
Mariana: [Principalmente quando ela chega né,  
 
Mariana: E fala da própria irmã: né e ela pergunta sobre a própria aparência 
dela. 
 
Ricardo: Não é toda hora ela querendo enfatizar que precisava tomar um 
banho e sempre alguma coisa [acontecia 
 
Joana: [É (...). 
 
Ricardo: E estava para a hora do cara chegar da rua, né, o (...)o (...)cunhado e 
ela já assim com essa [preocupação 
 
Mariana: [Stey, Stanley, /acho que esse é o nome/ 
 
Joana:[Aconteceu 
 
Ricardo: [Stanley 
 
Joana: Stanley(...)Kowalsky(...)Stanley Kowalsky. E, e, hã (...)o título no fim, 
né, um bonde chamado desejo 
 
Ricardo: Que não tem nada a ver, [né 
 
Joana: Aham. 
 
Ricardo: Foi só a maneira com [que ela 
 
Joana: [A streetcar named desired 
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Mariana: Não era o nome do bonde 
 
Ricardo: Foi o que ela [pegou, mas não faz sentido 

 

 Na continuidade do diálogo, a aluna Joana insiste em dizer que a explicação para 

o título está ligada ao flerte e à sexualidade dos participantes: 

 

Joana: [É mas só no começo 
 
Mariana: [É só tem o sentido do  
 
Joana: Mas só se é porque fica no ar ali meio implícito naqueles diálogos a 
paquera dela para com ele e ele porque é uma pessoa rude e quer, [assim 
 
Mariana: [Não então porque ele 
 
Ricardo: [/Controlar/ 
 
Joana: Parece que a sexualidade dele [essas coisas 
 
Ricardo: [Aflora 

 

 Há também nesse segundo grupo um debate sobre a construção da 

masculinidade de Stanley como “macho” e como um bruto e a leitura sobre a cena do 

estupro ainda é uma dúvida para os participantes desse grupo. Os alunos utilizam a 

palavra “subentendido” e a expressão “levam a crer” para se referir ao estupro sofrido 

por Blanche. Ou seja, eles não declaram que houve violência sexual, ainda estão na 

dúvida. Em sua leitura do texto da peça, os alunos desse grupo também constroem um 

discurso que tenta traçar um perfil psicológico de Blanche ao dizer que ela 

enlouqueceu e Stanley se aproveitou disso, mas no fundo Blanche era culpada, por ter 

sido ela a pessoa quem provocou seu próprio infortúnio:  

  

Joana: [da sexualidade masculina ali de O MACHO 
 
Mariana: essa troca de(...)não sei, olhares, ou qualquer coisa, tanto que ele 
leva, né, ele, no final do livro, ele leva, ele, não sei, aparentemente que leva 
um estupro dela, né? 
 
Ricardo: [Ah, é que ele faz um (...).  
 
Mariana: [que ele abusa dela] no momento de mais de loucura, de maior 
loucura dela, né, quando ela se veste, né, e  fica toda mostrando, ela, ela 
 
Ricardo: Mas acaba não contando pra ninguém, e descobrem uma coisa, 
assim, né 
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Mariana: Eu não sei, ela, eu não lembro, ela estava bem louca, estava bem 
louca [num /ato/ de loucura 
 
Ricardo: [ela estava com /isso mesmo/ 
 
Mariana: Isso, aí no, no, no entendimento da leitura que ele leva ela pra 
cama, né que [o casal 
 
Joana:[Fica subentendido, que é algo subentendido isso aí 
 
Mariana: Não é algo né que a gente lê e fala oh, realmente aconteceu, mas o 
que /lemos/ é isso, até que os médicos levam né 
 
Joana: Mas a [conversa da irmã ao final 
 
Ricardo: [Mas houve um interesse dele também né 
 
Mariana: Sim 

 

Os alunos buscam argumentos para confirmar a culpabilidade de Blanche pelo 

estupro, bem como o gupo 1, uma vez que Blanche flerta, mente e deixa entrever uma 

personalidade frágil, porém sedutora e manipuladora. Os alunos citam os homens que 

Stanley conheceu a fim de discutir as razões de sua má fama e o caráter da personagem. 

A aluna Mariana, porém, defende a personagem, dizendo que tais relatos sobre Blanche 

podem ser falsos. Ela parece levantar uma hipótese de que o que Stanley ouviu podem 

ser boatos sem fundamento. No entanto, os outros alunos relacionam a expulsão de 

Blanche da escola onde ela trabalhava com a visita do jovem rapaz que ela seduz na 

casa da irmã. Assim, Blanche é vista por eles como uma ninfomaníaca e é condenado 

pelo restante do grupo. Cabe aqui salientar que nesse momento, os alunos, em especial a 

aluna Mariana, ignoraram a confissão de Blanche sobre seus atos na cena nove da peça. 

Segue o trecho de discussão dos alunos:  

 

Ricardo: Porque aquela questão que ele, que ele ameaçava, né, as questões do 
passado dela, né, de que(...) ela tinha enfim saído [com um caso 
 
Mariana: [Teve um caso com um garotinho da escola 
 
Joana: Um rapaz de dezessete anos, né 
 
Mariana: Mas também não foi nada comprovado, não houve [comprovação 
 
Joana: [Mas aí é que está] foi comprovado havia testemunha, 
 
Mariana: Que testemunha, [pelo que eu entendo, ele que ficou sabendo 
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Joana: [Pelo diálogo (...) pelo diálogo havia um fornecedor do local, onde ele 
trabalhava 
 
Mariana: Exatamente, então, mas aí foram fatos assim, não foram 
testemunhas foi o que contaram, contaram e ele ficou sabendo. 
 
Joana: Mas depois o irmão o (...) amigo, o Mitch, ele vai até lá. Ele vai até lá 
e tem contato com essa mesma pessoa. Sim, me [parece que 
 
Mariana: [Eu lembro que assim] é (...) falaram, falaram, ah, que o fulano 
morava lá, o fulano aqui, era /da mesma/ cidade que você, mora numa cidade 
pequena, então contava. O que eu lembro de ter lido era isso eram (...) coisas 
que as pessoas disseram a comprovação em relação ao fato, não se teve 
somente, ela poderia(...) 
Joana: Ficou meio (...) 
 
Mariana: Dizer, ela mesmo assim foi mandada embora né do, do (...) colégio 
mas (...) ela não disse. 
 
Ricardo: Ela disse que pediu demissão na verdade. 
 
Joana: Mas o que acontece (...) 
 
Ricardo: [Afastamento, ela pediu afastamento não demissão  
Mariana: [Afastamento 
 
Joana: Você lembra, tem um diálogo na peça, é(...)quando nós lemos, em que 
vai uma pessoa fazer uma cobrança na casa da irmã, e ela paquera o rapaz, e 
é um rapaz jovem também (...) 
 
Mariana: Exatamente 
 
Joana: Isso aí [deixa 
 
Mariana: [Exatamente deixa 
 
Joana [Isso aí faz com que ela 
 
Mariana: [E ela parte pro beijo nele, né 
 
Joana: [Claro, eu acho que o diálogo aí 
 
Mariana: [O garoto fica assustado] e(...)né e corre dela 
 
Ricardo: Corre dela 
 
Joana: E ela fica mesmo ali (...) você nota que ela se oferece pro pro pro 
menino 
 
Ricardo: A maneira com que ela, né, se, se (...)recebe(...). 
 
Mariana: Ela chama e [oferece bebida 
 
Joana: [Eu lembro dessa parte 
 
Ricardo: É ela oferece bebida  
 
Mariana: Né e ele ainda (...). 
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Os alunos continuam julgando as atitudes de Blanche, e o quão verídica é a 

versão dos fatos contados por ela. Os alunos não percebem que Belle Rêve foi perdida 

devido às “epic fornications” da família Dubois. A aluna Joana chega a desenvolver o 

pensamento de que a perda da casa era algo estranho, e relacionado às dívidas da 

família, mas não o conclui: 

 

Joana: Há toda uma intimidade ali no lar que faz com que a gente perceba 
que todo o levantamento que fizer a respeito da vida [dela 
 
Mariana: [O que aconteceu 
 
Ricardo: [Pode ser que seja verdade 
 
Joana: [Seja verdadeiro 
 
Ricardo: [É pelas atitudes dela 
 
Mariana: É, mas ainda assim, não é um fato, né, que comprove né mas leva o 
leitor crer que realmente aconteceu (...) 
 
Joana: É, é bem assim 
 
Mariana: É, não foram só boatos ou fofocas ou pelo menos né se não 
aconteceu rolou alguma coisa né (...) 
 
Joana: Mas para ela ter sido demitida porque de fato ela foi demitida(...) 
 
Ricardo: Mas ela disse e ela disse que pediu afastamento, pediu um 
desligamento quando a irmã pergunta sobre o que [aconteceu  
 
Mariana: [Eu também não lembro 
 
Ricardo: Ela diz que né então por isso que fica meio estranho essa questão 
dela(...)porque há uma controvérsia, porque se ela está camuflando, ela está 
querendo dizer que foi afastada, e há esse boato então né fica uma coisa 
assim de(...)ela não deixa claro então [há essa confusão na nossa cabeça com 
que se ela teve o afastamento 
 
Joana: [O que faz com que, olha, na minha cabeça (...) 
 
Mariana: Da mesma maneira, por exemplo, a casa ou a fazenda algo (...)[que 
foi 
 
Joana: [Belle River [sic]. Belle River o nome da fazenda 
 
Ricardo: [A mansão, a mansão. 
 
Mariana: Ela foi perdida por questões financeiras né. 
 
Ricardo: A mansão, é (...) 
 
Joana: É eles foram perdendo né 
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Mariana: [É que no livro até fala (...)que são pessoas 
 
Joana: [As hipotecas dos anteriores], dos parentes anteriores né, porque 
aquilo lá foi uma herança e foi passando de um pra outro e aí (...).  
 
Ricardo: [Agora só assim engraçado 
 
Mariana: [/E nesse caso/] a Stella saiu de casa pra casar com esse rapaz (...). 
 
Joana: Exatamente. Fica claro que ela sai e deixa Belle River [sic] que é o 
nome, eu acho, da propriedade e vai morar com essa pessoa(...) ela casa com 
essa pessoa o que parece ser a contragosto [de todo 

 

 Diferentemente do primeiro grupo, que só teve acesso aos filmes dirigidos por 

Kazan e Glen Jordan, os alunos leitores desse segundo grupo leram o texto e 

compreenderam a questão do homoerotismo de Allen Grey, o marido de Blanche 

eque ela se culpava pela morte dele: 

 

Ricardo: Morreu, morreu lá, um negócio assim (...)é que teve um 
envolvimento com homossexual (...). 
 
Joana: Ah,  bem lembrado. O que acontece a (...). 
 
Ricardo: Ela descobre (...). 
 
Joana: Ela conta lá na peça na, na leitura o seguinte que (...)o marido dela(...). 
 
Ricardo: Teve um relacionamento 
 
Mariana: [Ah: é o (...) 
 
Joana: [Ela vai descobrir  
 
Mariana: O amor da vida dela (...). 
 
Ricardo: Havia tido um relacionamento  
 
Mariana: Se [descobriu homossexual 
 
Ricardo: [descobriu homossexual 
 
Mariana: E se mata não é 
 
Joana: Exatamente. Mas aí ela se culpa porque ela faz cobranças(...)ela, eu 
sei, eu sei(...) 
 
Ricardo: Ela se culpa, é verdade 
  

 E os alunos começam a justificar as ações, consideram Blanche como louca e 

pensam que talvez essa loucura seja devido às perdas e os sofrimentos da personagem, e 

já reconhecem aqui que Blanche realmente assediou o aluno menor de idade. Vê se 
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então novamente uma busca interpretativa para um perfil psicológico de Blanche. 

Muito embora não haja evidência textual que tenha sido mais do que somente um aluno, 

o aluno Ricardo formula que Blanche se relacionara com vários: 

Mariana: Será que a loucura dela vem desse acontecimento? 

 
Ricardo: Eu acho que são dois acontecimentos, não exatamente desse (...) 
mas (...). 
 
Joana: É que a peça deixa entender que ela [tem esse desequilíbrio emocional 
por isso 
 
Mariana: [A preferência] a preferência por garotos mais novos não seria 
porque ela teve uma perda de um rapaz novo (...)eles eram novos na época 
 
Ricardo: É porque a partir daí né as (...) os envolvimentos dela foram [com 
alunos 
 
Mariana: [A bebedeira pra esquecer né as amarguras 
 
Ricardo: O aluno quando ela recebe né aquela (...)aquela, o rapaz que ela tá a 
fim dele 
 
Joana: Ou seja, né fica claro ali que é uma coisa não resolvida na vida dela e 
tão não resolvida que chega ao ponto do desequilíbrio [mental 
 
Ricardo: [Mental] Porque a questão da perda da mansão, da perda né do amor 
então ajunta tudo e ela fica meio louca. 
 
Joana: É, exatamente. 

 

 Mesmo procurando uma justificativa para talvez inocentar ou aliviar o peso de 

culpa de Blanche, os participantes não se esquecem de falar da prepotência e do ar de 

superioridade da personagem - algo que os outros grupos não falaram, e que é bastante 

plausível. Eles igualmente falam da diferença entre Blanche e Stella como se elas 

representassem a aristocracia decadente e uma classe que se acostumou a viver uma 

vida ‘comum’. Tal diferença entre as duas irmãs não foi verbalizada pelo primeiro 

grupo que só assistiu aos filmes. Penso que essa comparação entre as irmãs feita pelo 

segundo grupo é importante para que se compreenda que a maior diferença entre as duas 

é a capacidade de adaptação ao meio. Stella se adapta ao mundo rude de uma Nova 

Orleans ao lado de Stanley. Ao passo que Blanche, mesmo em situação de miséria, não 

se conforma em ter descido a um nível tão baixo. Por isso ela finge, mente e acaba em 

devaneios. Segue a conversa entre os alunos: 

Ricardo: Agora só achei estranho porque ela(...)é engraçado que ela perdeu, 
houve toda essa perda da da da [mansão lá e mesmo assim  
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Joana: [Da propriedade né 
 
Ricardo: Ela chega, ela chega na casa da irmã e faz as críticas assim né de de 
(...) enfim [ela não está satisfeita passou por isso tudo na vida 
 
Mariana: [Ela passou por isso tudo na vida] né, mas existem pessoas que 
quando são criadas com tudo, minha mãe fala “nasce num berço de ouro, 
quando perde tudo (...)” tem pessoas que não perdem a postura (...) 
 
Ricardo: Ainda assim não se sentem 
 
Mariana: Ainda tem né aquela acha que pode tudo tem direito a tudo 
[infelizmente é assim (...). 
 
Ricardo: [Porque já faz parte do (...).  
 
Mariana: Então não conseguem /ver/ 
 
Joana: Pessoal, notaram quantas vezes ela faz a irmã de uma espécie de 
criada pra pegar refrigerante pra ela, pra ir  na esquina pegar não sei o quê e a 
irmã sempre solícita fazendo. 
 
Ricardo: E ela ainda critica algumas situações como tomar uísque com coca-
cola, sei lá 
 
Joana: Ela representa uma sociedade decadente que [não abre mão do status 
 
Ricardo: [Não abre mão do status é verdade pode viver na miséria que tiver 
 
Joana: [Ela coloca bem isso daí 
 
Mariana: Enquanto eles representam a classe trabalhadora (...) 
 
Joana: Bem rude né até (...)e eu fico pensando nossa, se ela foi criada da 
mesma forma que a Blanche foi [como é que 
 
Ricardo: [Ela deveria ser assim também, né 
 
Joana: A Stella então começou a conseguiu se adaptar a essa situação com 
esse homem tão assim rude, trabalhador sim, mas (...). 
 
Ricardo: [Ah, é verdade 
 

 Ao falar da diferença entre Blanche e Stella, os alunos conversam sobre as 

agressões sofridas pela irmã mais nova e o desejo carnal que une o casal Stella e 

Stanley. Para mim, há algo de curioso na fala do aluno Ricardo quando ele diz que 

Stella conseguiu se estabilizar. Não sei o que ele entende por ‘estabilidade’, talvez possa 

querer significar um lugar dentro de uma casa (amparo) ao lado de um marido, mesmo 

sem se questionar que tipo de marido é esse. E a aluna Mariana rebate a ideia proposta 

por Ricardo ressignificando que Stella se adaptou de tal forma que apanhar do marido 

lhe era banal: 
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Ricardo: A mesma criação, mas seguiram rumos diferentes e conseguiram se 
estabilizar, por exemplo, a Stella, né, conseguiu se estabilizar, mas, não sei, 
não consegui identificar [se] ela realmente aceitava essa situação que ela 
vivia, aceitava numa boa 
 
Mariana: Aceitava tanto que o cara, ele não bateu nela  
 
Ricardo: Ele era agressivo, [agrediu 
 
Joana: [/Mentira/ agressão?! 
 
Ricardo: E as pessoas ouviam, 
 
Mariana: Aí vem aquela pergunta, né, o amor (...) será que é o amor que faz 
isso tudo (...) ela aceitar aquilo tudo (...) É porque ela abraçava, ele batia nela 
e ela ia lá e abraçava ele (...) tanto que a irmã, né, a primeira coisa, 
acontecimento 
 
Joana: Mas aí fica claro, assim, na leitura, pra mim isso deixou claro que: 
havia sim, realmente, uma força sexual dele para com ela muito forte 
(...)porque ela não consegue ficar na casa da amiga, ela sobe e fica na casa da 
amiga, mas quando ele começa a chamar, resmungando meu amorzinho, não 
sei o quê, parece que (...) aí ela não agüenta e desce, e desce, e aí você nota 
que ela sente necessidade física (...) do, do Kowalsky 
 
Mariana: Tanto que no diálogo do dia seguinte, ela descreve pra irmã, né, né, 
não necessariamente como foi a relação deles na noite anterior, mas ela diz 
(...) né, que teve algo ardente (...). 

 
No início do diálogo, eles também discutem se Stanley atrapalhou o 

relacionamento de Blanche e Mitch para proteger o amigo, ou se Stanley tinha algum 

interesse em Blanche, algo que também foi testado por Williams no manuscrito The 

Poker Night que vimos no capítulo 3. Logo a seguir, os alunos discutem novamente a 

possível causa da perda de Belle Rêve e duas alunas fazem um contraponto entre 

Blanche e Stanley, em que Blanche é entregue aos sonhos enquanto Stanley tem um 

pensamento prático , exatamente como Williams já rascunhava em The Passion of a 

Moth. Essa leitura das duas alunas vai ao encontro da leitura apresentada pela crítica 

(Foster [1999] 2010, p.100) e Bak ([2004] 2010, p.139) no capítulo três, apontando que 

Blanche tem algo de espiritual contrapondo-se à carnalidade e vivacidade de Stanley. 

Enquanto ela é feita de algo espiritual, sublime, Stanley encarna o grosseiro, rude. 

Segue o diálogo dos alunos: 

 

Ricardo: Só voltando um pouquinho, que agora eu lembrei de uma situação 
também lá que (...) agora, realmente, me faz acreditar que havia um interesse 
do cunhado, porque quando ela fica nesse (...) enfim, há uma situação que ela 
está lá, e o Mitch, que é o amigo do (...) acho que demonstra um interesse aí 
nesse hora que ele ameaça de contar sobre o passado (...) 
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Joana: É verdade (...) 
 
Ricardo: De contar ao amigo [será se (...) 
 
Joana: [Ele não, eu não] senti ameaça não. Eu senti assim que ele faz isso. 
Ele é tão amigo do Mitch que ele entende [que ele está entrando numa furada 
 
Ricardo: [Mas não foi depois que ele percebeu que havia um(...)uma(...)coisa 
entre os dois(...). 
 
Joana: Não (...)eu noto, assim, que pelo diálogo, ali, eu noto que ele já quis 
mesmo fazer o levantamento e tirar o amigo daquela (...) situação. 
 
Mariana: /E você disse que, assim/ que houvesse interesse dele nela não. Eu 
acredito assim (...). 
 
Ricardo: E quando ele disse que ia contar pro Mitch (...)Ele chegou até a 
contar. 
 
Mariana: Ele queria saber o que que ela fez com o dinheiro. Ele acha que ela 
vendeu o (...) imóvel (...). 
 
Ricardo: Ele não acreditava 
  
Mariana: Então ele acreditava que ela vendeu o imóvel e que tinha dinheiro 
com ela e ela não gastou o dinheiro todo e que no caso ele teria parte do 
dinheiro tanto que ele fala da lei de não sei da onde do estado lá, né, que ele 
fala que ele teria direito (...) por ser marido dela (...). 
 
Joana: Uma lei napoleônica, né (...) muito louca (...) Código de Napoleão (...) 
um negócio assim 
 
Mariana: E eu comecei a /pensar/ né (...)como assim, tanto que o menino 
estava preocupado ela ficou(...) ela ficou guardando as lembranças da Stella, 
guardando as lembranças do lugar. Ficou triste por perder, né (...) o lugar não 
em relação a (...). 
 
Joana: A status, a dinheiro 
 
Ricardo: Não era material mas (...). 
 
Mariana: Mas, sim, o lugar, a lembrança que teve (...) 
 
Joana: Mas a (...) o Kowalsky assim (...), o marido da Stella, me parece 
PRÁTICO. Quando /ué/ perdeu aquela propriedade ele já quer saber em 
termos legais o que é que perdeu, ele quer verificar e já pra Stella parece que 
não fez diferença (...). 

 

 Reconhecendo a fragilidade de Blanche, os alunos/leitores debatem sobre a 

visita de Mitch na cena nove, ainda na noite do aniversário de Blanche, e falam da 

solidão de Blanche e, que no final de tudo, ela só queria ser amparada por quem quer 

que fosse, até mesmo por estranhos, leitura também consagrada pela crítica. Além de 

tudo, os alunos a vêem como desesperada por um paradeiro: 
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Mariana: Né não, acho que ele vai embora, ele vai dar um ponto final, porque 
ele não aparece, ele não liga, porque, na verdade, ela nem sabe que ele já ta 
sabendo disso tudo(...) então, ele não sabe, só que ele não aparece no 
aniversário dela (...) aí, quando ele resolve ir, ele vai dar o ponto final, porque 
ela não está entendendo(...).aí, é aonde [sic] ela fica louca de vez. 
 
Ricardo: Então, eu entendi errado. Pra mim, ele voltou lá pra tentar refazer o 
(...). 
 
Mariana: Não (...)ele não voltou pra tentar, não. Eu também achei que ele 
fosse assim, perdoar e não (...). 
 
Joana: Na verdade, ele queria levar vantagem sobre a situação. 
 
Ricardo: Não, eu achei que ele ia voltar pra perdoar de novo (...). 
 
Joana: Eu senti que ele quis voltar pra jogar na cara que ela, é (...)que queria 
que ele não (...) queria, de fato, por um fim naquela situação, mas queria [que 
ela soubesse que ele sabia 
 
Ricardo: [Permitisse (...) que ele sabia (...). 
 
Mariana: Mas ela sabia que ela (...)porque o interesse dela por ele. Tinha um 
interesse por ele (...). 
 
Joana: Ela queria na verdade se ter [sic] amparada por alguém. 
 
Mariana: É, por alguém. Porque ela não estava mais aguentando aquela 
situação ali /desrespeitada/ o cunhado falando, gritando e coisa e tal e 
(...)resolve (...) né, se entregar já que ele já estava interessado, já se 
demonstrava interessado(...)né, eu acho que ela resolve (...). 
 
Joana: Ou seja, ela ia resolver a situação dela ali de moradia, de(...)segurança 
também(...). 
 
Ricardo: De estabilidade(...). 
 
Joana: É(...)e o que seria completamente contrário àquilo que ela tinha na 
cabeça. Porque o que ela tinha na cabeça é que ela era uma dama. Ela não 
percebeu mais [sic] que ela já tinha passado pra classe operária, porque ao 
gostar, ao gostar, não, acho que ela viu ali conveniência com o Mitch, né. Um 
relacionamento de conveniência. 
 
Mariana: Não tinha onde ficar (...)então(...). 
 
Ricardo: Tinha de arranjar (...)um paradeiro. 
 
Joana: Com certeza. 

 

Esse segundo grupo de enfoque se destacou também por não fazer uma leitura 

interpretativa sobre o título da peça e por compreender bem a real questão que envolvia 

o marido de Blanche, uma vez que a razão do suicídio de Allen Grey está bem 

explicado por Blanche no texto de Williams. No entanto, curiosamente, assim como o 
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primeiro grupo, esse segundo também não foi capaz de afirmar se houve ou não o 

estupro de Blanche ao final da leitura. Ao voltarmos ao texto de Tennessee Williams 

para confrontar o porquê dessa leitura, pode-se verificar que sabemos que Blanche cai 

de joelhos, e que Stanley carrega sua figura inerte em seus braços em direção à cama. A 

partir de então, nada mais é narrado. Há, contudo, outras evidências como a roupa 

rasgada, os arranhões nas costas de Stanley e sabemos que Blanche contou tudo à irmã. 

As evidências textuais do estupro se dão em outras cenas, e eles as ignoraram mantendo 

a atenção sobre outros acontecimentos. 

Noto que em alguns momentos faltou a esses alunos-leitores uma atenção maior 

às pistas textuais , mas ao lembrar da proposição de Magaldi (1998) citada no capítulo 

1, que diz que o texto teatral sozinho não dá conta de compreender todo o fenômeno que 

a arte teatral engloba, eu penso que os elementos da visão e da performatividade , seja 

através do regresso da voz proposto por Zumthor (2007) ou da encenação fez falta a 

esses alunos para que eles pudessem compreender alguns aspectos da peça com uma 

maior amplitude. 

 

4.3. Análise do discurso do terceiro grupo de enfoque: Alunos que leram o texto de A 

Streetcar Named Desire de Tennessee Williams e assistiram aos filmes dirigidos por 

Elia Kazan (1951), ou Glen Jordan (1995) 

 

 Até então, os grupos aqui apresentados ou viram os filmes, ou leram o livro, em 

separado. Este terceiro e último grupo a ser apresentado é o grupo dos alunos-leitores 

que viram os filmes e leram a peça. O discurso desses participantes apresenta uma 

hibridização de discursos com a mistura de vocábulos pertencentes ao campo semântico 

do cinema e ao texto literário. Vê-se, portanto, o uso de palavras como “frase” e 

“filme”, e não “fala” e “filme”, “ler o filme” quando se queria dizer “ver o filme”, por 

exemplo. As discussões desse grupo trazem à tona compração entre as mídias e o 

discurso da fidelidade, debatido no capítulo 2. Procederei à análise de acordo com a 

ordem das falas dos alunos e pontuarei tais observações ao longo de minha análise. 

A leitura feita pelo terceiro grupo de enfoque também traça um perfil de 

Blanche, uma análise estética do cenário e iluminação do filme, há comparações com a 
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literatura brasileira, comparação entre os dois filmes, e por fim o parâmetro da 

fidelidade aparece marcado no diálogo.  

 Vejamos, então, alguns pontos da leitura desse terceiro grupo. Inicialmente, os 

alunos traçam um perfil de Blanche. Neste, a personagem já é vista como descontrolada 

e inconformada com a realidade. A participante Lorena declara desde o início que 

Blanche é incompreendida. Para Lorena, as ações de Blanche advêm da dura realidade 

em que a personagem se encontrava, sobretudo quando ela tenta superar a perda do 

marido Allen Grey. Logo nessa análise inicial da aluna, vejo que ela atentou para 

homossexualidade de Allen Grey, algo que o primeiro grupo que só viu o filme não 

fez: 

Lorena: Bom a(...) a minha opinião eu vou falar da Blanche, que eu acho que 
é a Blanche, quero dizer, a Blanche, pra mim, era uma pessoa é(...) uma 
personagem assim meio sulista, daquela época tipo assim quer viver, pra 
mim, em minha opinião, na boemia, porque tem uma frase que(...) no, no 
filme, ela fala, né, que ela não quer a realidade, ela quer viver de na [sic] 
magia, né. E(...) e ela é uma pessoa assim atraente, né(...) atraente que(...) 
é(...) quer, quer, quer, quer conquistar as coisas, quer, quer, quer estar sempre 
sentindo bem[sic], sempre querendo alcançar o sucesso, assim pra mim, né, 
assim por causa dos namoros é(...) como eu vi no filme, né, que ela quer 
conquistar os homens, né(...) quer, quer atenção só que ela é mal 
compreendida, entendeu, porque(...)ela descobriu que o marido era 
homossexual, teve caso com um, né, com um jovem, né, era professora, ela 
tinha uma vida, né, boa e depois teve que se ver[sic], e morar com a irmã e o 
cunhado é difícil.  

 

Neste grupo há também participantes que apresentam interpretações moldadas 

pela literatura instituída como disciplina curricular. Ou seja, a leitura apresentada por 

esse grupo é justificada através da comparação com um determinado período literário, 

ou com o contexto histórico da época da publicação, como se costuma fazer nas 

instituições de ensino. É dessa forma que a participante Beatriz faz uma comparação 

entre a situação de Blanche e a situação do Sul dos EUA: 

 

Beatriz: Lorena, é bem aquela situação toda, né, do sul, da queda da /parte/ 
do sul, acho que até esse descontrole emocional da [Blanche 
 
Lorena: [Isso, ela é muito descontrolada  
 
Beatriz: Né, retrata bem como as pessoas ficaram, se sentiram, aquelas 
pessoas que já eram apegadas àquela vida, a de repente ter um (...)conforto, 
ter escravos aquela coisa toda, que não conseguiam se (...) se enquadrar 
naquele processo de (...) de evolução, né, de (...).  
 
Ester: Ela era inconformada com a realidade né, /?/ e buscou uma fuga. 
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Lorena: Ela estava sempre viajando, né, nas suas imaginações, procurando a 
felicidade, o desejo (...). 

 
Em nenhum outro grupo, houve a menção ao cômico83, que pode ser encontrado, 

seja no texto da peça, seja nos filmes. E nesse grupo o aluno Henrique chama a atenção 

para o aspecto cômico: 

Henrique: É (...) eu achei muito assim (...) é (...) trágico, a passagem, né, e, ao 
mesmo tempo, engraçada (...) o (...)a história porque ela se envolve com um 
outro cara, que é irmão do Stan, Stanley(...). 
 
Beatriz: Stanley, que é o amigo dele, né.  

 

 A mesma participante que se refere a aspectos formais da literatura, ao contexto 

histórico e às características de um determinado estilo de época, compara a obra de 

Tennessee Williams ao O Cortiço de Aloísio de Azevedo, e completa seu pensamento 

com uma leitura sobre o cenário e a estética geral do filme: 

 

Beatriz: É bem interessante você comparar com “O cortiço” né /?/ e até essa 
coisa do calor, né, um lugar muito quente que já não é propício né (...) de (...)  
da (...) daquela região, e eles fumam aquele tempo todo, o contato entre os 
vizinhos é muito parecido, né (...) é bem interessante.  
 
Celina: Isso, que eu queria falar sobre isso. 
 
Ester: O calor é pra (...) aguçar o(...) sexual. 
 
Beatriz: O instinto. 
 
Celina: O desejo (...). O desejo. 
 
Henrique: /?/ que eles deixam tudo aberto no apartamento, até as portas que 
ficam, e tem um vizinho lá de frente do outro e (...) a porta da frente está toda 
aberta olhando pra casa do vizinho. 
 
Beatriz: Bem típico de cortiço isso, né. 
 
Henrique: E esta época de verão alguma coisa assim, né (...) quente no 
apartamento e eles deixam tudo aberto pra entrar um(...) ar, né /ventilar/ a 
área. 
 

                                                 
83 Estudos sobre a presença do elemento cômico na peça A Streetcar Named Desire de Tennessee 
Williams encontram respaldo nas críticas de: 
FOSTER, Verna. “Desire, Death and Laughter: A Tragicomic Dramaturgy in A Streetcar Named Desire”. 
In: MURPHY, Brenda. (org.) Critical Insights – A Streetcar Named Desire by Tennessee Williams. 
Pasadena: Salem Press, 2010. 
STYAN, J.L. The Dark Comedy. The development of Modern Comic Tragedy.Cambridge: Cambridge 
University Press, 1968. 
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 Tal leitura sobre o calor revela-se em consonância com as descrições 

encontradas no texto de Tenessee Williams sobre a atmosfera em que se passa a peça, 

mas os participantes relatam que visualizam melhor esse calor como presença através do 

filme: 

Beatriz: Nessa coisa do calor e do Sol, a Ester disse uma coisa interessante, 
que aqui no livro é bem difícil de perceber, é bem sutil. 

 

Ao acompanhar o pensamento da colega Beatriz, Ester faz importantes 

comparações entre a peça e o filme. Dentre elas, o parâmetro da fidelidade aparece no 

discurso da aluna. Ester nos lembra das dificuldades de visualização e de leitura do 

texto teatral quando ele é lido sem o auxílio da performance o que reflete nossa 

discussão sobre o status do texto teatral no capítulo dois , corroborada por autores como 

Zumthor (2007) que advogam por uma performatização da literatura teatral para 

resgatar o sentido primitivo literatura. É esse texto “vivo” e “pulsante” (palavras de 

Zumthor) que pode ajudar na promoção do letramento em sala de aula. 

A aluna também diz que ao ler a peça ela ativou a imaginação e que ao assistir 

ao filme tudo parecia igual ao que imaginara. Ela usa inclusive a expressão “ler o livro 

na tela”, “desenhar cenas”. Tal observação é importante para esta tese, visto que há o 

interesse em estudar de que forma o dialogismo entre o cinema e a literatura podem 

contribuir para o letramento literário (capítulo dois). A aluna tem satisfação ao contar tal 

experiência de leitura, no prazer que teve, e isso em uma sala de aula de leitura é mais 

do que formidável porque além de gratificar o esforço do aluno, lhe desperta a vontade 

de ler outros textos. 

Beatriz também faz uma leitura interessante a respeito do calor presente na obra. 

Ester diz que o calor acentuado no filme remete ao desejo dos personagens. Na 

interpretação das alunas, no final do filme, quando Blanche já está louca (leitura 

psicológica sobre Blanche) e o médico vai buscá-la, todos estão usando roupas de frio 

como se subitamente o calor houvesse cessado – e, por analogia, o desejo tivesse se 

retraído diante da tragédia de Blanche. Observa-se que abaixo da lista dos personagens, 

em algumas edições da peça, há uma linha com a informação de que a peça se passa na 

primavera, verão e início do outono em Nova Orleans. Não é possível saber aqui se esta 

interpretação da aluna decorreu da leitura e conhecimento daquela informação, ou se foi 

realmente algo deduzido pela aluna através de observações: 
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Ester: Mas no filme é possível perceber, assim, o aspecto, eu não sei se vocês 
puderam(...) eu não sei se acontece com vocês, quando vocês lêem, começam 
a desenhar as cenas na cabeça de vocês, assim imaginando. Eu comecei, 
quando eu comecei a ler o livro, eu fui imaginando como era o aspecto, a 
característica, a estética de cada cena, e quando eu fui ver o filme, eu vi(...) 
parece que era igual. Parecia que eu estava lendo o filme, entendeu[?], lendo 
o livro na tela(...) né [?] e o aspecto diferente de(...) de diferença que eu pude 
ver no filme, é que durante todo o início do filme até certa parte, eles estão 
suados, parece até que eles estão banhados de óleo pra(...) pra enfatizar 
mesmo do[sic] calor, que o calor realmente refere-se ao desejo, tanto que é 
“Um bonde chamado Desejo”; aí, no final(...) quando a Blanche é presa, ela 
é(...) levada pro sanatório(...), eles estão com roupa de frio, não sei se vocês 
puderam perceber isso no filme, é como se tivesse o desejo se esfriando 
naquele momento, que parece que também o ponto central de todo o desejo, 
de todo o calor, era referente à Blanche, eu pude perceber isso assim que no 
final na [parte do filme 

 

 Ao contrário do primeiro grupo, que não compreendeu muito bem a relação 

metafórica entre o nome do bonde que Blanche toma e o desejo e a força sexual que 

permeia a peça inteira, este grupo conseguiu realizar uma leitura mais condizente: 

 

Henrique: [Ela compara ela com uma estrela. 
 
Ester: A Blanche(...) mas é uma estrela apagada, a Stella desse filme(...) 
 
Celina: Tanto que, no início, não sei se vocês perceberam ela fala: “Oh, eu 
tive que pegar um bonde chamado Desejo e depois outro chamado 
Cemitério”.  
 
Lorena: Exatamente. 
 
Beatriz: Isso. 
 
Henrique: É eu ouvi isso também. 
 
Celina: Então ela já remete no final o “Cemitério” à decadência né /da 
personagem/. 

 
Este grupo também analisa a submissão de Stella, e faz um contraponto diferente 

do que já foi feito pelo outro grupo. O grupo anterior disse que Stella apresentava o 

comportamento de mulheres da classe trabalhadora, ao passo que Blanche ainda queria 

se manter como uma dama. Este terceiro grupo compartilha da mesma opinião do 

primeiro grupo que entende que Stella é omissa. Adicionalmente, esse terceiro grupo 

traz à tona a ideia de que Blanche, mesmo em sua loucura, traz lucidez para a irmã, e 

encerram o assunto falando sobre a incapacidade de adaptação de Blanche às 

circunstâncias: 
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Lorena: E(...) pra mim eu achei que a Stella ela, tipo assim, é uma pessoa 
submissa, né? É submissa ao marido, à realidade, é passiva, tanto é, que no 
filme mostrou que ela sempre tentava apaziguar tanto o marido, quanto a 
irmã, e ela não sabia que direção tomar, assim, tipo assim(...) 
 
Celina: E, na verdade, ela, ela, ela tinha que viver em submissão ao marido 
porque ela não tinha condição, por mais que ela apanhasse(...). 
 
Ester: Aí, que a Blanche é o ponto realmente de equilíbrio, pra poder acordar, 
despertar a irmã. 
 
Celina: Mas, ao mesmo tempo, a Blanche queria um homem também, pra que 
ela pudesse viver com alguém, que ela fosse dependente. 
 
Ester: Quem? A Blanche(...) 
 
Celina: Ela falava pra ela se divorciar do marido, não sei o quê, mas, ao 
mesmo tempo, ela buscava um homem, entendeu? 
 
Ester: Mas eu e a Beatriz estávamos discutindo sobre a Blanche, assim 
mesmo com toda aquela loucura, de esconder a idade e querer sempre colocar 
lâmpadas é(...) é(...) com cores japonesas e coisa [sic] assim, mesmo ela 
procurando essas fugas, esses meios de(...) esconder a idade, ela é uma 
pessoa, acho que a mais sensata em toda aquela história entre os personagens, 
ela é a mais sensata, que ela viu os problemas(...). 
 
Beatriz: Ela não estava se conformando. Não se conformou totalmente com 
aquela situação, e eu acho que isso também a levou a(...) [ela lutar contra 
uma coisa que(...).  
 
Ester: Engraçado, né? Ela se [conformava com a própria situação] ela não via 
a própria situação de querer se esconder, agora que eu, AGORA que eu 
realmente pensei nisso. Ela não se conformava consigo mesma, mas via a(...) 
o oposição do outro, o problema do outro, e não se conformava com os 
problemas da irmã. 
 

 Então, a participante Beatriz conclui que todos os personagens de A Streetcar 

Named Desire têm um pouco do perfil da vítima. Tal comentário me faz lembrar da 

crítica de Bigsby (1982, p.47) quando ele ressalta que os personagens de Williams 

são sonhadores, “poetas forçados a viver em um mundo escrito em prosa.”. E os 

ajustes às duras realidades da vida tornam os personagens vulneráveis. Bigsby ainda 

acrescentaria que: “Os personagens de O’Neill ,bem como os de Williams, são 

condenados à solidão, ao confinamento dentro de suas próprias peles para o resto da 

vida.” (BIGSBY, 1982, P.98). Talvez a aluna Beatriz tenha compreendido que cada 

personagem da peça tem um desejo que lhes impõe um conflito que não se 

soluciona, porque a realização daquele desejo não é aceita pelo meio, daí a causa de 

um desencanto irremediável.  
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Beatriz: Eu acho que dali todos têm um pouco de vítima, né? (...) um quê de 
vítima, né?(...) A Stella vítima daquele conformismo (...) de viver 
passivamente, né? A [Blanche 
 
Ester: [E pra ela era muito natural 
 
Beatriz: com aquele desejo que ela tinha, de repente em fazer e acontecer, 
viver uma coisa, você vê que até a passagem dela naquele (...) era um (...) ela 
quase foi prostituta, né? Porque ela se (...) né ?(...) saía com vários homens, 
quando ela (...) o Stanley descobriu aquela coisa toda. É uma maneira de 
viver a vida, né?(...) ao extremo, ela não se conformava, né? 

 

 As participantes desse terceiro grupo reconhecem a ambiguidade de Blanche e a 

relação da personagem com a morte. Somente uma participante do primeiro grupo – que 

viu apenas o filme – também analisou a figura da mulher mexicana que vende flores 

para os mortos. Aparentemente, no segundo grupo não houve uma leitura sobre a 

mulher mexicana. Assim, nas leituras apresentadas nessa tese, a presença da mulher 

mexicana só é percebida pelos participantes que viram o filme. Ao que parece, essa 

personagem que surge, na peça, na cena IX, disparando memórias de Blanche com 

respeito à sua vida não saltou aos olhos do leitor do texto impresso.  

 Assim como nos dois grupos anteriores, surge a comparação entre Blanche e 

Stanley (caracterização do personagem). Tais comparações também empregam 

termos biológicos. Dessa vez, não é somente empregado o termo “macho” (construção 

da masculinidade) para se referir a Stanley, mas também o termo ‘fêmea’. Novamente, 

a participante Beatriz faz uso de críticas literárias classificatórias, como as que são 

comumente usadas em instituições de educação que tem a literatura como componente 

curricular, para comparar a peça de Tennessee Williams à Literatura brasileira, e diz que 

há aspectos do Naturalismo que podem ser observados. Ela desenvolve a ideia de que 

no Naturalismo há uma espécie de animalização do ser humano e que esse aspecto está 

presente tanto no livro quanto no filme. Vê-se então que a aluna usa um tipo de 

interpretação padronizada pela instituição literária para aplicar à sua leitura: 

 

Celina: Ela não tinha escapatória, ela queria casar com o Mitch pra viver uma 
vida tranquila, porque ela achava que seria tranquila, né? E (...) como ela tem 
o passado todo sujo, né? /de ter vários/ homens e tal ela tentou /?/ né? /criar 
um personagem/, é isso. 
 
Ester: Que complexidade ?! 
 
Celina: Triste, né? 
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Beatriz: /Isso é bem/ o naturalismo no Brasil (...) né? que é aquela coisa até 
(...) é (...) tem uma hora que a (...) a Stella fica conversando com a Blanche, 
que ela começa a falar mal do Stanley, que ele não está em casa, né? e 
compara ele a um macaco, e ele fica super chateado com aquilo, mas se você 
for analisar, realmente as ações dele são todas muito instintivas, muito de (...) 
animalescas, né?(...) bater, e aí depois assim não bateu porque tem ódio, 
bateu porque é aquilo que um, de repente, um animal mesmo faz ali com a 
sua fêmea e tal, e aí você vê essa coisa do naturalismo no Brasil bem (...) bem 
presente o tempo todo. Essa coisa do corpo, do suor [, do desejo] e essa de 
comparação. 
 
Beatriz: É. 
 
Lorena: É. 
 
Celina: É, eu acho que ela /comentou/. 
 
Ester: Foi, ela comentou sobre isso. É bem legal mesmo e também ela uma 
parte (...) tem uma parte no livro, é, no livro, e também no filme, que é essa 
parte mesmo da cena que ela contesta porque que, “o que que você viu nesse 
homem?”, “porque ele te maltrata tanto?”, né?, “dá pra se ver que ele não tem 
nenhum futuro”, eu acho que a Stella responde assim “é só olhar pra ele”. Pra 
mim esse “só olhar pra ele” é o quê, a beleza?, porque ele realmente é muito 
forte, musculoso (...) 
 
Celina: É um homem, né? 
 
Beatriz: /É um homem que a Blanche também gostava/ 
 
Lorena: Um homem másculo né?, um macho(...) é (...) um macho(...) que 
domina a fêmea. 
 
Ester: Que domina a fêmea. 
 
Beatriz: Que cuida, que cuida da casa, leva a comida pra casa (...) que o 
relacionamento deles era bem esse, né?(...) saía e trazia com pacote e ela 
fazia comida, limpava a casa (...) 
 
Ester: O macho que não podia ficar sem a fêmea, né?(...) olha só, os jargões, 
assim, porque, lembra numa parte que ela vai embora, que ela sobe, ele ficou 
chorando desesperado, eu falei “ah, mas não é um homem suficiente”, que 
não quer ficar sem ela de maneira alguma.  

 
 Em seguida a essa discussão, os participantes comentam o final do filme, 

ressaltando as diferenças entre eles, sobretudo na cena do filme de Kazan em que Stella 

reage contra Stanley com o filho nos braços. Como os participantes não sabiam que a 

mudança é decorrente de um ato de censura, eles apenas apontam as diferenças.  

A seguir, há uma discussão sobre o estupro sofrido por Blanche. Nesse terceiro 

grupo, a questão não é se a violência sexual aconteceu ou não. A discussão gira em 

volta do fato de Blanche ter provocado e até desejado essa situação, tal premissa 

polêmica que ainda é discutida nos dias atuais: 
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Celina: E assim, eu não sei como é que foi o final do filme de vocês, mas eu 
assisti o filme antigo, né? Nele, no final a (...) o(...) o Stanley fica chamando 
a Stella que está do lado de fora /e foi chorar porque ele foi embora/ e ela fala 
“não, não vou voltar, não vou voltar, dessa vez eu não vou voltar”, já no livro 
ele chama e ela volta, eu notei essa diferença aqui eu não sei o de vocês(...).  
 
Ester: Nós vimos o com Mark [sic] Baldwin, não vimos o mais antigo. 
 
Celina: Eu vi o com Marlon Brando (...) preto e branco, aí nesse, ela não 
volta, ela “dessa vez eu não vou voltar” e fica lá com o neném /que está 
chorando/, já no livro, ela volta. 
 
Ester: E gente, no momento daquele estupro, ela nem revidou, vai.  
 
Beatriz: É porque ela (...) primeiro ela já(...) ela tinha desejo ali de sobra, mas 
eu acho que naquele momento ela já estava muito sensibilizada com (...) 
 
Ester: Pra poder reagir, se defender (...) 
 
Celina: /Junto do/ Mitch, ela estava botando todas as esperanças nele, né? (...) 
no casamento com o Mitch, na esperança do casamento com ele. 

 

 Uma vez que os participantes apontaram a diferença entre o final do filme e da 

peça, eles continuam conversando a respeito das diferenças entre os dois filmes. A 

participante Beatriz elogia o filme e diz que ele foi muito bem feito, pois é “verossímil 

ao livro”. Outra participante, Ester completa observando que no filme, os intervalos 

entre as cenas mostram um personagem negro, cantando uma canção triste, típica do sul 

dos EUA. Os participantes falam sobre sua apreciação estética, ao afirmar que gostaram 

da peça e do filme. Uma das participantes diz que o filme é cheio de simbolismos. Ou 

seja, esses participantes elogiam o filme porque acreditam que ele reproduz de certa 

forma toda a simbologia do texto, e a questão da fidelidade ainda aparece sim no 

discurso dos alunos pesquisados, e surge como parâmetro de qualidade. Muito embora 

eles apontem mudanças entre a peça e os filmes, os elogios maiores são destinados à 

fidelidade das adaptações: 

 
Ester: Minhas considerações são essas, eu consegui ver essas diferenças (...) 
entre o livro e o filme, pra mim foi muito interessante o calor está sempre 
presente, o suor está muito presente (...) é pra simbolizar mesmo. 
 
Beatriz: Eu acho que foi bem (...) assim verossímil ao livro, eu acho que foi 
tudo muito bem feito(...) eu achei. 
 
Ester: Até naqueles momentos de cenas de intervalo entre uma cena e outra 
pelo menos no livro, no livro e no filme sempre tem algum personagem 
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negro, uma negra ou um negro cantando música de sofrimento(...) é bem 
norte-sul, né?(...) música de sofrimento em forma de jazz. 
 
Beatriz: É jazz o tempo inteiro /dentro/ do bar e (...).  
 
/?/ 
 
Henrique: Tava falando sobre o jazz, /?/ 
 
Ester: O jazz e o blues assim (...) eles transcrevem sofrimento, o sofrimento 
do [negro a revolta(...) 
 
Beatriz: [A revolta(...) 
 
Ester: Então pra esse tipo de filme e de história sempre está presente (...) /?/ é 
(...) então. Transcreve bem assim, dá pra realmente saber pelo jazz, pelo 
blues, dá pra dar uma ideia bem clara. Eu gostei do filme, eu gostei do livro, 
gostei dos personagens. 
 
Lorena: Porque o filme, ele é cheio de simbolismos, né?(...) A história tem 
todo um simbolismo (...) 
 

 Esses participantes também demonstram afeição por Blanche (empatia pela 

personagem), pois eles compreendem que ela é uma personagem complexa. Esse 

entendimento é adotado também pela crítica literária de um modo geral, de acordo com 

os objetivos de Tennessee Williams. A propósito, como já vimos no capítulo 3, o 

dramaturgo orientou ao diretor Elia Kazan que Blanche não era uma personagem 

perversa, assim como Stanley também não. Todos eles apresentavam dicotomias e 

complexidades. Ao analisar o gestual e os hábitos de Blanche, o grupo analisa o fato de 

Blanche querer tomar banho o tempo todo. Alguns dos participantes entendem que 

Blanche quer se purificar, se renovar, rejuvenescer. Por isso, ela ocupa o banheiro várias 

vezes para tomar banho. Esta interpretação difere da leitura do segundo grupo (grupo 

que só leu o texto da peça), pois, como visto na seção anterior, eles creditaram os 

banhos de Blanche a uma estratégia de sedução. Segue o diálogo dos alunos: 

 

Ester: E (...) eu gostei da Blanche, ela é parados, ela é complexa, assim, e eu 
gostei dela. 
 
Celina: É /mesmo ela sendo/ assim a gente se apega a ela. 
 
Ester: Se apega, né?(...) os gestos, a forma de falar (...). E ainda tem o banho, 
a gente não pode esquecer do banho, porque que ela tomava banho toda hora, 
é como se fosse uma coisa de se livrar de algo, de se limpar (...) 
Lorena: De se limpar(...) ela pegava um pano, lembra (...) ela trocava o pano, 
no filme mostra que ela estava com um lenço e [depois ela(...) pegava 
um(...)] teve uma cena que ela pegava um(...) tipo trocava de lenço, mas toda 



 
 

 

144 

hora estava se limpando, se secando, se limpando, é como se (...) o pano 
fosse tirar tudo aquilo, assim como o banho também. 
 
Ester: [Isso é um TOC, parecia um TOC(...)] Porque a água também, a água 
tem todo esse poder também [de purificar e de rejuvenescer(...)] 
 
Celina: [De purificar(...)] E naquele momento em que o Stanley está bêbado, 
aí o que eles fazem, jogam ele no chuveiro, debaixo da água,[aí ele] se 
acalma e começa a chamar a Stella, né?, e esse simbolismo(...) 
 
Ester: [Pra poder ficar lúcido] A água é um símbolo bem presente. Não tem 
como nem perceber, os banhos dela, assim, toda hora “preciso tomar um 
banho”. 
 
Celina: Está nervosa, aí toma banho e se acalma. 
 
Ester: A gente faz isso também (...) o ser humano faz isso(...) né?, pra ter o 
banho(...) 
 
Beatriz: [Até hoje a água(...)] 
 
Ester: [A água tem essa coisa de purificar(...) fortalecer(...) muitas 
referências.  
 
Lorena: E de ser a água uma coisa transparente né, você quer mostrar que 
você é uma pessoa transparente, porque a água é assim (...) transparecer(...) 
 
Ester: Mas, no caso, ela não queria ser transparente assim. Eu estou 
entendendo, não estou discordando, mas, no caso, ela queria só se limpar (...) 
e se rejuvenescer, porque ela se sentia velha o tempo inteiro. 
 
Lorena: É (...) e (...) e(...) eu já entendi que ela queria assim(...) ser(...) ser 
renovada, queria ser renovada, porque a água representa isso. Quando você 
diz se limpar, transparente, é ser renovada, é ser outra, porque como eu falei 
(...) ela sempre buscou, ficava atrás de um homem pra poder ter sua vida 
né?(...) normal (...) buscando um homem ou outro, aí tem uma cena que ela 
vai e vê um rapazinho, né?, que eu não entendi muito bem (...) que ela acaba 
beijando ele né?(...) e no (...) e no (...) logo quando ele sai, já aparece o Mitch 
né?(...). 
 

 

 Os participantes falam também das fugas de Blanche através do álcool e na 

dissimulação de sua aparência, da angústia e loucura de Blanche. Falam da pressão da 

sociedade da época que de certo modo condenava Blanche por ela não estar casada, e  

ressignificam essa situação aos dias atuais na sociedade em que vivem: 

 

Beatriz: Uma carência afetiva muito grande (...) 
 
Celina: É porque ela tem um poder de atração, né?(...)  
 
Lorena: E qualquer um que chegar, ela (...)  
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Ester: É carência, é agonia, é o medo (...) o vazio, tudo escondido através de 
roupas finas e de(...) maquiagens. 

 

Lorena: Ela se fechou naquele mundo (...) pra mim ela criou o mundo dela e 
não conseguiu sair né? (...) que (...).  
 
Beatriz: Mas ainda tem essa questão de ela solteira, ela já tinha certa idade e 
era solteira ainda, que pra ela (...) as mulheres daquela idade que ainda eram 
solteiras /pensavam assim/ vou virar solteirona (...) já não tinha mais, e ainda 
tem essa questão da idade, né?. Hoje não, hoje uma mulher com cinquenta 
anos(...) é garotona, ela está trabalhando, ela está(...) está(...) está ativa(...)e 
antes não (...). 
 
Lorena: [Tipo trinta anos, né]. Antes uma mulher, antes de chegar aos trinta, 
se não casasse, nossa (...) era a maior(...) hoje não(...) também, né?(...) por 
isso que eu (...). 
 
Beatriz: Porque a mulher visa muito a beleza, né? A mulher tem que estar 
bonita, tem que ser bonita, ainda hoje [isso ocorre, né?]...) hoje melhorou a 
idade, né?, mas por que(...) as mulheres vivem aonde, no salão, nas clínicas 
de estética(...) fazendo cirurgia, tudo em busca dessa juventude(...) falsa 
né?(...). 
 
Lorena: [Tem que estar sempre se maquiando(...)] 
 
Ester: E acarreta um monte de coisas também nisso aí, né? A facilidade com 
esse serviço também aumentou, a acessibilidade pra que elas possam também 
ter esse serviço de beleza (...). 
 
Beatriz: Já por isso, né? Por essa busca mesmo. [Homem não tem tanto isso 
(...) homem tem] cabelo branco, mulher que tem cabelo branco é relaxada, 
 
Lorena: [E ela bebia muito (...) A bebida, gente (...) ela bebia muito] tanto 
bebia, como fumava (...) sempre que ela tinha oportunidade, ela já olhava 
com um olhar já diferente pra bebida, pra mim eu achei que ela era uma 
alcoólatra. É porque, vocês viram, ela via (...) sempre que ela tinha 
oportunidade, ela estava bebendo, né?(...) fumando e bebendo (...) mas mais 
era beber do que (...) fumar. 
 
Ester: É porque a bebida, como qualquer tipo de vicio, é uma fuga né?(...) 
daqueles seus problemas que você não consegue resolver. 

 

 Para terminar a discussão, uma das participantes lembra sobre o simbolismo do 

barulho do trem. Juntos, os alunos constroem a interpretação de que o trem pode 

simbolizar uma passagem, a perda de uma oportunidade e a coletividade : 

 

Lorena: E (...) com relação ao trem assim(...) rapidinho, do trem que eu achei 
que (...) o trem, o trem é uma coisa de ida e vinda, então são encontros e 
desencontros, porque não aparece o trem, mas ouve toda hora o trem, né?(...) 
e na cena não aparece o trem quando ela é levada, né? Então, o trem pra mim 
representou isso, porque que (...). 
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Beatriz: A passagem do trem também (...) a cada trem que você perdeu /foi 
uma oportunidade/. 
 
Lorena: E é uma a coletividade, representa uma coletividade (...) eles 
moravam ali juntos e é uma coletividade. O ser humano ele (...) mostra a 
sociedade, então eles viviam ali (...) os três em sociedade, mas não conviviam 
bem, porque tinha aquela agressão, ela agredia ele com palavras e ele 
também, a Blanche e o Stanley né?, e não conseguia (...) viver isso e o trem 
representa isso, quando você está dentro do trem você tem um série de 
pessoas com vários tipos de(...) de(...) de classes sociais, né? E tem que saber 
viver bem e lá dentro, eles não sabiam viver bem. 
 
Ester: Eu já vi o trem como (...) coisa de instabilidade(...) quando ele passava, 
como se fosse terremoto pra aquele momento da situação, a discussão, o 
desentendimento, então está passando o trem, é momento de instabilidade(...) 
das emoções. 
 
Beatriz: É uma passagem /de tempo/ mesmo, é uma coisa de você perder 
aquele trem, então que ela ficava(...) em alvoroço quando ela escutava trem, e 
via assim “mais um trem se passou”, a minha vida está passando, o trem está 
indo(...) 
 
Ester: Pode-se somar também (...) a isso né?(...) 
 
Beatriz: É, assim, são visões, mas que (...) eu acho que são válidas (...) 
 
Ester: Mais uma oportunidade, mais um ano (...) mais um dia que estou 
morrendo, né?(...) 

 

 De acordo com a minha análise, pude verificar que o terceiro grupo de enfoque 

apresenta importantes trocas enunciativas a respeito da leitura do texto teatral e do 

filme. Os alunos pertencentes a este grupo mostram na sua prática de leitura como ato 

social o que o texto de Carvalho (2007, p.17) indicou no capítulo dois desta tese. Não 

basta que os alunos tenham acesso à tecnologia (como foi no caso do grupo 1 que viu as 

adaptações, mas não a compreenderam em vários aspectos). Esse terceiro grupo 

compreendeu processo de produção e transmissão das informações para desenvolver 

uma recepção crítica. Pois esse terceiro grupo teve acesso às adaptações, mas também 

leu o texto e soube cruzar bem as informações. 

Creio que a junção da leitura dos textos fílmicos aliada a leitura do texto-fonte 

levou os alunos a explorar o texto na sua potencialidade máxima. O terceiro grupo 

também apresentou ressignificações importantes para a pesquisa, como a tentativa de 

seguir um roteiro interpretativo como se costuma fazer nas instituições de ensino. Isso 

mostra que o aluno-leitor participante do terceiro grupo detém uma metacognição sobre 

os roteiros interpretativos seguidos nas universidades, por exemplo. 
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Através de um ponto de vista comparativista entre filme e livro, os alunos, bem como a 

crítica brasileira que analisou a recepção da peça no Brasil, também valorizou o quesito 

fidelidade. Contudo, diferentemente de uma postura crítica que considera o filme como 

uma arte menor em detrimento ao texto, como vimos com Aumont (2006) no capítulo 2, 

os alunos deste grupo apreciam e valorizam o filme legitimando o cinema como texto a 

ser lido e discutido. Este tipo de fala e pensamento já vinha sendo observado ao longo 

das aulas de literatura norte-americana. Ao estudar uma determinada obra, o aluno ao 

saber que havia uma adaptação cinematográfica da mesma, o aluno perguntava se o 

filme era fiel ao texto. Portanto, ao dar voz ao aluno, pude perceber que a teoria da 

adaptação que combate a aporia da fidelidade modifica o senso comum. Em suma, os 

argumentos da teoria da adaptação debatidos nesta tese ainda estão circunscritos a 

alguns círculos acadêmicos apenas; suas ideias, ainda que válidas e libertadoras, estão 

distantes da massa de leitores, espectadores e, em certo grau, até da crítica jornalística, 

e, sobretudo, da sala de aula. 

Nota-se, também, que assistir ao filme não garante ao aluno a certeza de que ele 

entenderá a obra escrita ou o próprio filme. O aluno se depara com metáforas e símbolos 

no texto audiovisual, e é preciso que ele esteja atento a tudo isso para proceder à leitura. 

Algumas técnicas de leitura empregadas para a leitura do texto no papel, como o uso da 

inferência, dedução entre tantas outras técnicas, também podem ser aplicadas ao texto 

fílmico. Portanto, não é por que há uma tela com as imagens ‘prontas’ que o 

entendimento será instantâneo ou correto, ou até ‘fiel’. O professor não pode ter essa 

ilusão ao trabalhar o cinema em sala de aula e deve até criar oportunidade para debater 

as diferenças entre o filme e o texto discutindo o parâmetro da fidelidade. 

Uma construção de significado comum a todos os grupos foi a análise de 

Blanche e Stanley. Eles são os dois personagens que mais chamam a atenção do leitor, 

seguidos de Stella, da vendedora de flores mexicana e de Mitch. Os participantes 

dedicaram boa parte do tempo de discussão à procura do culpado e da vítima, chegando, 

finalmente, à difícil conclusão de que todos ali são vítimas. E é interessante lembrar que 

Tennessee Williams e Elia Kazan travaram a mesma discussão enquanto preparavam a 

montagem da peça e a adaptação para o cinema.  

Para os alunos, Marlon Brando identifica o filme de Kazan. Há apenas uma 

única e breve referência a Alec Baldwin no telefilme, e, mesmo assim, o participante 



 
 

 

148 

troca o nome do ator por Marc Baldwin. Ao analisar o personagem Stanley, os alunos 

que viram o filme dirigido por Kazan acabaram vinculando a imagem do personagem à 

persona do ator. O mesmo parece não ocorrer no filme feito para a CBS. 

 As análises também parecem indicar que o filme de Elia Kazan rendeu mais 

observações dos alunos do que o telefilme dirigido por Glen Jordan. Atribuo isto aos 

cortes feitos devido à interferência do PCA, os levaram a preencher uma série de 

lacunas em momentos cruciais da obra, como a respeito da morte do marido de Blanche. 

Já a adaptação mais recente, dirigida por Jordan, rendeu comentários sobre o cenário, 

que é mais moderno, mas ainda claustrofóbico, iluminado e absolutamente calorento 

para representar o torpor e o desejo dos personagens; a caracterização de Alec Baldwin 

e a ambientação sulista também foram comentadas, e os alunos notaram que no final os 

personagens usam roupas mais quentes que no início do filme. 

 O discurso produzido pelos alunos, com mínimo ou nenhum contato com a arte 

teatral, mostrou que a leitura feita por eles parece mais apurada quando eles lêem a obra 

literária acompanhada do filme. De outra forma, somente a leitura do filme ou a do 

texto dramático pareceu proporcionar um entendimento colaborativo, para o qual os 

alunos tateavam impressões, porém sem maiores elaborações intertextuais Com efeito, a 

leitura de ambos conjuntamente é apreciada pelos diferentes grupos, e os leva a 

construções de sentido mais complexas. 

 Penso que a atividade de leitura do texto de Williams, e suas adaptações, seguida 

de discussões inscreve os alunos não só no campo literário, mas também em práticas de 

letramentos literários. Enquanto professora destes alunos posso afirmar que o evento da 

leitura e da promoção dos debates com certeza lhes proporcionou um contato vivo e 

estimulante com esta importante voz do cânone literário anglofônico.  

 Não posso deixar de lembrar, também, que grande parte deles jamais foi ao 

teatro. São alunos moradores dos subúrbios afastados das áreas mais privilegiadas de 

programas de culturais, muitos pertencem à classe média baixa. Assim, há um discurso 

ideológico (discutido aqui no segundo capítulo) que incute nesses alunos a ideia de que 

o teatro é destinado às elites e, portanto, não faz parte da realidade deles, mesmo que a 

realidade mostre que muitas vezes eles gastam mais dinheiro com outras atividades 

culturais como shows e até mesmo o cinema. Pois há salas de cinema com preços de 

ingresso e serviços muito altos. 
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Somo a isso o fato de que a escola não apresentou o gênero dramático a muitos 

/a nenhum desses alunos no ensino médio, e, portanto, eles não estavam acostumados às 

suas convenções de leitura, como discutido no capítulo 1 desta tese. Assim, as 

adaptações cinematográficas, por serem mais acessíveis a esse grupo social, vêm de 

certa forma auxiliar a leitura e promover a inserção deles em práticas discursivas de 

letramento literário. E, ao tomarem conhecimento da arte teatral, espera-se que eles 

possam vencer barreiras ideológicas e comecem a frequentar as salas de espetáculo e 

apreciar as encenações de textos dramáticos.  

 Ao confrontar os discursos iniciais dos alunos com a leitura posterior que eles 

fariam dos textos críticos pude constatar que eles constroem importantes caminhos 

interpretativos sem terem sido formalmente/ academicamente apresentados à obra 

crítica. Isto não significa que eu vá ignorar a crítica em sala de aula. Contudo, mostra 

que dentro da perspectiva de uma educação literária como aponta Clarissa Jordão (2004) 

o aluno é de fato empoderado, e se sente livre para produzir suas próprias 

interpretações. Estas interpretações, por sua vez, podem ser carregadas de valores 

culturais e identitários desses alunos. Assim noto que a sala de aula de literatura é um 

espaço rico para discussões, construções e ressignificações de discursos, e o uso das 

adaptações cinematográficas –ainda que sob um resquício do discurso sobre a fidelidade 

– inscreve os alunos em práticas de letramentos literários.  
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Conclusão e encaminhamentos 

 

A presente pesquisa iniciou-se com a proposta de estudar mais sobre a leitura do 

gênero dramático. Ao ter seu texto e propósito refletido e planejado, foi inevitável  

chegar à conclusão de que o gênero dramático está intimamente ligado à sétima arte e 

que essa relação é sentida dentro da sala de aula de literaturas do ensino superior. 

Durante o meu dia-a-dia enquanto professora de literaturas de língua inglesa em uma 

instituição de ensino da rede privada, eu pude perceber que alunos que jamais foram ao 

teatro, sem um alto nível de letramento literário, e que nem sempre apresentavam 

interesse pela literatura enquanto disciplina se interessavam pelas adaptações 

cinematográficas das obras literárias e pediam por uma fidelidade entre obra e livro. 

Com as observações, o interesse de estudo sobre o gênero dramático se voltou 

para o funcionamento da sala de aula de literatura. Surgiu o interesse de estudar de que 

forma os alunos ressignificariam as leituras das diferentes adaptações do texto de A 

Streetcar Named Desire de Tennessee Williams. Procurei estudar também se o 

parâmetro da fidelidade ao texto original ainda aparecia no discurso do aluno, e de que 

forma. Por fim, estudei como as diferentes leituras produzidas poderiam inscrever os 

alunos em práticas de letramentos literários.  

Com o escopo da pesquisa delimitada houve a necessidade de pesquisar e refletir 

sobre conceitos e teorias sobre leitura, campo literário, as práticas sociais literárias que 

envolvem o gênero dramático, a configuração da literatura de língua estrangeira no 

currículo das faculdades de Letras. Também foram pesquisados estudos sobre a teoria 

da adaptação e sua relação com a sala de aula, o dialogismo entre cinema e literatura, a 

construção de uma educação literária, e práticas de letramentos literários. O fio condutor 

da pesquisa foi o enfoque pedagógico e meu olhar se voltou para a produção de sentido 

e ressignificação dos textos dentro da sala de aula de literatura. Este direcionamento da 

pesquisa fez com que ela fosse original por centrar a atenção no discurso dos alunos de 

uma sala de aula de literatura em língua estrangeira que dificilmente configura nas 

pesquisas acadêmcias em estudos de análise discursiva e base etnográfica.  

Procurei ao longo da tese estudar profundamente o texto de Tennessee Williams, 

as montagens da peça, do filme e do telefilme, e também como a peça foi recebida aqui 
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no Brasil, meu local de pesquisa, para chegar até a sala de aula. Pesquisei sobre a obra 

desde sua gênese e os diálogos que o autor mantinha com a equipe que adaptava suas 

peças. Estudei também as considerações da crítica sobre o texto de A Streetcar Named 

Desire. Meu interesse com tudo isto era estudar bem o texto que meus alunos leriam e 

também analisar se meus alunos produziram ou ressignificaram leituras semelhantes às 

propostas pela crítica, autor e diretores. Não intencionei validar as leituras dos meus 

alunos como certas ou erradas diante das intenções do autor ou crítica, quis somente 

comparar como as diferentes produções de significados feitas pelo autor, diretores e 

crítica cruzam em uma teia intertextual com as leituras de alunos geograficamente e 

culturalmente distantes desssas leituras iniciais. 

Partindo dessas análises poderiam ser feitas propostas didáticas para a promoção 

do letramento literário através do uso das adaptações fílmicas. No entanto, seria muito 

pretensioso apresentar tais propostas mais concretas uma vez que a riqueza de 

interações em sala de aula é incalculável, e cada atividade deve ser adaptada para uma 

turma em particular. Mesmo com a ausência de propostas concretas didáticas, eu penso 

que a pesquisa vem iluminar pontos importantes como a inclusão dos alunos em práticas 

de letramento literário, a potencialização da leitura do gênero dramático através do uso 

da performance, seja ela no teatro ou no cinema, bem como a prática da sala de aula de 

literatura em língua estrangeira no ensino superior. 

Através da metodologia proposta, dos grupos de enfoque, observei que mesmo 

sem terem lido o que os críticos literários escreveram sobre o texto de Williams, os 

alunos constroem diferentes leituras para os textos e boa parte de suas interpretações vai 

ao encontro da leitura apresentada pela crítica literária sobre a peça. Os alunos 

ressignificam a peça para seu contexto e em suas ressignificações é possível que 

emerjam constuções discursivas sobre gênero, sexualidade, e construtos culturais. Tais 

assuntos presentes nas discussões da leitura mostram que a sala de aula de literaturas é 

um espaço de construção sociocultural e identitária que constitui os alunos enquanto 

sujeitos discursivos e inclusos no campo literário como agentes reflexivos.  

Como vimos no texto deta tese, Tennessee Williams orientou Kazan a dirigir 

uma peça onde o desentendimento entre os personagens é o causador de toda tragédia. 

Williams aconselhava o diretor a não simplificar as situações e nem rotular os 

personagens como totalmente bons ou maus. Williams queria que ao final do texto, o 
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leitor pensasse que se Stanley pudesse compreender Blanche, e se ela pudesse 

compreendê-lo, nada de trágico teria acontecido. Vimos então que os alunos buscaram 

relativizar os problemas, tentar compreender o outro, reconhecer as alteridades e ter 

uma atitude tolerante para com os personagens não por ser um desejo expresso do autor, 

mas porque o texto os impeliu para a discussão da construção dos personagens que são 

complexos. 

Alguns pensamentos escaparam ao pensamento dos alunos, como uma reflexão 

mais aprofundada sobre a visão de mundo de Tennessee Williams em um texto em que 

os ‘diferentes’ sucumbem à brutalidade de uma sociedade machista, heterossexual, 

branca, que se legitima através do matrimônio e da perpetuação da espécie. Esta 

ausência de reflexão sobre este quadro em alguns momentos do embate discursivo entre 

os alunos talvez mostre que próprios alunos defendem a reprodução da ideologia 

presente no mundo da obra de Williams: um mundo fragmentado, desigual e com 

preconceitos declarados. Deste modo cabe ao espaço da sala de aula de literatura 

discutir e refletir sobre estas práticas ideológicas.  

Desse modo, espera-se que a pesquisa tenha contribuído com reflexões acerca do 

campo literário e que essas reflexões possam ajudar diferentes professores e alunos de 

acordo com a sua especificidade.  
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Anexo I- Questionário de Frequência de Atividades Acadêmicas e Culturais 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Faculdade de Letras. 

 

Este questionário faz parte de um estudo realizado por pesquisadores da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre a questão da leitura. Guardaremos 

sigilo sobre suas respostas, tratando-as de forma geral. 

 

Sexo :  (    ) masculino    (    ) feminino 

Idade: 

(   ) entre 17 e 20 anos  (   ) entre 21 e 25 anos (   ) entre 26 e 30 anos  (   ) mais de 30 

anos 

 

Quantas horas você gasta por dia, aproximadamente, com os seguintes meios de 

comunicação? 

 

 Durante a semana No fim de semana 

Textos literários ..........h ..........h 

Literatura técnica ..........h ..........h 

DVD ..........h ..........h 

Teatro ..........h ..........h 

Revistas em quadrinhos ..........h ..........h 

Revistas em geral ..........h ..........h 

Cinema ..........h ..........h 

Música ..........h ..........h 

Internet ..........h ..........h 

Jornais ..........h ..........h 

Programas de rádio ..........h ..........h 
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Anexo II- Questionário de Frequência ao cinema, teatro, do uso das adaptações e na 

internet. 

 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Faculdade de Letras. 

 

Este questionário faz parte de um estudo realizado na Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Guardaremos sigilo sobre suas respostas, tratando-as de forma geral. 

• Com que freqüência você  assiste adaptações sobre os livros que você lê na 

Faculdade? 

(  ) nunca    (  ) raramente    (  ) às vezes   (  ) sempre 

 

• Com que freqüência você  vai ao teatro? 

(  ) nunca    (  ) raramente    (  ) às vezes   (  ) sempre 

 

• Com que freqüência você  vai ao cinema? 

(  ) nunca    (  ) raramente    (  ) às vezes   (  ) sempre 

______________________________________________________________________ 

Assinale três atividades que você mais executa ao navegar pela internet: 

(  ) Jogos. 

(  ) Download de música. 

(  ) Download ou leitura de livros. 

(  ) Visita às páginas de redes sociais. 

(  ) Download de filmes. 

(  ) Acessando vídeos musicais. 

(  ) Acessando vídeos educativos. 

(  ) Acessando vídeos cômicos. 

(  ) Acessando vídeos com trechos de filmes. 

(  ) Acessando vídeos com trechos de programas televisivos. 

 

Obrigada 

 
 

 


